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Tεχνική Προδιαγραφή

Σχόλια

Προτεινόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές

«1.

Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων με δυνατότητα
αιμόστασης αγγείων διαμέτρου 5 mm, με
ενσωματωμένο Hand Activation. Να διαθέτει κυρτή
λεπίδα τιτανίου μήκους 15mm, με επιμήκη παλμική
κίνηση σε συχνότητα 55,5kHz»

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων με
δυνατότητα κοπής - αιμόστασης αγγείων έως 5mm με στυλεό
από αλουμίνιο μήκους 10,20,35,45cm διαμέτρου 5 mm, με
ενσωματωμένο Hand Activation, και κυρτή λεπίδα τιτανίου
μήκους 16mm, άνοιγμα σιαγώνων 16mm και επιμήκη παλμική
κίνηση σε συχνότητα 47kHz, με ενσωματούμενο κλειδί
ασφαλείας.

Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων με δυνατότητα αιμόστασης
αγγείων διαμέτρου 5 mm, με ενσωματωμένο Hand Activation.
Να διαθέτει κυρτή λεπίδα τιτανίου μήκους 15-16mm, με
επιμήκη παλμική κίνηση σε συχνότητα 47-55,5kHz

«α.

Μήκους 14cm, διαμέτρου 5 mm και με
δυνατότητα περιστροφής 360 Μοιρών».

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων με
δυνατότητα κοπής - αιμόστασης αγγείων έως 5mm με στυλεό
από αλουμίνιο μήκους 10cm διαμέτρου 5 mm, με ενσωματωμένο
Hand Activation, και κυρτή λεπίδα τιτανίου μήκους 16mm,
άνοιγμα σιαγώνων 16mm και επιμήκη παλμική κίνηση σε
συχνότητα 47kHz, με ενσωματούμενο κλειδί ασφαλείας.

«Μήκους 10-14cm, διαμέτρου 5 mm και με δυνατότητα
περιστροφής 360 Μοιρών»

«β.

Μήκους 23cm, διαμέτρου 5 mm και με
δυνατότητα περιστροφής 360 Μοιρών».

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων με
δυνατότητα κοπής - αιμόστασης αγγείων έως 5mm με στυλεό
από αλουμίνιο μήκους 20cm διαμέτρου 5 mm, με ενσωματωμένο
Hand Activation, και κυρτή λεπίδα τιτανίου μήκους 16mm,
άνοιγμα σιαγώνων 16mm και επιμήκη παλμική κίνηση σε
συχνότητα 47kHz, με ενσωματούμενο κλειδί ασφαλείας.

Μήκους 20-23cm, διαμέτρου 5 mm και με δυνατότητα
περιστροφής 360 Μοιρών.

«γ.

Μήκους 36cm,διαμέτρου 5 mm και
δυνατότητα περιστροφής 360 Μοιρών».

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων με
δυνατότητα κοπής - αιμόστασης αγγείων έως 5mm με στυλεό
από αλουμίνιο μήκους 35cm διαμέτρου 5 mm, με ενσωματωμένο
Hand Activation, και κυρτή λεπίδα τιτανίου μήκους 16mm,
άνοιγμα σιαγώνων 16mm και επιμήκη παλμική κίνηση σε
συχνότητα 47kHz, με ενσωματούμενο κλειδί ασφαλείας.

Μήκους 35-36cm, διαμέτρου 5 mm και με δυνατότητα
περιστροφής 360 Μοιρών.

με
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«δ.

Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων λαπαροσκοπικής
επέμβασης για βαριατρικές επεμβάσεις, με στυλεό
διαμέτρου 5 mm, μεγαλύτερου μήκους 45cm, και
δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών (χωρίς την
ανάγκη χρήσης προσαρμογέα). Διαθέτει κυρτή
λεπίδα τιτανίου, μήκους 15mm, άνοιγμα
σιαγόνων 11mm, η οποία πάλλεται με επιμήκη
κίνηση σε συχνότητα 55,5 KHz.

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων με
δυνατότητα κοπής - αιμόστασης αγγείων έως 5mm με στυλεό
από αλουμίνιο μήκους 45cm διαμέτρου 5 mm, με ενσωματωμένο
Hand Activation, και κυρτή λεπίδα τιτανίου μήκους 16mm,
άνοιγμα σιαγώνων 16mm και επιμήκη παλμική κίνηση σε
συχνότητα 47kHz, με ενσωματούμενο κλειδί ασφαλείας.

«Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων λαπαροσκοπικής επέμβασης για
βαριατρικές επεμβάσεις, με στυλεό διαμέτρου 5 mm,
μεγαλύτερου μήκους 45cm, και δυνατότητα περιστροφής 360
μοιρών (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα). Διαθέτει
κυρτή λεπίδα τιτανίου, μήκους 15-16mm, άνοιγμα σιαγόνων 1116mm, η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση σε συχνότητα 4755,5 KHz».

«ε.

Μήκους 9 cm, με στυλεό από αλουμίνιο, λεπίδα
που να βρίσκεται στο πάνω μέρος του εργαλείου
και ενσωματωμένο κλειδί ασφαλείας»

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων με
δυνατότητα κοπής - αιμόστασης αγγείων έως 5mm με στυλεό
από αλουμίνιο μήκους 10cm διαμέτρου 5 mm, με ενσωματωμένο
Hand Activation, και κυρτή λεπίδα τιτανίου μήκους 16mm,
άνοιγμα σιαγώνων 16mm και επιμήκη παλμική κίνηση σε
συχνότητα 47kHz, με ενσωματούμενο κλειδί ασφαλείας.

«Μήκους στυλεό 9-10 cm, διαμέτρου 5mm ενσωματωμένο ή
ενσωματούμενο κλειδί ασφαλείας»

«στ.

Μήκους 17 cm, με στυλεό από αλουμίνιο, λεπίδα
που να βρίσκεται στο πάνω μέρος του εργαλείου
και ενσωματωμένο κλειδί ασφαλείας.»

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων με
δυνατότητα κοπής - αιμόστασης αγγείων έως 5mm με στυλεό
από αλουμίνιο μήκους 20cm διαμέτρου 5 mm, με ενσωματωμένο
Hand Activation, και κυρτή λεπίδα τιτανίου μήκους 16mm,
άνοιγμα σιαγώνων 16mm και επιμήκη παλμική κίνηση σε
συχνότητα 47kHz, με ενσωματούμενο κλειδί ασφαλείας.

«Μήκους με
στυλεό 17-20cm,
ενσωματούμενο κλειδί ασφαλείας»

ζ.

Καλώδια σύνδεσης με τη διαθερμία υπερήχων, με
μηχανισμό πιεζοηλεκτρικών κεραμικών, με
δυνατότητα παραγωγής μηχανικού παλμού σε
συχνότητα 55,5 kHz, συμβατά με τα παραπάνω
εργαλεία υπερήχων.

Η εταιρεία μας διαθέτει χειρολαβές - καλώδια σύνδεσης με τη
διαθερμία υπερήχων, με μηχανισμό πιεζοηλεκτρικών
κρυστάλλων, με δυνατότητα παραγωγής μηχανικού παλμού σε
συχνότητα 47 kHz, συμβατά με τα παραπάνω εργαλεία
υπερήχων.

«Καλώδια σύνδεσης με τη διαθερμία υπερήχων, με μηχανισμό
πιεζοηλεκτρικών ή κεραμικών κρυστάλλων, με δυνατότητα
παραγωγής μηχανικού παλμού σε συχνότητα 47-55,5 kHz,
συμβατά με τα παραπάνω εργαλεία υπερήχων.»

3.

Χειρολαβές με πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους (7
ή 8 ή 16) για τα εργαλεία της παραγράφου 1 και
2.

Η εταιρεία μας διαθέτει χειρολαβές - καλώδια σύνδεσης με τη
διαθερμία υπερήχων, με μηχανισμό πιεζοηλεκτρικών
κρυστάλλων, με δυνατότητα παραγωγής μηχανικού παλμού σε
συχνότητα 47 kHz, συμβατά με τα παραπάνω εργαλεία
υπερήχων.

Χειρολαβές με πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους συμβατά με τα
παραπάνω εργαλεία υπερήχων.
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«5.

Αιμοστατικές λαβίδες για το αυτοελεγχόμενο
σύστημα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων
διατομής μέχρι 7mm, με αυτόματη ολοκλήρωση
του κύκλου απολίνωσης σε 2-4sec και κλείδωμα
χειρολαβής».

Η εταιρεία μας διαθέτει Αιμοστατικές λαβίδες για το σύστημα
ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων διατομής μέχρι 7mm, με
αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης σε λιγότερο από
4sec ανάλογα με τον ιστό. Με ξεχωριστό κομβίο για την κοπή –
διατομή των ιστών με τεχνολογία υπερήχων (αντί της μηχανικής
κοπής) για μεγαλύτερη ασφάλεια.

«Αιμοστατικές λαβίδες για το αυτοελεγχόμενο σύστημα
ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων διατομής μέχρι 7mm, με
αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου απολίνωσης σε λιγότερο από
4sec με μηχανική κοπή (ενσωματωμένη κοπτική λάμα) ή κοπή με
τεχνολογία υπερήχων και εργονομική χειρολαβή με ή χωρίς
κλείδωμα».

α.

Διάμετρος λαβίδας 5mm με ενσωματωμένη
κοπτική λάμα, με κοντό στυλεό 20cm,
περιστρεφόμενη κατά 159 μοίρες, ενσωματωμένο
καλώδιο και κλείδωμα χειρολαβής. Να διαθέτει
ξεχωριστή μηχανική σκανδάλη κοπής.

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής
συγκόλλησης και διατομής αγγείων μέχρι 7mm, διαμέτρου
5mm, με μακρύ στυλεό 20cm, περιστρεφόμενη κατά 360 μοίρες
και κομβίο κοπής ιστών με τεχνολογία υπερήχων για
μεγαλύτερη ασφάλεια.

«Διάμετρος λαβίδας 5mm με δυνατότητα κοπής, με κοντό
στυλεό 20cm, περιστρεφόμενη μέχρι 360ο. Να διαθέτει κομβίο
κοπής υπερήχων ή σκανδάλη μηχανικής κοπής, με εργονομική
χειρολαβή με ή χωρίς κλείδωμα».

β.

Διάμετρος λαβίδας 5mm με ενσωματωμένη
κοπτική λάμα, με μακρύ στυλεό 37cm,
περιστρεφόμενη κατά 159 μοίρες, ενσωματωμένο
καλώδιο και κλείδωμα χειρολαβής. Να διαθέτει
ξεχωριστή μηχανική σκανδάλη κοπής

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής
συγκόλλησης και διατομής αγγείων μέχρι 7mm, διαμέτρου
5mm, με μακρύ στυλεό 35cm, περιστρεφόμενη κατά 360 μοίρες
και κομβίο κοπής ιστών με τεχνολογία υπερήχων για
μεγαλύτερη ασφάλεια.

«Διάμετρος λαβίδας 5mm με δυνατότητα κοπής, με μακρύ
στυλεό από 35cm έως 37cm, περιστρεφόμενη μέχρι 360ο. Να
διαθέτει κομβίο κοπής υπερήχων ή σκανδάλη μηχανικής κοπής,
με εργονομική χειρολαβή με ή χωρίς κλείδωμα».

γ.

Διάμετρος λαβίδας 10mm με ενσωματωμένη
κοπτική λάμα, με κοντό στυλεό 20cm,
περιστρεφόμενη κατά 359 μοίρες, ενσωματωμένο
καλώδιο και κλείδωμα χειρολαβής. Να διαθέτει
ξεχωριστή μηχανική σκανδάλη κοπής.

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής
συγκόλλησης και διατομής αγγείων μέχρι 7mm, διαμέτρου
5mm, με μακρύ στυλεό 20cm, περιστρεφόμενη κατά 360 μοίρες
και κομβίο κοπής ιστών με τεχνολογία υπερήχων για
μεγαλύτερη ασφάλεια.

«Διάμετρος λαβίδας 5mm ή 10mm με δυνατότητα κοπής, με
στυλεό 20cm, περιστρεφόμενη μέχρι 360ο. Να διαθέτει κομβίο
κοπής υπερήχων ή σκανδάλη μηχανικής κοπής, με εργονομική
χειρολαβή με ή χωρίς κλείδωμα».

δ.

Διάμετρος λαβίδας 10mm με ενσωματωμένη
κοπτική λάμα, με μακρύ στυλεό 37cm,
περιστρεφόμενη κατά 359 μοίρες, ενσωματωμένο
καλώδιο και κλείδωμα χειρολαβής. Να διαθέτει
ξεχωριστή μηχανική σκανδάλη κοπής.

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής
συγκόλλησης και διατομής αγγείων μέχρι 7mm, διαμέτρου
5mm, με μακρύ στυλεό 35cm, περιστρεφόμενη κατά 360 μοίρες
και κομβίο κοπής ιστών με τεχνολογία υπερήχων για
μεγαλύτερη ασφάλεια.

«Διάμετρος λαβίδας 5mm ή 10mm με δυνατότητα κοπής, με
μακρύ στυλεό 35cm έως 37cm, περιστρεφόμενη μέχρι 360ο. Να
διαθέτει κομβίο κοπής υπερήχων ή σκανδάλη μηχανικής κοπής,
με εργονομική χειρολαβή με ή χωρίς κλείδωμα».

ε.

Λαβίδα σχήματος ψαλιδιού, 16.5cm και με
ενσωματωμένο
καλώδιο,
για
επεμβάσεις
θυρεοειδούς.

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατική λαβίδα για επεμβάσεις
θυρεοειδούς διαμέτρου 5mm, με κοντό στυλεό 10cm,
περιστρεφόμενη κατά 360 μοίρες και κοπής ιστών με τεχνολογία
υπερήχων για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Λαβίδα για ανοιχτή χειρουργική με εργονομική χειρολαβή
μήκους 10 cm - 16.5cm για επεμβάσεις θυρεοειδούς.
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ζ.

Διάμετρος λαβίδας 5mm με ενσωματωμένη
κοπτική λάμα, ενεργοποιούμενη από την
χειρολαβή και δυνατότητα διαχωρισμού και
αποκόλλησης ιστών. Να διαθέτει ξεχωριστή
μηχανική σκανδάλη κοπής και ενσωματωμένο
μονοπολικό ηλεκτρόδιο.
Με
ενσωματωμένη
κοπτική
λάμα,
ενεργοποιούμενες από την χειρολαβή, κυρτούς
σιαγώνες μήκους κοπής 34mm & μήκος στυλεού
18cm, και κλείδωμα χειρολαβής. Να διαθέτει
ξεχωριστή μηχανική σκανδάλη κοπής.

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής
συγκόλλησης και διατομής αγγείων μέχρι 7mm, διαμέτρου
5mm, με στυλεό μήκους 10,20,35cm, περιστρεφόμενη κατά 360
μοίρες και κομβίο κοπής ιστών με τεχνολογία υπερήχων για
μεγαλύτερη ασφάλεια.

«Διάμετρος λαβίδας 5mm με δυνατότητα κοπής, με στυλεό από
10cm έως 37cm, περιστρεφόμενη μέχρι 360ο. Να διαθέτει κομβίο
κοπής υπερήχων ή σκανδάλη μηχανικής κοπής, με εργονομική
χειρολαβή με ή χωρίς κλείδωμα».

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής
συγκόλλησης και διατομής αγγείων μέχρι 7mm, διαμέτρου
5mm, με μακρύ στυλεό 20cm, περιστρεφόμενη κατά 360 μοίρες
και κομβίο κοπής ιστών με τεχνολογία υπερήχων για
μεγαλύτερη ασφάλεια.

«Διάμετρος
λαβίδας
5mm
με
δυνατότητα
κοπής,
ενεργοποιούμενες από την χειρολαβή, με στυλεό μήκους 1820cm, κυρτούς σιαγώνες μήκους 15-35mm περιστρεφόμενη μέχρι
360ο. Να διαθέτει κομβίο κοπής υπερήχων ή
σκανδάλη
μηχανικής κοπής, με εργονομική χειρολαβή με ή χωρίς
κλείδωμα».

θ.

Λαβίδα σχήματος ψαλιδιού κατάλληλη για
επεμβάσεις θυρεοειδή, με ενεργοποίηση από το
χέρι, ενσωματωμένη κοπτική λάμα και ξεχωριστή
σκανδάλη μηχανικής κοπής

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής
συγκόλλησης και διατομής αγγείων μέχρι 7mm για επεμβάσεις
θυρεοειδούς διαμέτρου 5mm, με κοντό στυλεό 10cm,
περιστρεφόμενη κατά 360 μοίρες και κομβίο κοπής ιστών με
τεχνολογία υπερήχων για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Λαβίδα για ανοιχτή χειρουργική με εργονομική χειρολαβή για
επεμβάσεις θυρεοειδούς, με ενεργοποίηση από το χέρι. Με
κομβίο κοπής υπερήχων ή σκανδάλη μηχανικής κοπής, με
εργονομική χειρολαβή με ή χωρίς κλείδωμα.

ι.

Λαπαροσκοπική
λαβίδα
ηλεκτροθερμικής
συγκόλλησης και διατομής αγγείων έως και 7
ΜΜ, με αυτόματη ολοκλήρωση του κύκλου
απολίνωσης,
χειροδιακόπτη,
κλείδωμα
χειρολαβής και ξεχωριστή σκανδάλη μηχανικής
κοπής, με ευθείς σιαγώνες 19,5mm ατραυματικού
άκρου, μήκους 37cm και διαμέτρου 5mm

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής
συγκόλλησης και διατομής αγγείων μέχρι 7mm, διαμέτρου
5mm, με μακρύ στυλεό 35cm, περιστρεφόμενη κατά 360 μοίρες
και κομβίο κοπής ιστών με τεχνολογία υπερήχων για
μεγαλύτερη ασφάλεια.

Λαπαροσκοπική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και
διατομής αγγείων έως και 7 ΜΜ, με αυτόματη ολοκλήρωση του
κύκλου απολίνωσης, χειροδιακόπτη, με εργονομική λαβή με ή
χωρίς κλείδωμα και κομβίο κοπής υπερήχων ή σκανδάλη
μηχανικής κοπής, με ευθείς ή κυρτές σιαγώνες από 15-20mm,
μήκους 35-37cm και διαμέτρου 5mm

η.
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«8.

Αιμοστατικές λαβίδες υπερήχων διατομής και
αιμόστασης αγγείων, μέσω πιεζοηλεκτρικών
κρυστάλλων, διαμέτρου 5mm, με άκρα τιτανίου
και παράλληλο κλείσιμο των σιαγόνων. Να
μπορούν να λειτουργούν σε 10 διαφορετικές
ρυθμίσεις ισχύος και σε συχνότητα 55,5kHz:
Μήκους 38cm, με δυνατότητα περιστροφής 360
μοιρών και ενσωματωμένο κλειδί ασφαλείας.

Η εταιρεία μας διαθέτει αιμοστατική λαβίδα υπερήχων με
δυνατότητα κοπής - αιμόστασης αγγείων έως 5mm μέσω
πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων με στυλεό από αλουμίνιο μήκους
35cm διαμέτρου 5 mm, με ενσωματωμένο Hand Activation, και
κυρτή λεπίδα τιτανίου μήκους 16mm, άνοιγμα σιαγώνων 16mm
και επιμήκη παλμική κίνηση σε συχνότητα 47kHz, με
δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών και ενσωματούμενο κλειδί
ασφαλείας. Διαθέτει 6 ρυθμίσεις ισχύος.
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«Αιμοστατικές λαβίδες υπερήχων διατομής και αιμόστασης
αγγείων, μέσω πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων, διαμέτρου 5mm,
με άκρα τιτανίου και παράλληλο κλείσιμο των σιαγόνων. Να
μπορούν να λειτουργούν σε συχνότητα 47-55,5kHz: Μήκους 3538cm, με δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών και
ενσωματωμένο ή ενσωματούμενο κλειδί ασφαλείας. Να
διαθέτουν από 6-10 διαφορετικές ρυθμίσεις ισχύος.

