
From: sales@anadrasi.gr [mailto:sales@anadrasi.gr]  

Sent: Thursday, July 06, 2017 12:12 PM 
To: prom@nikaia-hosp.gr 

Subject: Για την διαβούλεση προδιαγραφών οστεμυελικών βελονών  
 
Καλημέρα σας 
 
Διαβάσαμε τις προδιαγραφές που είναι προς διαβούλευση  και έχουμε να παρατηρήσουμε για τις προδιαγραφές του είδους 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ :ΟΣΤΕΜΥΕΛΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ότι : 
Από παραδρομή τοποθετηθήκαν κάποιες προδιαγραφές από τις στερνικές βελόνες στις οστεομυελικές 
 
Συγκεκριμένα :  
Α) δεν υπάρχουν μεγέθη στις οστεομυελικές  βελόνες βιοψίας   14και 15G. Ta τα μεγέθη αυτά υπάρχουν στις στερνικές  
Β) Η προδιαγραφή « Να φέρει βιδωτό σύστημα αυξομείωσης (ρύθμισης μήκους που να φέρει ενδείξεις ανά 5 μμ και να 
αφαιρείται πλήρως ώστε ο χρήστης με μια κίνηση να έχει το μέγιστο μήκος της βελόνας » την έχουν μόνο οι στερνικές  
Παρακάτω σας έχουμε σημειώσει με διαφορετικό χρώμα τις συγκεκριμένες  προδιαγραφές  
 
Ελπίζουμε να διορθωθεί αυτή η παραδρομή και σας ευχαριστούμε!! 
Πάντα στην διάθεση σας  
 
Με εκτιμηση 
Νίκος Μαρούλης 
.  
 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 
ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ: 
ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗΣ 
ΒΙΟΨΙΑ 
Εκτός από τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές απαιτούνται επίσης τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

Να είναι μίας χρήσης, σε αποστειρωμένη συσκευασία, ατραυματική, με 
εργονομική λαβή (για εύκολη διήθηση). Να αποτελείται από πλαστική λαβή 
και μεταλλική βελόνη από ανοξείδωτο ατσάλι, άθραυστη και ευλύγιστη. Το 
τέμνον άκρο της βελόνης να είναι αιχμηρό. Η οπή του οπισθίου άκρου της 
βελόνης να υποδέχεται έμβολο ώστε να δημιουργείται αρνητική πίεση για τη 
συγκράτηση του οστικού τεμαχίου. Να διατίθεται σε μεγέθη: 7-15G μήκους, 
10- 15cm. Στο άκρο της να εφαρμόζει κοινή σύριγγα για αναρρόφηση ή 
σύριγγα LUER LOCK. Να φέρει ειδικά σχεδιασμένο αιχμηρό άκρο για την 
περισυλλογή του δείγματος, έτσι ώστε να συγκρατεί της οστικές δοκίδες. Να 
διαθέτει βιδωτό σύστημα αυξομείωσης (ρύθμισης μήκους που να φέρει 
ενδείξεις ανά 5 μμ και να αφαιρείται πλήρως ώστε ο χρήστης με μια κίνηση να 
έχει το μέγιστο μήκος της βελόνας να διαθέτει μοναδικό μεταλλικό στυλεό 
παγίδευσης του δείγματος (trap lock), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παραμονή 
του δείγματος μέσα στη βελόνα, βιδωτό πώμα ασφαλείας, στυλεό μέτρησης 
ποσότητας, δείγματος και PUSHER για την εξαγωγή του δείγματος από την 
βελόνα. 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 
ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ: 
ΣΤΕΡΝΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 
Εκτός από τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές απαιτούνται επίσης τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

Να είναι μ.χ, σε αποστειρωμένη συσκευασία. Να αποτελείται από δυο τμήματα 
πλαστική λαβή και μεταλλική βελόνα (από ανοξείδωτο χάλυβα) με κάνουλα. Το 
τέμνον άκρο της βελόνης να είναι αιχμηρό. Η οπή του οπισθίου άκρου της βελόνης 
να υποδέχεται έμβολο ώστε να δημιουργείται αρνητική πίεση για τη συγκράτηση 
του οστικού τεμαχίου. Η λαβή χειρισμού να είναι συνδεδεμένη με τη μεταλλική 
βελόνα - στειλεό παρακέντησης. Το εσωτερικό της λαβής να είναι luer lock και να 
δέχεται απλές σύριγγες όλων των τύπων. Να διαθέτει βιδωτό σύστημα 
αυξομείωσης (ρύθμισης μήκους που να φέρει ενδείξεις ανά 5 μμ και να αφαιρείται 
πλήρως ώστε ο χρήστης με μια κίνηση να έχει το μέγιστο μήκος της βελόνας. Το 
άκρο της βελόνας να είναι μονού bevel και να εξασφαλίζει εύκολη και τραυματική 
διείσδυση. Να είναι άθραυστη και εργονομική. Να παρακεντάει εύκολα και με ασφάλεια. Να είναι διαθέσιμη στις εξής 
διαστάσεις : 14- 18g, μήκους 10 έως 90μμ 



 
 


