
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΓΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΝΤΣ 
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Το υλικό των στεντς να επιτρέπει στον ασθενή να
υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία (μαγνητικό
πεδίο τουλάχιστον 1,5 TESLA)

1   Μεταλλικές ενδοπροθέσεις (στεντς) διατεινόμενα με
Μπαλόνι, από Nitinol ,συμβατές με οδηγό σύρμα
0.018’’ με διάμετρο έως και 7mm για τις νεφρικές
Αρτηρίες συμβατές με αγγειακό θηκαρι 5Fr                                   10

2  Μεταλλικό stent χρωμιου κοβαλτίου, προφορτωμένο 
σε μπαλόνι για νεφρικές αρτηρίες με ακτινοσκιερούς markers, 
σύστημα OTW με οδηγό σύρμα 0.014”. Να διατίθεται σε
διαμέτρους 4.5mm-7mm και μήκη 12mm-19mm.                          30

3   Μεταλλικές ενδοπροθέσεις (στεντς) διατεινόμενα με
μπαλόνι από Nitinol συμβατές με οδηγό σύρμα
0.035’’ με διάμετρο έως και 10mm για τις περιφερικές
αρτηρίες ,συμβατές με αγγειακό θηκαρι 6Fr                                  30

4     Μεταλλικές ενδοπροθέσεις (στεντς) διατεινόμενα με
μπαλόνι συμβατές με οδηγό σύρμα 0.035’’ OTW με
διάμετρο τουλάχιστον 12mm για την αορτή από
χρώμιο κοβάλτιο με αντιθρομβωτική επικάλυψη
συμβατές με αγγειακό θηκαρι 6Fr.                                                10

5    Μεταλλικές ενδοπροθέσεις αποκατάστασης κοινής κι
έξω λαγονιου αρτηρίας, προ-φορτωμένες σε μπαλλόνι
(pre-mounted, balloon expandable stent),
κατασκευασμένες από κράμα χρωμίου κοβαλτίου.
Υψηλής ευελιξίας
(δυνατότητα ετερόπλευρης προσπέλασης), κλειστών
κελιών. Ο καθετήρας αγγειοδιαστολής (μπαλόνι)
μέσης ενδοτικότητας, αντοχής σε πιέσεις τουλάχιστον
18atm, ομοαξονικός O.T.W.0,035'', μήκους 80-150cm                 10

6   Μεταλλικές ενδοπροσθέσεις από Nitinol περιφερικών
αγγείων αυτοδιατεινόμενες που να διέρχεται από θηκάρι 
6 fr σε διαμέτρους έως 14 mm και σε μήκη από 20 mm 
έως 200mm, και να δέχεται οδηγό σύρμα 0.035’.                        20 

7    Περιφερικές μεταλλικές ενδοπροθέσεις
κατασκευασμένες από Νιτινόλη ( κράμα νικελίου –



τιτανίου ), με αντιθρωμβωτική επικάλυψη,
με εργονομικο συστήμα έκπτυξης κωνικού άκρου, 
συμβατά με σύρμα 0,035 και θηκάρι 6F και
διατίθενται σε μήκη στυλεού 70 cm  120 cm σε
διαμέτρους στέντ 7 έως 10 mm και αντίστοιχα
μήκη 30 έως 80mm                                                                     20

8     Μεταλλικες ενδοπρόθεσεις Over the wire για χρήση
στις λαγόνιες αρτηρίες απο ανοξείδωτο ατσάλι
προφορτωμένες σε μπαλόνι με αντιθρομβωτικη επικάλυψη,
με διάμετρο 5 έως και 10mm και μήκη 15 έως 56mm,
συμβατές με αγγειακό θηκαρι
6Fr και οδηγό σύρμα 0.035’’ .                                                     30

9    Αυτοεκτεινόμενες μεταλλικές ενδοπροθέσεις (στεντς) 
από Nitinol, με αντιθρομβωτικη επικάλυψη, συμβατές 
με οδηγό σύρμα 0.018’’ για τα περιφερικά αγγεία,
διαμετρου 4 έως και 7mm, και μηκη 20 έως 200mm, 
με ακτινοσκιερούς δείκτες στα ακρα. 
Ο φέρων καθετήρας να είναι 4Fr κωνικού άκρου, 90 έως 135 cm 
και με συστημα ευκολης απελευθερωσης.                                 30

10    Αυτοεκπτυσόμενο stent για περιφερικά αγγεία με
δυνατότητα έγχυσης από τον καθετήρα του καθώς και
να διέρχεται από θηκάρι 5F. Να διατίθεται σε
διαμέτρους από 5mm-14mm και σε μήκη από 20mm-
200mm.                                                                                       10

11   Αυτοεκτεινόμενες μεταλλικές ενδοπροθέσεις (στεντς)
συμβατές με οδηγό σύρμα 0.035’’ ειδικά για τα χοληφόρα
αγγεία και το ήπαρ, σε διαμέτρους 6 έως 12 mm και μήκη 2,5 
έως 12mm. Να είναι συμβατές με θηκάρι 6F ο φέρων καθετήρας 
 να μην υπερβαίνει σε μήκος τα 80 cm.                                      50

12   Αυτοεκτεινόμενες μεταλλικές ενδοπροθέσεις (στεντς)
συμβατές με οδηγό σύρμα 0.014-0.018’’ ειδικά για τα χοληφόρα
αγγεία και το ήπαρ, σε διαμέτρους 5 έως 10 mm και μήκη 2,5 
έως 12mm. Να είναι συμβατές με θηκάρι 4F ο φέρων καθετήρας 
 να έχει μήκος 80-150 cm.                                                          50

 13       Αυτοεκτεινόμενες μεταλλικές ενδοπροθέσεις (στεντς)
Ειδικές για τo εν τω βάθει φλεβικό δίκυο και τις κεντρικές
φλέβες                                                                                        5

14          Αυτοεκτεινόμενες μεταλλικές ενδοπροθέσεις (στεντς)
Ειδικές για την άνω και κάτω κοίλες φλέβες                               10



15     Αυτό-εκπτυσόμενη ενδοπρόθεση από 6 σύρματα
νιτινόλης πλεγμένα μεταξύ τους σε σπειροειδή σχήμα,
με τεχνολογία που μιμείται την κίνηση των αγγείων.
Συμβατό με σύρματα 0.018 και 0.014 , σε διάμετρο
από 4mm έως 8mm και μήκος 20mm έως 200mm και
καθετήρα 80cm και 120cm.                                                         5

16     Πλήρως επικαλυμμένες με πολυουρεθανη μεταλλικές
ενδοπροθέσεις (στεντς) διατεινόμενες με μπαλόνι συμβατές 
με σύρμα 0.014 και θηκάρι 5 ή 6Fr με διάμετρο 2,5 έως 5mm
και μήκη 15 έως 26 mm.                                                             5

17    Stent περιφερικών αγγείων για λαγόνιες αρτηρίες
εκπτυσσόμενα με μπαλόνι επικαλυμμένo με 2 στρώματα ePTFE, 
Να είναι OTW 0.035’’ σε καθετήρα 80cm και 135cm
και να διατίθενται σε διάφορα μήκη και διαμέτρους
έως 12mm.                                                                                  5

18     Αυτοεκπτυσσόμενα stents περιφερικών αγγείων
θερμικής μνήμης, κατασκευασμένα από Nitinol με έσω
και έξω επιφάνεια ενσωματωμένη στο μεταλλικό
πλέγμα, από δυο στρώματα ePTFE και
εσωτερική αντιθρομβωτική επικάλυψη . Να διατίθεται σε
διάφορες διαμέτρους 5 –13.5mm.                                              8

19              Περιφερικές αυτοεκτεινόμενες μεταλλικές
ενδοπροθέσεις (στεντς) χωρίς πολυμερές που
απελευθερώνουν-εκλύουν πακλιταξέλη για τις
περιφερικές αρτηρίες                                                                  20

20          Περιφερικές μεταλλικές ενδοπροθέσεις (στεντς)
διατεινόμενες με μπαλόνι που απελευθερώνουν-
εκλύουν σιρόλιμους ή ανάλογα του σιρόλιμους για τις
κνημιαίες αρτηρίες                                                                      20

(ABSORBABLE STENTS) ΙΚΡΙΩΜΑ
21    Πλήρως βιοαποικοδομησιμες εντός 12μήνου μεταλλικές 
ενδοπροθέσεις μαγνησίου επικαλυμμενες με βιοδιασπώμενο 
πολυμερές που απελευθερώνουν-εκλύουν σιρόλιμους ή ανάλογα 
του σιρόλιμους, προφορτωμένες σε μπαλόνι συμβατό με σύρμα 0.014
με φέροντα καθετήρα ταχείας ανταλλαγής, μήκους 120-150cm,
 για τα  περιφερικά αγγεία και τις κνημιαίες αρτηρίες                   5


