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       1.ΠΑΡΑΒΑΝ 3φσλλο  

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν εμ’ νινθιήξνπ από ρξσκησκέλε 

ζσιήλα ζηξνγγπιήο δηαηνκήο. 

 Να είλαη ηξηώλ θύιισλ µε θαηάιιειεο αξζξώζεηο έηζη ώζηε λα 

κπνξεί λα δηπισζεί θαη λα κεηαηξαπεί ζε δίθπιιν ή κνλόθπιιν. 

 Να είλαη δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 180x60x170cm . 

 Τν θάζε πιαίζην λα θέξεη ύθαζκα πιελόκελν ζε ιεπθό ρξώκα, 

άξηζηεο πνηόηεηαο ην νπνίν λα κπνξεί λα αληηθαηαζηεί µε επθνιία 

εθόζνλ ρξεηαζηεί. 

 Nα είλαη ηξνρήιαην θαη λα δηαζέηεη 6 ηξνρνύο γηα εύθνιε 

κεηαθίλεζε. 

 Τν αλσηέξσ είδνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλν ζύκθσλα µε ηα 

ηειεπηαία επξσπατθά πξόηππα πνηόηεηαο θαη αζθάιεηαο.  

 

 

 

2.ΧΔΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ 

1. Τα πξνζθεξόκελα ρεηξνπξγηθά εξγαιεία λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από 

αλνμείδσην ράιπβα (Stainless Steel) πνπ ε ζύζηαζε ηνπ λα ζπκθσλεί 

θαηαζθεπαζηηθά κε ηα Δηεζλή DIN17442/ISO7153 θαη λα αληέρνπλ ζηελ 

απνζηείξσζε θαη ζηελ πνιιαπιή ρξήζε ηνπο. Να αλαθεξζεί ε 

ζεξκνθξαζία απνζηείξσζεο ζε θιίβαλν αηκνύ γηα θάζε εξγαιείν.  

2. Nα θέξνπλ  ραξαγκέλα ζην  κέηαιιό ηνπο : ηελ επσλπκία ή ην  ζήκα 

ηνπ εξγνζηαζίνπ, ηνλ εξγνζηαζηαθό θσδηθό ηνπ εξγαιείνπ αληίζηνηρν κε 



ηνλ ηξέρνληα επίζεκν θαηάινγν εξγαιείσλ ηνπ ηδίνπ εξγνζηαζίνπ, ηε 

ζήκαλζε CE θαη ηε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο , ηε ρώξα θαηαζθεπήο θαη ην 

Serial Number ηνπ εξγαιείνπ. 

3. Nα είλαη απνιύησο εγγπεκέλα γηα ην αηξαπκαηηθό θηλίξηζκά ηνπο, ηε 

ζσζηή επζπγξάκκηζε ησλ ζθειώλ ηνπο, ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ησλ 

αξζξώζεώλ ηνπο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη καιαθό άλνηγκα, ζηαζεξό θαη 

ηζρπξό θιείζηκν ζε ιαβίδεο θαη βεινλνθάηνρα (ώζηε λα κελ ζηξίβνπλ νη 

βειόλεο). Επίζεο ηα ςαιίδηα λα έρνπλ άξηζηεο θνπηηθέο επηθάλεηεο θαη λα 

θόβνπλ καιαθά ζε όιν ην κήθνο ηνπο. 

  

 4. Nα είλαη καη, ώζηε λα κελ αληαλαθινύλ ζην θσο ηεο ρεηξνπξγηθήο 

ιπρλίαο θαη λα παξεκπνδίδνπλ ηελ όξαζε ηνπ ρεηξνπξγνύ . 

5. Να ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμύ ησλ κεγεζώλ ησλ αηηνύκελσλ εηδώλ κε 

ηα πξνζθεξόκελα είδε, κε κέγηζηε απόθιηζε (+,-) 1 cm. 

6 . Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ 

ππό πξνκήζεηα εηδώλ γηα ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ρξόληα από ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπο. Η δέζκεπζε απηή ζα γίλεηαη κε θαηάζεζε ζρεηηθήο 

έγγξαθεο βεβαίσζεο, ε νπνία ζα αλαθέξεηαη θαηά ηξόπν ζαθή ζηα 

πξνζθεξόκελα είδε. 

 

7. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ηεο εηαηξείαο γηα άκεζε ζπληήξεζε ησλ 

εξγαιείσλ ζηελ ρώξα καο, κε πηζηνπνηεκέλε ηερληθή ππεξεζία. 

  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΥ 

Λαβίδες ανατομικές 

Λαβίδα αλαηνκηθή Adson 120mm   4 ¾” 

Λαβίδα αλαηνκηθή Medium 145 mm  5 ¾ “ 

Λαβίδες τειροσργικές 

Λαβίδα ρεηξνπξγηθή Μedium 145mm  5 ¾” 

Λαβίδα ηζηώλ Adson 1*2 δόληηα 120mm  4 ¾” 

Ψαλίδια  

Ψαιίδη νμύαηκν επζύ 110mm 4 3/8” 

Ψαιίδη ζηξαβηζκνύ αλαηνκηθό θπξηό  115mm  4 ½” 

Ψαιίδη Metzenbaum θπξηό 145mm 5 ¾” 



Ψαιίδη επηδεζκηθνύ πιηθνύ ηύπνπ Bergmann 230mm  9” 

Λαβή ματαιριδίοσ 

Λαβή καραηξηδίνπ λν 3 

Λαβή καραηξηδίνπ λν 4 

Βελονοκάτοτα 

Βεινλνθάηνρν Halsey 130mm  5 1/8” 

Mosqito 

Λαβίδα Halsted – Mosquito θπξηή 125mm  5” 

Mήλη 

Μήιε δηπινύ άθξνπ κήθνπο 160mm 6 ¼”, δηακ.1,5mm 

 

 
 

 

Συχόν παρατηρήςεισ να ςταλοφν: 

1. Ταχυδρομικώσ ςτη διεφθυνςη : Συντ/χου Κεφαλοποφλου 17, τκ 83100, Σάμοσ 
ή 

2. FAX: 22730-28968 ή 
3. Ηλεκτρονική Διεφθυνςη : promithion@1152.syzefxis.gov.gr 

(με θζμα: Παρατηρήςεισ για τεχνικζσ προδιαγραφζσ) 
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