ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΛΗΡΕΣ
Σετ επισκληριδίου αναισθησίας με καθετήρα επισκληριδίου αναισθησίας και βελόνα
επισκληριδίου αναισθησίας 18 G (περιέχει καθετήρα, βελόνα, επίπεδο φίλτρο και σύριγγα
χωρίς αντίσταση)

Ο καθετήρας πρέπει:











Να είναι κατασκευασμένος από διάφανο συνθετικό nylon έτσι ώστε να παρέχει
διαύγεια, αντοχή και αντίσταση στο τσάκισμα (kinking)
Να έχει κλειστό άκρο
Με 3 πλάγιες, ασύμμετρες οπές, σε κοντινή απόσταση από το άκρο
Να φέρει στρογγυλεμένο, ατραυματικό άκρο που ελαχιστοποιεί τους
τραυματισμούς κατά την εισαγωγή
Ο καθετήρας πρέπει να είναι ιστοσυμβατός και να φέρει ειδική σήμανση του άκρου
του
Να φέρει διαβάθμιση ανά 1cm για να διευκολύνει την ακριβή τοποθέτηση του
καθετήρα
Να παρέχει ανεμπόδιστη και σταθερή ροή
Να φέρει συνδετικό ασφαλείας Luer Lock, που δεν εμποδίζει τη ροή των υγρών
Να είναι latex free
Να είναι διαθέσιμος σε Νο 16-18G

Η σύριγγα πρέπει:







Να είναι χωρίς αντίσταση με μικρή σταθερή τριβή στην κίνηση του εμβόλου
Να παρέχει άριστη ευαισθησία στην ανίχνευση του επισκληριδίου χώρου
Να φέρει διαβάθμιση για να δείχνει την πρόοδο του εμβόλου
Να είναι κατάλληλη για χρήση στην τεχνική με αέρα και στην τεχνική με
φυσιολογικό ορό
Να φέρει κατάλληλο συνδετικό για τις βελόνες επισκληριδίου
Να είναι latex free

Οι βελόνες επισκληριδίου αναισθησίας Tuohy πρέπει:


Να φέρουν τελείως ατραυματικό άκρο Tuohy Hubb που δεν κόβει τους ιστούς



Να φέρουν ενσωματωμένο πλαστικό στυλεό για ατραυματικό πέρασμα των ιστών



Να φέρουν πτερύγια που να τοποθετούνται ή να αφαιρούνται κατά βούληση






Να είναι βαθμονομημένες ανά 10mm
Αποστειρωμένες μιας χρήσεως
Να είναι διαθέσιμες σε Νο 16-18G, με μήκος 90mm
Να είναι Latex free

Το φίλτρο πρέπει:







Να φέρει υδρόφιλη μεμβράνη, υψηλής διηθητικής ικανότητας μέχρι 0,2μm
Να φέρει συνδετικά ασφαλείας Luer lock (male & female)
Να είναι επίπεδο για τη μέγιστη άνεση του ασθενούς
Να είναι διάφανο για να επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση του φιλτραρίσματος
και της ποσότητας φαρμάκου
Να είναι κατάλληλο για χρήση 96 ωρών
Να είναι Latex free

Τεμάχια: 800
Ενδεικτική Τιμή:10,00 €
Ενδεικτικό κόστος ~8000,00 €

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ
Αεραγωγοί πλαστικοί
ατραυματικοί Νο 0-5






αποστειρωμένοι,

μιας

χρήσης,

απλοί,

στοματοφαρυγγικοί,

Αεραγωγοί στοματοφαρυγγικοί πλαστικοί, κατασκευασμένοι από Ethylene Vinyl
Acetate (EVA).
Να είναι ατραυματικοί στο άκρο και ενισχυμένοι ώστε να μην καταστρέφονται από
τα δόντια.
Να είναι τύπου GUEDEL και να έχουν διακριτικό χρώμα για κάθε μέγεθος.
Να είναι αποστειρωμένοι και μιας χρήσεως.
Να προσφερθούν στα εξής μεγέθη με αντίστοιχα μήκη:

Νο 2

μήκους 94 mm

Νο 3

μήκους 100 mm

Νο 4

μήκους 112 mm

Οι άνωθι προδιαγραφές να υποστηρίζονται από βιβλιογραφία ή prospectus.
Τεμάχια: 1000
Ενδεικτική Τιμή:0,30 €
Ενδεικτικό κόστος ~300,00 €

Οδηγοί ενδοτραχειακών σωλήνων μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους






Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό κράμα αλουμινίου που επιτρέπει την
προσαρμογή σε οποιοδήποτε επιθυμητό σχήμα.
Να είναι επενδεδυμένοι από ειδικό συνθετικό πλαστικό, που επιτρέπει την εύκολη
εισαγωγή και αφαίρεση.
Να είναι εύκαμπτοι, με ειδικό ατραυματικό άκρο.
Να διατίθενται σε μεγέθη Small – Medium – Large.
Να είναι αποστειρωμένοι μιας χρήσεως.

Οι άνωθι προδιαγραφές να υποστηρίζονται από βιβλιογραφία ή prospectus
Τεμάχια: 50
Ενδεικτική Τιμή:1,70 €
Ενδεικτικό κόστος ~85,00 €
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ CUFF
Σωλήνες ενδοτραχειακοί ειδικοί, μιας χρήσης, με εισαγωγή στην τραχεία για μηχανικό
αερισμό των ασθενών, με CUFF (Σπιράλ με CUFF)







Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, μη – τοξικό (latex
free).
Με εσωτερική επένδυση σιλικόνης ώστε να διευκολύνεται η είσοδος του καθετήρα
αναρρόφησης, του ενδοσκοπίου κ.λ.π.
Το σπιράλ να επιτρέπει στο σωλήνα την επαναφορά χωρίς να τσακίζει ή να
μικραίνει τη διάμετρο του σωλήνα.
Να είναι ατραυματικοί.
Να είναι ακτινοσκιεροί, χωρί να διακόπτεται η γραμμή στο Myrphy eye.
Να είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως και σε όλα τα μεγέθη.

Οι άνωθι προδιαγραφές να υποστηρίζονται από βιβλιογραφία ή prospectus.
Τεμάχια: 2000
Ενδεικτική Τιμή:8,50 €
Ενδεικτικό κόστος ~17000,00 €
ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ EΥΘΕΙΣ ΜΕ CUFF
Σωλήνες ενδοτραχειακοί ειδικοί, μιας χρήσης, με εισαγωγή στην τραχεία για μηχανικό
αερισμό των ασθενών, με CUFF (Eυθείς με CUFF χαμηλής πίεσης μεγάλου όγκου)




Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, μη – τοξικό (latex
free), ειδικής επεξεργασίας ώστε να είναι τελείως ανεκτό από το ανθρώπινο σώμα,
με λείο εσωτερικό για εύκολο πέρασμα του καθετήρα αναρρόφησης.
Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής διάφανου ή σιλικοναρισμένου PVC.



















Να φέρουν ακτινοσκιερή γραμμή.
Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσης του CUFF να αναγράφεται το μέγεθος του
σωλήνα για ευκρινή έλεγχο.
Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση, αλλά ο
σωλήνας στους 37οC να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα
του ασθενούς.
Το CUFF να εμφανίζει ευαισθησία, ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης
κατά την διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου.
Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της
πλήρωσής του και των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωληνίσκος που το
φουσκώνει πρέπει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.
Το CUFF να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά, ενώ παράλληλα να διατηρεί
την κεντρική θέση του σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας,
ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της.
Το CUFF να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε
μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση, έχοντας από το Νο 7 – Νο
10 την ίδια διάμετρο.
Όταν ξεφουσκώνει, το CUFF να εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα,
διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας
παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.
Να έχουν CUFF με κωνικό σχήμα που να απαιτεί τον λιγότερο δυνατό αέρα για να
γεμίσει και να έχει πολύ μικρή επιφάνεια επαφής με τα τοιχώματα της τραχείας
ώστε να είναι ατραυματικό.
Το CUFF να δέχεται τη λιγότερη δυνατή αύξηση πίεσης κατά την διάρκεια της
επέμβασης από τα αναισθητικά αέρια.
Να φέρει ειδική σήμανση βάθους (μαρκάρισμα) σε απόσταση 3 cm από το CUFF, ως
ένδειξη σωστής ως προς το βάθος τοποθέτησης του σωλήνα εντός της τραχείας.

Οι άνωθι προδιαγραφές να υποστηρίζονται από βιβλιογραφία ή prospectus.
Τεμάχια: 3000
Ενδεικτική Τιμή:1€
Ενδεικτικό κόστος ~3000,00 Ε
ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ
ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ (latex free)

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΜΕ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΒΕΛΟΝΑ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ (ΡΑΧΙΑΙΑΣ) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ PENCIL POINT 26-27 G
ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ (latex free). Οι βελόνες πρέπει:




Να έχουν λεία εξωτερική επιφάνεια για να ελαχιστοποιεί τον ερεθισμό της
μήνιγγας κατά την εισαγωγή
Να φέρουν στυλεό από ανοξείδωτο ατσάλι
Να επιτρέπει την άμεση και γρήγορη παλινδρόμηση του ΕΝΥ









Να φέρει άκρο ακριβείας και οπή για ατραυματική εισαγωγή και ελαχιστοποίηση
των μετεπεμβατικών κεφαλαλγιών
Το μέγεθος και η θέση της πλάγιας οπής, να ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες
«διασκληριδίου τοποθέτησης» (διαμέσου ή κατά μήκος της σκληράς μήνιγγας).
Να φέρει διαφανή δακτυλολαβή που επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της
παλινδρόμησης του ΕΝΥ
Να φέρει στυλεούς με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους
Να διατίθεται μαζί με βελόνα εισαγωγής για να επιβεβαιώνεται η ακριβής και
ασφαλής τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο
Να είναι latex free
Να διατίθενται σε μεγέθη 26-27 G σε μήκος 90mm ΜΕ ΟΔΗΓΟ

ΒΕΛΟΝΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ TUOHY 16-18G (latex free). Οι βελόνες
επισκληριδίου αναισθησίας Tuohy πρέπει:








Να φέρουν τελείως ατραυματικό άκρο Tuohy Hubb που δεν κόβει τους ιστούς.
Να φέρουν ενσωματωμένο πλαστικό στυλεό για ατραυματικό πέρασμα των ιστών
Να φέρουν πτερύγια που να τοποθετούνται ή να αφαιρούνται κατά βούληση
Να είναι βαθμονομημένες ανά 10mm
Αποστειρωμένες μιας χρήσεως
Να είναι διαθέσιμες σε Νο 16-18G, με μήκος 90mm
Να είναι Latex free

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 16-18 (latex free). Ο καθετήρας πρέπει:











Να είναι κατασκευασμένος από διάφανο συνθετικό nylon έτσι ώστε να παρέχει
διαύγεια, αντοχή και αντίσταση στο τσάκισμα (kinking)
Να έχει κλειστό άκρο
Με 3 πλάγιες, ασύμμετρες οπές, σε κοντινή απόσταση από το άκρο
Να φέρει στρογγυλεμένο, ατραυματικό άκρο που ελαχιστοποιεί τους
τραυματισμούς κατά την εισαγωγή
Ο καθετήρας πρέπει να είναι ιστοσυμβατός και να φέρει ειδική σήμανση του άκρου
του
Να φέρει διαβάθμιση ανά 1cm για να διευκολύνει την ακριβή τοποθέτηση του
καθετήρα
Να παρέχει ανεμπόδιστη και σταθερή ροή
Να φέρει συνδετικό ασφαλείας Luer Lock, που δεν εμποδίζει τη ροή των υγρών
Να είναι latex free
Να είναι διαθέσιμος σε Νο 16-18G

ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (latex free). Η σύριγγα πρέπει:



Να είναι χωρίς αντίσταση με μικρή σταθερή τριβή στην κίνηση του εμβόλου
Να παρέχει άριστη ευαισθησία στην ανίχνευση του επισκληριδίου χώρου





Να φέρει διαβάθμιση για να δείχνει την πρόοδο του εμβόλου
Να είναι κατάλληλη για χρήση στην τεχνική με αέρα και στην τεχνική με
φυσιολογικό ορό
Να φέρει κατάλληλο συνδετικό για τις βελόνες επισκληριδίου

Πλήρες σετ συνδυασμένης αναισθησίας με δυνατότητα συστήματος κλειδώματος με
βελόνα επισκληριδίου αναισθησίας TUOHY και καθετήρα επισκληριδίου αναισθησίας και
βελόνα υπαραχνοειδούς (ραχιαίας) αναισθησίας ατραυματικές τύπου PENCIL POINT μη
τοξική (latex free): 18/27 G
Τεμάχια: 500
Ενδεικτική Τιμή:27,00 €
Ενδεικτικό κόστος 13500,00 €
ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ (ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)
Οι οποίοι αναλύονται ως εξής ανά κατηγορία:
A) Eυθείς χωρίς CUFF (ΥΩ021044)









Να είναι κατασκευασμένοι από σιλικοναρισμένο PVC.
Να έχουν ατραυματικό άκρο.
Να είναι βαθμονομημένοι ανά 1 cm.
Να φέρει ατραυματικό Myrphy eye.
Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση, αλλά ο
σωλήνας στους 37οC να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα
του ασθενούς.
Να είναι Oral Nasal.
Να διατίθενται σε μεγέθη από Νο 2 έως Νο 10.

Οι άνωθι προδιαγραφές να υποστηρίζονται από βιβλιογραφία ή prospectus.
Τεμάχια: 150
Ενδεικτική Τιμή: 3,50 €
Ενδεικτικό κόστος ~525,00 €
Β) Κεκαμμένοι χωρίς CUFF (ΥΩ021045)






Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, μη – τοξικό (latex
free), ειδικής επεξεργασίας ώστε να είναι τελείως ανεκτό από το ανθρώπινο σώμα,
με λείο εσωτερικό για εύκολο πέρασμα του καθετήρα αναρρόφησης.
Να φέρει ειδική σήμανση που να δεικνύει το άκρο των δοντιών για να διευκολύνει
την ακριβή τοποθέτησή του.
Να φέρει ατραυματικό Myrphy eye.
Να φέρει σήμανση μεγέθους στην εξωτερική πλευρά του σωλήνα.



Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση, αλλά ο
σωλήνας στους 37οC να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα
του ασθενούς.

Οι άνωθι προδιαγραφές να υποστηρίζονται από βιβλιογραφία ή prospectus.
Τεμάχια: 100
Ενδεικτική Τιμή:3,90 €
Ενδεικτικό κόστος 390,00 €
Γ) Σπιράλ χωρίς CUFF (ΥΩ021046)









Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, μη – τοξικό (latex
free), ειδικής επεξεργασίας ώστε να είναι τελείως ανεκτό από το ανθρώπινο σώμα,
με λείο εσωτερικό για εύκολο πέρασμα του καθετήρα αναρρόφησης.
Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής διάφανου ή σιλικοναρισμένου PVC με
ακτινοσκιερή γραμμή.
Να έχει έλασμα ανοξείδωτου χάλυβα, ομοιόμορφα τοποθετημένο.
Να έχουν ατραυματικό άκρο.
Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση, αλλά ο
σωλήνας στους 37οC να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα
του ασθενούς.
Να φέρει ειδική σήμανση βάθους, όχι μεγαλύτερη από 2 mm, ώστε να εντοπίζεται
εύκολα η τοποθέτησή του.

Οι άνωθι προδιαγραφές να υποστηρίζονται από βιβλιογραφία ή prospectus.
Τεμάχια: 50
Ενδεικτική Τιμή: 9,00 €
Ενδεικτικό κόστος 450,00 €
ΣΕΤ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΡΙΚΟΘΥΡΟΕΙΔΟΤΟΜΗΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ CUFF
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ








Να έχει βελόνα ειδικού σχεδιασμού με veress που υποδεικνύει στον ιατρό την
είσοδο στο εμπρόσθιο και οπίσθιο μέρος της τραχείας, μειώνοντας τον κίνδυνο
ρήξης της.
Να έχει ειδικό άκαμπτο οδηγό με οπή στο άκρο του ώστε να δίνεται η δυνατότητα
να περνά εσωτερικά η ειδικού σχεδιασμού βελόνη veress.
Να έχει σωλήνα τραχειοστομίας με CUFF κωνικού σχήματος, χαμηλής πίεσης –
μεγάλου όγκου και με ευαίσθητο οδηγό φουσκώματος του CUFF.
Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσης του CUFF να αναγράφεται το νούμερο του
σωλήνα για ευκρινή έλεγχο και το νούμερο έκπτυξης του CUFF.
Να έχει συνδετικό 15 mm.
Να έχει νυστέρι.







Να έχει υποαλλεργική φακαρόλα.
Να έχει ειδικό ράμμα συρραφής από nylon.
Να έχει αντιμικροβιακό φίλτρο, θέρμανσης – ύγρανσης, τύπου «Τ», το οποίο να
τοποθετείται στο εμπρόσθιο του σωλήνα τραχειοστομίας.
Να διατίθεται με ή χωρίς gel λίπανσης.
Να έχει ειδικής σχεδίασης συσκευασία ώστε όταν ανοίγεται το σετ, τα υλικά να
παραμένουν στη θέση τους.

Οι άνωθι προδιαγραφές να υποστηρίζονται από βιβλιογραφία ή prospectus
Τεμάχια: 5
Ενδεικτική Τιμή 175,00 €
Ενδεικτικό κόστος ~875,00 €
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΥΠΝΩΣΗΣ
Αυτοκόλλητος μετωπιαίος αισθητήρας ανηλίκων μιας χρήσης. Αποτελείται από τέσσερα
ηλεκτρόδια απαγωγής ΗΕΓ.



Να διαθέτει αυξημένη αντίσταση στην Ηλεκτροκαυτηρίαση. -Ενισχυμένο
φιλτράρισμα ΗΜΓ.
Να διαθέτει συνδετικό (κλίπ) ασφαλείας.

Τεμάχια: 100
Ενδεικτική Τιμή:28,00 €
Ενδεικτικό κόστος 2800,00 €
ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ
Συνδετικά πλαστικά σωλήνων ευθέα






Κατασκευασμένα από εξευγενισμένο PVC
Αποστειρωμένα με αιθυλενοξύδιο για 5 χρόνια
Να είναι μίας χρήσης σε ατομική συσκευασία
Αποστειρωμένα με αιθυλενοξύδιο για 5 χρόνια σε ατομική συσκευασία μιας
χρήσης
Να φέρει τρεις διαφορετικές συνδέσεις

Τεμάχια: 20 0
Ενδεικτική Τιμή:0,60 €
Ενδεικτικό κόστος 120,00 €

Γωνιώδη συνδετικά 22F-22M/15F με περιστρεφόμενα άκρα (διπλό Swivel) και καπάκι διπλό
με οπή για αναρρόφηση ή βρογχοσκόπηση για τη σύνδεση του κρικοειδούς κυκλώματος με
τον ενδοτραχειακό σωλήνα. Χωρίς σπιράλ.
Τεμάχια: 50
Ενδεικτική Τιμή:1,20 €
Ενδεικτικό κόστος ~60,00 €
ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ "Τ" ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΔΙΠΛΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟ ΑΝΩ
ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΩΜΑ (Συνδετικά Τ)





Κατασκευασμένα από εξευγενισμένο PVC
Υλικό φιλικό προς το περιβάλλον
Αποστειρωμένα με αιθυλενοξύδιο για 5 χρόνια σε ατομική συσκευασία μιας χρήσης
Να φέρει τρεις διαφορετικές συνδέσεις

Τεμάχια: 50
Ενδεικτική Τιμή:1,50 €
Ενδεικτικό κόστος ~75,00 €
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SUPREME
Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως, με την απαιτούμενη γωνίωση για ευκολότερη
τοποθέτηση με Cuff διπλής φραγής με δυνατότητα να περάσει Levin για εκκένωσση
στομάχου και δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση μέχρι 37 cm H2O.




Να έχει ενσωματωμένο Bite Block, σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητος του
αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση .
Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex.
Σε μεγέθη 1 εως 5.

Τεμάχια: 200
Ενδεικτική Τιμή:20,00 €
Ενδεικτικό κόστος ~4000,00 €
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ (ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΙ)





Οι ενδοβρογχικοί σωλήνες να είναι διπλού αυλού για εναλλακτικό αερισμό του
ενός ή του άλλου βρόγχου ή και των δύο ταυτόχρονα και να διαθέτουν cuff
βρόγχου, κυλινδρικού σχήματος, μπλε χρώματος για εύκολη αναγνώριση.
Το τραχειακό cuff να έχει κυλινδρικό σχήμα να είναι διαφανές και χαμηλής πίεσης
για να μην τραυματίζει την τραχεία.
Ο σωλήνας να φέρει λευκή ακτινοσκιερή γραμμή ως το κατωφερέστερο άκρο του
σωλήνα για εύκολη αναγνώριση κατά την εισαγωγή βρογχοσκοπίου οπτικών ινών.










Εντός του ενδοβρογχικού σωλήνα να υπάρχει προκεκαμμένος οδηγός, ο οποίος
δύναται να καμφθεί κατά τη βούληση του γιατρού για την ευκολότερη και
ασφαλέστερη διασωλήνωση του ασθενή.
Να είναι διαθέσιμοι σε μεγέθη 35, 37, 39, 41 για αριστερό και δεξιό βρόγχο.
Εντός του σετ να περιέχονται συνδετικό Υ, 2 γωνιώδη συνδετικά διπλής
περιστροφής με χρωματική ένδειξη αντίστοιχη με το χρώμα του αυλού που
αερίζεται τα οποία να φέρουν οπή αναρρόφησης και βρογχοσκόπησης.
Στο κάθε συνδετικό να αναγράφεται και λεκτικά ο κάθε αυλός (bronchial ή
tracheal).
Να περιλαμβάνεται καθετήρας αναρρόφησης επί της συσκευασίας.
Να είναι αποστειρωμένοι και μίας χρήσης.

Τεμάχια: 50
Ενδεικτική Τιμή:52,00 €
Ενδεικτικό κόστος 2600,00 €
ΗΧΟΓΕΝΗ ΣΕΤ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (4cm)








Σύστημα συνεχούς περιφερικού αποκλεισμού νεύρων με καθετήρα ο οποίος να
είναι ηχογενής.
Η βελόνα τύπου Tuohy να είναι ηχογενής και νευροδιεγειρόμενη και ο καθετήρας
19 G από πολυουρεθάνη με ενσωματωμένο σπιροειδές σύρμα ο οποίος δεν
τσακίζει ακόμα και στις πιο ακραίες συνθήκες (υπέρβαροι ασθενείς, κόμπος στον
καθετήρα, κλπ) και η ροή δε μειώνεται
Η βελόνα να έχει διάμετρο 17 G και να είναι διαθέσιμη σε μήκος 4cm με
βαθμονόμηση ανά εκατοστό.
Να περιλαμβάνεται στη συσκευασία στηρικτικό για τον καθετήρα, τύπου Statlock.
Το σετ να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία.
Ο νευροδιεγέρτης να διατίθεται ως συνοδός εξοπλισμός.

Τεμάχια: 20
Ενδεικτική Τιμή:55,00 €
Ενδεικτικό κόστος ~1100,00 €
Ε
ΗΧΟΓΕΝΗ ΣΕΤ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (11cm)



Σύστημα συνεχούς περιφερικού αποκλεισμού νεύρων με καθετήρα ο οποίος να
είναι ηχογενής.
Η βελόνα τύπου Tuohy να είναι ηχογενής και νευροδιεγειρόμενη και ο καθετήρας
19 G από πολυουρεθάνη με ενσωματωμένο σπιροειδές σύρμα ο οποίος δεν
τσακίζει ακόμα και στις πιο ακραίες συνθήκες (υπέρβαροι ασθενείς, κόμπος στον
καθετήρα, κλπ) και η ροή δε μειώνεται






Η βελόνα να έχει διάμετρο 17 G και να είναι διαθέσιμη σε μήκος 11cm με
βαθμονόμηση ανά εκατοστό.
Να περιλαμβάνεται στη συσκευασία στηρικτικό για τον καθετήρα, τύπου Statlock.
Το σετ να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία.
Ο νευροδιεγέρτης να διατίθεται ως συνοδός εξοπλισμός.

Τεμάχια: 20
Ενδεικτική Τιμή:55,00 €
Ενδεικτικό κόστος ~1100,00 €
ΗΧΟΓΕΝΕΙΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (5 cm)








Ηχογενής βελόνα για περιφερικό αποκλεισμό νεύρων μιας έγχυσης (single-shot) με
δυνατότητα νευροδιέγερσης.
Η βελόνα να φέρει ατραυματικό άκρο τύπου Β-Bevel και να φέρει τουλάχιστον
πέντε αυλακώσεις σε μορφή δακτυλίων στο τελευταίο εκατοστό της βελόνας για
μέγιστη επιβεβαίωση του άκρου της βελόνας με τη χρήση υπερήχου αποτρέποντας
τον τραυματισμό του νεύρου.
Να ειναι διαθέσιμη σε μήκος 5 cm με διάμετρο 22 G , και να φέρει βαθμονόμηση
ανά εκατοστό.
Η βελόνα να είναι μονωμένη και να έχει προσυνδεδεμένο άκρο για την έγχυση του
υγρού καθώς και για τη σύνδεση με το νευροδιεγέρτη.
Να ειναι αποστειρωμένη.
Ο νευροδιεγέρτης να διατίθεται ως συνοδός εξοπλισμός.

Τεμάχια: 100
Ενδεικτική Τιμή:15,00 €
Ενδεικτικό κόστος ~1500,00 €
ΗΧΟΓΕΝΕΙΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (9 cm)








Ηχογενής βελόνα για περιφερικό αποκλεισμό νεύρων μιας έγχυσης (single-shot) με
δυνατότητα νευροδιέγερσης.
Η βελόνα να φέρει ατραυματικό άκρο τύπου Β-Bevel και να φέρει τουλάχιστον
πέντε αυλακώσεις σε μορφή δακτυλίων στο τελευταίο εκατοστό της βελόνας για
μέγιστη επιβεβαίωση του άκρου της βελόνας με τη χρήση υπερήχου αποτρέποντας
τον τραυματισμό του νεύρου.
Να ειναι διαθέσιμη σε μήκος 9 cm με διάμετρο 21 G , και να φέρει βαθμονόμηση
ανά εκατοστό.
Η βελόνα να είναι μονωμένη και να έχει προσυνδεδεμένο άκρο για την έγχυση του
υγρού καθώς και για τη σύνδεση με το νευροδιεγέρτη.
Να ειναι αποστειρωμένη.
Ο νευροδιεγέρτης να διατίθεται ως συνοδός εξοπλισμός.

Τεμάχια: 100
Ενδεικτική Τιμή:15,00 €
Ενδεικτικό κόστος ~1500,00 €
ΗΧΟΓΕΝΕΙΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (15 cm)








Ηχογενής βελόνα για περιφερικό αποκλεισμό νεύρων μιας έγχυσης (single-shot) με
δυνατότητα νευροδιέγερσης.
Η βελόνα να φέρει ατραυματικό άκρο τύπου Β-Bevel και να φέρει τουλάχιστον
πέντε αυλακώσεις σε μορφή δακτυλίων στο τελευταίο εκατοστό της βελόνας για
μέγιστη επιβεβαίωση του άκρου της βελόνας με τη χρήση υπερήχου αποτρέποντας
τον τραυματισμό του νεύρου.
Να ειναι διαθέσιμη σε μήκος 15 cm με διάμετρο 21 G, και να φέρει βαθμονόμηση
ανά εκατοστό.
Η βελόνα να είναι μονωμένη και να έχει προσυνδεδεμένο άκρο για την έγχυση του
υγρού καθώς και για τη σύνδεση με το νευροδιεγέρτης.
Να ειναι αποστειρωμένη.
Ο νευροδιεγέρτης να διατίθεται ως συνοδός εξοπλισμός.

Τεμάχια: 50
Ενδεικτική Τιμή:15,00 €
Ενδεικτικό κόστος ~750,00 €
ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ –ΘEΡΜΑΝΣΗΣ






Να είναι 100% υδρόφοβα, κατασκευασμένα από πτυχώμενη μηχανική μεμβράνη
και αποστειρωμένα με γ’ ακτινοβολία. Να διαθέτουν αντιμικροβιακή και αντιική
προστασία 100% σε υγρό περιβάλλον και 99,999% σε ξηρό περιβάλλον. Αντίσταση
ροής 1,5cm H2O σε 30L/min και 3,5cm H2O σε 60L/min. Απόδοση ύγρανσης
30.6mg/L για TV: 1000ml/min. Να έχουν χαμηλό βάρος περίπου 26g, όγκο περίπου
35ml και να διαθέτουν στόμιο καπνογράφου.
Να παρέχονται πιστοποιητικά για την αποτελεσματικότητά τους έναντι των: HIV,
Ηπατίτιδας C, Μυκοβακτήριο της Φυματίωσης, Ιού MS2, Pseudomonas spp, Serratia
Marcescens, Staphylococcus Aureus, Prions από την κατασκευάστρια εταιρία επί
ποινή απόρριψης.
Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης: πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου
ότι το τεστ για τα αποτελέσματα απόδοσης για την κατακράτηση των βακτηριδίων
έχουν γίνει με βάση τα EN13328 & ISO9360, καθώς και πιστοποιητικό του
κατασκευαστικού οίκου ότι κάθε φίλτρο έχει ξεχωριστά ελεγχθεί για την αρτιότητα
κατασκευής και την επάρκεια φιλτραρίσματος κατά το χρόνο κατασκευής του. Να
κατατεθεί μεταφρασμένο prospectus στα ελληνικά.

Τεμάχια: 5000

Ενδεικτική Τιμή:4,50 €
Ενδεικτικό κόστος ~22500,00 €
ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΚΑΜΕΝΟΙ ME CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ
Οι Ενδοτραχειακοί Σωλήνες πρέπει:






















Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, μη-τοξικό (latex
free), ειδικής επεξεργασίας ώστε να είναι τελείως ανεκτό από το ανθρώπινο σώμα,
με λείο εσωτερικό για εύκολο πέρασμα του καθετήρα αναρρόφησης.
Να φέρει ειδική σήμανση που να δεικνύει το άκρο των δοντιών για να διευκολύνει
την ακριβή τοποθέτησή του.
Να φέρει ατραυματικό Murphy eye, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός των
φωνητικών χορδών στη διασωλήνωση.
Να φέρει σήμανση μεγέθους στη εξωτερική πλευρά του σωλήνα.
Η γραμμή φουσκώματος να βρίσκεται εκτός της στοματικής κοιλότητας, έτσι ώστε
να αποφεύγεται ο τραυματισμός των δοντιών.
Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσης του CUFF να αναγράφεται το νούμερο του
σωλήνα και η διάμετρος έκπτυσης του CUFF για ευκρινή έλεγχο.
Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση, αλλά ο
σωλήνας στους 37ο βαθμούς να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό
σχήμα του ασθενούς.
Το CUFF να εμφανίζει ευαισθησία, ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης
κατά την διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου.
Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της
πλήρωσής του και των διακυμάνσεων αυτής, και ο δε σωληνίσκος που το
φουσκώνει πρέπει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.
Το CUFF να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά ενώ παράλληλα να διατηρεί
την κεντρική θέση του σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας,
ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της.
Το CUFF να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε
μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση, έχοντας από το Νο.7 –
Νο.10 την ίδια διάμετρο.
Όταν ξεφουσκώνει, το cuff να εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα,
διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας
παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.
Να έχουν CUFF “με κωνικό” σχήμα που να απαιτεί τον λιγότερο δυνατό αέρα για να
γεμίσει και να έχει πολύ μικρή επιφάνεια επαφής με τα τοιχώματα της τραχείας
ώστε να είναι ατραυματικό.
Το CUFF να δέχεται τη λιγότερη δυνατή αύξηση πίεσης κατά την διάρκεια της
επέμβασης από τα αναισθητικά αέρια.

Οι άνω προδιαγραφές να υποστηρίζονται από βιβλιογραφία ή prospectus.
Τεμάχια: 100

Ενδεικτική Τιμή:5.9 €
Ενδεικτικό κόστος 590,00 €
ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΝΕΥΡΩΝ






Βελόνες αποκλεισμού νεύρων για σύνδεση με νευροδιεγέρτη .
Να είναι μονωμένες σε όλο το μήκος τους και να επιτρέπουν διέγερση σε ένα και
μοναδικό σημείο.
Να έχουν λοξοτόμηση 30 μοίρες.
Να φέρουν αποσπώμενη προέκταση 50 εκατοστών και καλώδιο σύνδεσης με τον
νευροδιεγέρτη μήκους 60 εκατοστών.
Να είναι LATEX FREE και DEHP FREE , μιας χρήσεως και αποστειρωμένες.

Διατίθενται στα εξής μεγέθη:
Μήκος βελόνης 50mm 21G
Τεμάχια: 100
Ενδεικτική Τιμή:12,66 €
Ενδεικτικό κόστος ~1266,00 €
Μήκος βελόνης 100 mm 21G
Τεμάχια: 100
Ενδεικτική Τιμή:14.34 €
Ενδεικτικό κόστος ~1434,00 €
Μήκος βελόνης 150mm 20G
Τεμάχια: 100
Ενδεικτική Τιμή:14.34 €
Ενδεικτικό κόστος ~1434,00 €

ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ QUINCKE
Βελόνες ραχιαίας αναισθησίας, ατραυματικές λεπτών τοιχωμάτων για γρήγορη επιστροφή
νωτιαίου υγρού, με διαφανή πλαστική λαβή, διακριτικό χρώμα για κάθε μέγεθος, μιας
χρήσεως αποστειρωμένες,Latex-free & DEHP-free. , τύπου QUINCKE.
G23, εξ.διαμ. 0,60mm, μήκους 75mm, χρώμα: μπλε, χωρίς οδηγό εισαγωγέα
Τεμάχια: 1000

Ενδεικτική Τιμή: 2.8 €
Ενδεικτικό κόστος ~ 2800,00 €
G25, εξ.διαμ. 0,53mm, μήκους 90mm, χρώμα: πορτοκαλί, με μεταλλικό οδηγό εισαγωγέα
μήκους 38mm, εξ.διαμ. 0,9mm
Τεμάχια: 1000
Ενδεικτική Τιμή: 4.5 €
Ενδεικτικό κόστος ~4500,00 €
G26, εξ.διαμ. 0,47mm, μήκους 90mm, χρώμα: καφέ, με μεταλλικό οδηγό εισαγωγέα μήκους
38mm, εξ.διαμ. 0,9mm
Τεμάχια: 500
Ενδεικτική Τιμή: 6.5 €
Ενδεικτικό κόστος~3250,00 €

G27, εξ.διαμ. 0,42mm, μήκους 90mm, χρώμα: γκρι, με μεταλλικό οδηγό εισαγωγέα μήκους
38mm, εξ.διαμ. 0,7mm
Τεμάχια: 300
Ενδεικτική Τιμή: 8.5 €
Ενδεικτικό κόστος ~2250,00 €
ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΣΗΣ
Ενδοτραχειακοί σωλήνες κατάλληλοι για μικρολαρυγγοσκόπηση οι οποίοι:








Να είναι κατασκευασμένοι από PVC και να φέρουν cuff μεγάλου όγκου – χαμηλής
πίεσης διαμέτρου τουλάχιστον 30 mm στα διαθέσιμα νούμερα 4.0, 5.0 και 6.0.
Να έχουν ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος τους και να διαθέτουν μαύρο
ακτινοσκιερό δαχτυλίδι σε όλη την περίμετρο του σωλήνα 1 cm πάνω από το cuff
για ένδειξη σωστής τοποθέτησης.
Να είναι διαβαθμισμένοι και να φέρουν προσυνδεδεμένο αποσπώμενο συνδετικό
15M για σύνδεση με το κύκλωμα αναισθησίας.
Να έχουν μήκος χωρίς το συνδετικό τουλάχιστον 350 mm.
Να είναι αποστειρωμένοι και Latex-free με τις αντίστοιχες ενδείξεις αποστείρωσης
και απουσίας Latex επί της συσκευασίας.
Όλα τα παραπάνω να πιστοποιούνται και από το προσπέκτους του κατασκευαστή.

Τεμάχια: 60

Ενδεικτική Τιμή: 8.5 €
Ενδεικτικό κόστος ~510,00 €

ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ KEKKAMENOI ME CUFF ΓΙΑ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ
Οι Ενδοτραχειακοί Σωλήνες πρέπει:






















Να είναι κατασκευασμένοι από ελεγμένο μαλακό PVC, που προστατεύει τους
ευαίσθητους ιστούς των τοιχωμάτων και διευκολύνει την ρινοφαρυγγική
διασωλήνωση.
Να έχουν ακτινοσκιερή γραμμή.
Να έχουν ειδικό σχεδιασμό, ώστε να εξασφαλίζεται η καλή προσέγγιση στο
πρόσωπο, επιτρέποντας στον χειρουργό να παρατηρεί την εξέλιξη της επέμβασης
στη γνάθο.
Η προσχεδιασμένη καμπύλη να ακουμπά με άνεση στην ρινική κοιλότητα του
ασθενούς και να μπορεί να κοπεί κοντύτερη, για ευκολότερη αναρρόφηση.
Η καμπύλη (κούρμπα) του σωλήνα να είναι ανατομική και μαλακή.
Να φέρει ξεκάθαρες σημάνσεις στο ύψος των φωνητικών χορδών και της ρινικής
κοιλότητας που θα διευκολύνουν την ακριβή τοποθέτηση
Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσης του CUFF να αναγράφεται το νούμερο του
σωλήνα και η διάμετρος έκπτυσης του CUFF για ευκρινή έλεγχο.
Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται, για εύκολη διασωλήνωση, αλλά ο
σωλήνας στους 37ο βαθμούς να μαλακώνει και να αποκτά το απόλυτο ανατομικό
σχήμα του ασθενούς.
Το CUFF να εμφανίζει ευαισθησία, ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης
κατά την διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου.
Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της
πλήρωσής του και των διακυμάνσεων αυτής, και ο δε σωληνίσκος που το
φουσκώνει πρέπει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.
Το CUFF να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά, ενώ παράλληλα να διατηρεί
την κεντρική θέση του σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας,
ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της τραχείας.
Το CUFF να εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε
μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση, έχοντας από το Νο.7 –
Νο.10 την ίδια διάμετρο.
Όταν ξεφουσκώνει, το cuff να εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα,
διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας
παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.
Να φέρει ειδική σήμανση βάθους, όχι μεγαλύτερη από 2 mm και σε απόσταση 3 cm
από το CUFF, διευκολύνοντας την τοποθέτηση του άκρου του σωλήνα εντός της
τραχείας.







Να έχουν CUFF “με κωνικό” σχήμα που να απαιτεί τον λιγότερο δυνατό αέρα για να
γεμίσει και να έχει πολύ μικρή επιφάνεια επαφής με τα τοιχώματα της τραχείας
ώστε να είναι ατραυματικό.
Το CUFF να δέχεται τη λιγότερη δυνατή αύξηση πίεσης κατά την διάρκεια της
επέμβασης από τα αναισθητικά αέρια.
Επάνω στον οδηγό Pilot πλήρωσης του cuff, να αναγράφεται το νούμερο του
σωλήνα για ευκρινή έλεγχο και το νούμερο έκπτυσης του cuff.
Οι άνω προδιαγραφές να υποστηρίζονται από βιβλιογραφία ή prospectus.

Τεμάχια: 200
Ενδεικτική Τιμή ~17.90 €
Ενδεικτικό κόστος : ~3580,00 €

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ
Ο αεραγωγός πρέπει:








Α) Να είναι ατραυματικοί, από μαλακό PVC που εφαρμόζει στην ανατομία της
ρινοφαρυγγικής περιοχής.
Β) Να μην κάνουν Kinking και να εξασφαλίζουν πλήρη αερισμό.
Γ) Να συνοδεύονται από παραμάνα για πιο ασφαλή στήριξη.
Δ) Να φέρουν μαλακά και στρογγυλεμένα ατραυματικά άκρα για την μέγιστη άνεση
του ασθενούς.
Ε) Να είναι μεγάλου μήκους για να εξασφαλίζεται ο σωστός αερισμός
Ζ) Να διατίθεται σε Να.6-7
Η) Να είναι αποστειρωμένοι

Τεμάχια: 100
Ενδεικτική Τιμή: 5.5 €
Ενδεικτικό κόστος ~550,00 €
ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ






Να είναι σχετικά σκληρές και να μην κάμπτονται κατά την διασωλήνωση.
Να έχουν εξαιρετικό CUFF το οποίο να είναι ελάχιστα διαπερατό από τα
αναισθητικά αέρια, μειώνοντας την άνοδο της πίεσης και va ελαχιστοποιεί το
πιθανό τραύμα.
Να είναι χωρίς επιγλωτιδικές μπάρες, επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση σε οπτικές
συσκευές και διευκολύνοντας την ταυτόχρονη εισαγωγή ενδοτραχειακού σωλήνα.
Να έχουν διαφανή σωλήνα που να επιτρέπει την παρακολούθηση της
συσσώρευσης των εκκρίσεων.







Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσης του CUFF να αναγράφεται το νούμερο του
σωλήνα καθώς και ο όγκος αέρα που χρειάζεται για την έκπτυση του CUFF.
Το CUFF να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT) με άμεσο έλεγχο της
πλήρωσής του και των διακυμάνσεων αυτής, και ο δε σωληνίσκος που το
φουσκώνει πρέπει να είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα.
Να φέρει ειδικό συνδετικό για το γρήγορο ξεφούσκωμα του CUFF.
Οι άνω προδιαγραφές να υποστηρίζονται από βιβλιογραφία ή prospectus.

Τεμάχια: 100
Ενδεικτική Τιμή: 11,00 €
Ενδεικτικό κόστος ~1100,00 €

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ Ή
ΑΠΟΣΩΛΗΝΩΣΗ (ΜΑΛΑΚΟΙ)
Οι οδηγοί και οι εισαγωγείς πρέπει:







Να είναι σχεδιασμένοι έτσι, ώστε να παρέχουν διευκόλυνση στις δύσκολες
διασωληνώσεις.
Ο οδηγός (με κεκκαμένο άκρο) να είναι σχεδιασμένος για να διευκολύνει την
αφαίρεση του ενδοτραχειακού σωλήνα.
Να φέρει ειδική σήμανση βάθους.
Να διατίθεται σε ποικίλα μεγέθη, που να ταιριάζουν στους ενδοτραχειακούς
σωλήνες
Με μεγέθη 2,5mm-11mm.
Να είναι αποστειρωμένοι, πολλαπλών χρήσεων

Τεμάχια: 10
Ενδεικτική Τιμή: 110 €
Ενδεικτικό κόστος ~1100,00 €

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ








Να είναι κατασκευασμένο από διαφανές PVC.
Με λεία εσωτερική επιφάνεια για να μην κρατάει υδρατμούς.
Να είναι ελαφρύ και με μεγάλη αντοχή.
Να έχει μήκος 160cm και 2 υδατοπαγίδες με δυνατότητα να αποσπώνται και να
αδειάζουν.
Το Y συνδετικ’ο να φέρει θύρες πίεσης και θερμοκρασίας.
Με επιπλέον σωλήνα 100cm και ασκό.
Να είναι μιας χρήσεως και αποστειρωμένο.

Τεμάχια: 1500
Ενδεικτική Τιμή: 16 €
Ενδεικτικό κόστος ~24000,00 €
ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ CUFF ΑΠΟ GEL (i-GEL)





Να είναι μιας χρήσεως, Latex free, αποστειρωμένες.
Να έχουν αυλό αναρρόφησης και cuff από ζελέ.
Να έχουν δυνατότητα εισαγωγής ενδοτραχειακού σωλήνα.
Να διατίθενται σε νούμερα 3-4-5.

Τεμάχια: 300
Ενδεικτική τιμή /τεμ΄: 45 €
Ενδεικτικό κόστος ~13500,00 €

ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ FLOSWITCH






Καθετήρας 20G με FloSwitch μήκους 45mm από PTFE σχεδιασμένος για εισαγωγή
σε περιφερικές αρτηρίες υψηλής πίεσης, για τον υπολογισμό τιμών αερίων αίματος
ή παρακολούθηση πίεσης του αίματος.
Ο διακόπτης FloSwitch είναι on/off συσκευή που προλαμβάνει την αναρροή
μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο για δυναμική μόλυνση από την έκθεση στο αίμα.
Έχει χαρακτηριστικά εισαγωγής όπως του Venflon και φτερά για διευκόλυνση
στήριξης.
Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένοι με διάρκεια ζωής 5 χρόνια.

Τεμάχια: 400
Ενδεικτική τιμή /τεμ: 19,00 €
Ενδεικτικό κόστος ~7600 €
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΙΜΑΤΗΡΟΥ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ FLOWTRAC ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 84¨/213cm ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Τεμάχια: 50
Ενδεικτική τιμή /τεμ΄:170 €
Ενδεικτικό κόστος ~8500 €

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ClearSight,ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE /MEDIUM

Τεμάχια: 50
Ενδεικτική τιμή /τεμ΄:170€
Ενδεικτικό κόστος ~8500€

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 70
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΡΟΥ ΜΕ LUER LOCK ΓΙΑ ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 10Kg/cm2-145psi
ΜΗΚΟΥΣ70cm

Τεμάχια:300
Ενδεικτική τιμή /τεμ΄:1,67 €
Ενδεικτικό κόστος ~501 €

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΠΙΡΑΛ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΡΟΥ SPIRAL
ΣΕ ΜΟΡΦΗ SPIRAL LUER LOCK MΗΚΟΥΣ 300cm

Τεμάχια: 200
Ενδεικτική τιμή /τεμ΄: 3,80 €
Ενδεικτικό κόστος ~760 €
ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΓΙΑ ΠΡΗΝΗ ΘΕΣΗ
Τεμάχια: 500
Ενδεικτική τιμή /τεμ΄:13,85 €
Ενδεικτικό κόστος ~6925 €



ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΣΕΤ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ).ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΡΟΛΕΞ
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ,ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ,ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ
ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ 23cm,15cm,10cm,8cm

Τεμάχια: 200
Ενδεικτική τιμή /τεμ΄:5,28€
Ενδεικτικό κόστος ~1056€

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΓΚΩΝΑ


ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΓΚΩΝΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΡΟΛΕΞ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ,ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ,ΝΑ ΕΧΕΙ
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ,ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΕΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 41Χ15Χ5 cm

Τεμάχια: 200
Ενδεικτική τιμή /τεμ΄:3,5 €
Ενδεικτικό κόστος ~700 €


ΚΙΤ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Αναλώσιμα kit αεριών αίματος και ηλεκτρολυτών.
Τεμάχια: 500
Ενδεικτική τιμή /τεμ΄:5,50 €
Ενδεικτικό κόστος ~2750 €


HEMOCUE

Μικροκυβέτες μέτρησης αιμοσφαιρίνης μιας χρήσης με συνοδό εξοπλισμό.
Τεμάχια: 400
Ενδεικτική τιμή /τεμ΄:0,97 €
Ενδεικτικό κόστος 388 €



ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

Συσκευές έγχυσης φαρμάκων μέσω αντλίας σύριγγας με δυνατότητα χορήγησης bolus ως
1200 ml/ hr, λειτουργία KVO με δυνατότητα απενεργοποίησης της. Να παραχωρηθούν
τουλάχιστον 5 αντλίες με την υποχρέωση της εταιρείας για δωρεάν service.
Τεμάχια: 600
Ενδεικτική τιμή /τεμ΄:5 €
Ενδεικτικό κόστος 3000 €



ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΜΤΧ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ

-Ειδικό σετ χορήγησης φαρμάκων ακριβείας,με σύνδεσμο τύπου spike (καρφί)για την σύνδεση με
πτυσσόμενο ασκό αποστειρωμένο.Το σετ περιλαμβάνει:Βαλβίδα ελεύθερης ροής ,ενσωματωμένο
φίλτρο 0,2 μ με ταυτόχρονη κατακράτηση φυσαλίδων,καθετήρα προέκτασης 120cm με Luer Lock
άκρο ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Τεμάχια:100
Ενδεικτική τιμή /τεμ΄:25 €
Ενδεικτικό κόστος ~2500 €


-ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΡΦΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΡΟΥ
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ

Τεμάχια: 600
Ενδεικτική τιμή /τεμ΄:19 €
Ενδεικτικό κόστος ~11400 €



ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΛΕΥΚΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 5
ΚΙΛΩΝ

Τεμάχια: 1200 κιλά
Ενδεικτική τιμή /τεμ΄:2,20 € το κιλό
Ενδεικτικό κόστος ~2640 €



Κουβέρτες θέρμανσης με αέρα άνω σώματος 188x61cm περίπου. Να πληρούν
το πρότυπο ασφαλείας 16CFR 1610 αναφορικά με την ευφλεκτότητα του υλικού. Να
συνοδεύονται από μηχάνημα με 3 αισθητήρες θερμοκρασίας και φίλτρο 0,2μm. Να

κατατεθεί το επίσημο προσπέκτους του Οίκου για την πιστοποίηση των ζητούμενων

Τεμάχια: 500
Ενδεικτική τιμή /τεμ΄: 7 €
Ενδεικτικό κόστος ~3500 €



Κουβέρτες θέρμανσης με αέρα ολόσωμες 213x91cm περίπου. Να πληρούν το
πρότυπο ασφαλείας 16CFR 1610 αναφορικά με την ευφλεκτότητα του υλικού. Να
συνοδεύονται από μηχάνημα με 3 αισθητήρες θερμοκρασίας και φίλτρο 0,2μm. Να

κατατεθεί το επίσημο προσπέκτους του Οίκου για την πιστοποίηση των
ζητούμενων.
Τεμάχια:250
Ενδεικτική τιμή /τεμ΄: 7 €
Ενδεικτικό κόστος ~1750 €

