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Θέμα: Σχόλια επί της Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ «CPV:33141320-9».  

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Αναφορικά με την δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΒΕΛΟΝΕΣ «CPV:33141320-9» οι οποίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας, 
ακολουθούν τα σχόλια της εταιρείας μας. 

 

ΒΕΛΟΝΕΣ 
ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 

Εκτός από τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές απαιτούνται επίσης τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
Να είναι εύχρηστη και να λειτουργεί άριστα. Να διαθέτει διαφανές, σκληρό, 
καθετήρα (διαφανές). Να είναι κατάλληλη για αιμόσταση, σκληροθεραπεία, 
έγχυση και μαρκάρισμα. Να διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό κλειδώματος 
βελόνας, stopper εισαγωγής και αστεροειδή σχεδιασμό για χρήση σε δύσκολες 
ανατομίες. Το άκρο του καθετήρα να είναι ατραυματικό και να φέρει 
ενσωματωμένο μεταλλικό δακτύλιο. Η έγχυση να γίνεται με κοινές σύριγγες 
(τύπου Luer Lock ή όχι). 
Διαστάσεις βελόνης : 19- 25 G και 4-8 mm. 
Διαστάσεις καθετήρα: 1.8-2.3 mm και 120-230 cm. (για χρήση σε 
βρογχοσκόπιο, 
κολονοσκόπιο, γαστροσκόπιο). 
Όσον αφορά σε χρήση στο πεπτικό σύστημα: Το άκρο της βελόνης να 
σχηματίζει 
λοξή τομή γωνίας 14ο και 30ο για ανώτερο και κατώτερο πεπτικό αντίστοιχα, 
έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη εφαρμογή στο βλεννογόνο. 

 

Προτείνουμε την ακόλουθη τεχνική προδιαγραφή: 
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ΒΕΛΟΝΕΣ 
ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 

- Να προσφέρονται σε δύο τύπους:  
- Για το ανώτερο πεπτικό με γωνία βελόνης 14ο  
- για το κατώτερο πεπτικό με γωνία βελόνης 30ο 
- Να διαθέτουν μηχανισμό κλειδώματος της βελόνης για μεγαλύτερη 

ασφάλεια του ασθενούς και προστασία του ενδοσκοπίου 
- Να φέρουν εσωτερικό μηχανισμό ακινητοποίησης της βελόνης για 

σταθερή και αξιόπιστη έγχυση και αποφυγή διείσδυσης πέραν του 
επιθυμητού  

- Να διαθέτουν διάφανο ανθεκτικό εξωτερικό περίβλημα ώστε να 
πραγματοποιείται έγχυση ακόμα και όταν αυτό τσακίσει 

- Να προσφέρονται και με διάμετρο βελόνης 21G για ευκολότερη έγχυση 
παχύρευστων διαλυμάτων 

- Να προσφέρονται και με μήκος βελόνης 3mm για πιο ασφαλείς εγχύσεις 
στο ανώτερο ή κατώτερο πεπτικό   

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Η. Λύτρας 
Product Specialist 
 

 


