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Σο ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ», ζε εθαξκνγή ηνπ Ν.4412/2016 άξζξν 47, θαη πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη 

δηαγσληζκό, γηα ηελ πξνκήζεηα «αναλώζιμος ςγειονομικού ςλικού ηος Αναιζθηζιολογικού 

Σμήμαηορ» , καλεί όινπο ηνπ ελδηαθεξόκελνπο οικονομικούρ θοπείρ, να ςποβάλλοςν ζσόλια -  

πποηάζειρ - παπαηηπήζειρ  επί ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών ηος Νοζοκομείος. 

Σα παξαπάλσ, πξέπεη λα  πξέπεη λα είλαη γξακκέλα ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή Γιώζζα θαη εθηόο από 

ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη εγγξάθσο θαη ζε καγλεηηθή κνξθή, ζην 

Πξσηόθνιιν  ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ, νξίδεηαη η επομένη ηα ανάπηηζηρ  ηηρ  παπούζαρ ππόζκληζηρ 

ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ (http//www.elpis.gr) , και ζηο ΔΗΓΗ δειαδή ε 3ε  – 05 

-2018 . 

 Η δηαδηθαζία δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο   θα διαπκέζει δέκα πένηε  (15) ημέπερ , έσο θαη ηηο 17-05-

2018. 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  
 

A/A 
ΚΩΓΙΚΟ 
NOΟΚ.  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

1 311936 
Αεξαγσγνί ζηνκαηνθαξπγγηθνί 
πιαζηηθνύ κ.ρ. Νν 2 

ρξώκα πξάζηλν, κέγεζνο12F, O.D. 4,0mm, 
κήθνο 8,0cm 

2 311937 
Αεξαγσγνί ζηνκαηνθαξπγγηθνί 
πιαζηηθνύ κ.ρ. Νν 3 

ρξώκα θίηξηλν, κέγεζνο12F, O.D. 4,0mm, 
κήθνο 9,0cm 

3 311938 
Αεξαγσγνί ζηνκαηνθαξπγγηθνί 
πιαζηηθνύ κ.ρ. Νν 4 

ρξώκα θόθθηλν, κέγεζνο12F, O.D. 4,0mm, 
κήθνο 10,0cm 

4 301019 
Δλδνηξαρεηαθνί  ζσιήλεο κε cuff  HI-
LOW  από πιαζηηθό Νν 7,5 

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο από PVC κε cuff 
πςεινύ όγθνπ – ρακειήο πίεζεο θπιηλδξηθνύ 
ζρήκαηνο, κε αθηηλνζθηεξή γξακκή ζε όιν ην 
κήθνο ηνπο θαη καύξν αθηηλνζθηεξό δαρηπιίδη 
ζε όιε ηελ πεξίκεηξν ηνπ ζσιήλα πεξίπνπ 1 
εθαηνζηό πάλσ από ην cuff γηα επηβεβαίσζε 
ηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο νπηηθά.  Να έρνπλ νπή 
Murphy eye, αηξαπκαηηθό άθξν θαη 
απνζπώκελν ζπλδεηηθό 15 mm. Να είλαη 
απνζηεηξσκέλνη, Latex-free. Να ππάξρνπλ νη 
αληίζηνηρεο ελδείμεηο απνζηείξσζεο θαη 
απνπζίαο Latex επί ηεο ζπζθεπαζίαο 

5 311943 
Δλδνηξαρεηαθνί  ζσιήλεο κε cuff  HI-
LOW  από πιαζηηθό Νν 8  

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο από PVC κε cuff 
πςεινύ όγθνπ – ρακειήο πίεζεο θπιηλδξηθνύ 
ζρήκαηνο, κε αθηηλνζθηεξή γξακκή ζε όιν ην 
κήθνο ηνπο θαη καύξν αθηηλνζθηεξό δαρηπιίδη 
ζε όιε ηελ πεξίκεηξν ηνπ ζσιήλα πεξίπνπ 1 
εθαηνζηό πάλσ από ην cuff γηα επηβεβαίσζε 
ηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο νπηηθά. Να έρνπλ νπή 
Murphy eye, αηξαπκαηηθό άθξν θαη 
απνζπώκελν ζπλδεηηθό 15 mm. Να είλαη 
απνζηεηξσκέλνη, Latex-free. Να ππάξρνπλ νη 
αληίζηνηρεο ελδείμεηο απνζηείξσζεο θαη 
απνπζίαο Latex επί ηεο ζπζθεπαζίαο 

6 311944 
Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο κε cuff  HI-
LOW  από πιαζηηθό Νν 8,5  

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο από PVC κε cuff 
πςεινύ όγθνπ – ρακειήο πίεζεο θπιηλδξηθνύ 
ζρήκαηνο, κε αθηηλνζθηεξή γξακκή ζε όιν ην 
κήθνο ηνπο θαη καύξν αθηηλνζθηεξό δαρηπιίδη 
ζε όιε ηελ πεξίκεηξν ηνπ ζσιήλα πεξίπνπ 1 
εθαηνζηό πάλσ από ην cuff γηα επηβεβαίσζε 
ηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο νπηηθά. Να έρνπλ νπή 
Murphy eye, αηξαπκαηηθό άθξν θαη 
απνζπώκελν ζπλδεηηθό 15 mm. Να είλαη 
απνζηεηξσκέλνη, Latex-free. Να ππάξρνπλ νη 
αληίζηνηρεο ελδείμεηο απνζηείξσζεο θαη 
απνπζίαο Latex επί ηεο ζπζθεπαζίαο  



7 301018 
Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο κε cuff   LO-
PRO    Νν 6,5 

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο από PVC κε cuff 
ρακεινπ πξνθηι κηθξνπ κεγεζνπο 
αηξαθηνεηδνύο ζρήκαηνο, κε αθηηλνζθηεξή 
γξακκή ζε όιν ην κήθνο ηνπο θαη καύξν 
αθηηλνζθηεξό δαρηπιίδη ζε όιε ηελ πεξίκεηξν 
ηνπ ζσιήλα πεξίπνπ 1 εθαηνζηό πάλσ από ην 
cuff γηα επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο 
νπηηθά. Να έρνπλ νπή Murphy eye, 
αηξαπκαηηθό άθξν θαη απνζπώκελν ζπλδεηηθό 
15 mm. Να είλαη απνζηεηξσκέλνη, Latex-free. 
Να ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο ελδείμεηο 
απνζηείξσζεο θαη απνπζίαο Latex επί ηεο 
ζπζθεπαζίαο  

8 311946 
Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο κε cuff   LO-
PRO Νν 7 

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο από PVC κε cuff 
ρακεινπ πξνθηι κηθξνπ κεγεζνπο 
αηξαθηνεηδνύο ζρήκαηνο, κε αθηηλνζθηεξή 
γξακκή ζε όιν ην κήθνο ηνπο θαη καύξν 
αθηηλνζθηεξό δαρηπιίδη ζε όιε ηελ πεξίκεηξν 
ηνπ ζσιήλα πεξίπνπ 1 εθαηνζηό πάλσ από ην 
cuff γηα επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο 
νπηηθά. Να έρνπλ νπή Murphy eye, 
αηξαπκαηηθό άθξν θαη απνζπώκελν ζπλδεηηθό 
15 mm. Να είλαη απνζηεηξσκέλνη, Latex-free. 
Να ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο ελδείμεηο 
απνζηείξσζεο θαη απνπζίαο Latex επί ηεο 
ζπζθεπαζίαο  

9 311947 
Δλδνηξαρεηαθνί  ζσιήλεο κε cuff LO-
PRO Νν 7,5 

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο από PVC κε cuff 
ρακεινπ πξνθηι κηθξνπ κεγεζνπο 
αηξαθηνεηδνύο ζρήκαηνο, κε αθηηλνζθηεξή 
γξακκή ζε όιν ην κήθνο ηνπο θαη καύξν 
αθηηλνζθηεξό δαρηπιίδη ζε όιε ηελ πεξίκεηξν 
ηνπ ζσιήλα πεξίπνπ 1 εθαηνζηό πάλσ από ην 
cuff γηα επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο 
νπηηθά. Να έρνπλ νπή Murphy eye, 
αηξαπκαηηθό άθξν θαη απνζπώκελν ζπλδεηηθό 
15 mm. Να είλαη απνζηεηξσκέλνη, Latex-free. 
Να ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο ελδείμεηο 
απνζηείξσζεο θαη απνπζίαο Latex επί ηεο 
ζπζθεπαζίαο  

10 311948 
Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο κε cuff  LO-
PRO Νν  8 

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο από PVC κε cuff 
ρακεινπ πξνθηι κηθξνπ κεγεζνπο 
αηξαθηνεηδνύο ζρήκαηνο, κε αθηηλνζθηεξή 
γξακκή ζε όιν ην κήθνο ηνπο θαη καύξν 
αθηηλνζθηεξό δαρηπιίδη ζε όιε ηελ πεξίκεηξν 
ηνπ ζσιήλα πεξίπνπ 1 εθαηνζηό πάλσ από ην 
cuff γηα επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο 
νπηηθά. Να έρνπλ νπή Murphy eye, 
αηξαπκαηηθό άθξν θαη απνζπώκελν ζπλδεηηθό 
15 mm. Να είλαη απνζηεηξσκέλνη, Latex-free. 
Να ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο ελδείμεηο 
απνζηείξσζεο θαη απνπζίαο Latex επί ηεο 
ζπζθεπαζίαο  



11 311949 
Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο κε cuff    LO-
PRO Νν  8,5 

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο από PVC κε cuff 
ρακεινπ πξνθηι κηθξνπ κεγεζνπο 
αηξαθηνεηδνύο ζρήκαηνο, κε αθηηλνζθηεξή 
γξακκή ζε όιν ην κήθνο ηνπο θαη καύξν 
αθηηλνζθηεξό δαρηπιίδη ζε όιε ηελ πεξίκεηξν 
ηνπ ζσιήλα πεξίπνπ 1 εθαηνζηό πάλσ από ην 
cuff γηα επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο 
νπηηθά. Να έρνπλ νπή Murphy eye, 
αηξαπκαηηθό άθξν θαη απνζπώκελν ζπλδεηηθό 
15 mm. Να είλαη απνζηεηξσκέλνη, Latex-free. 
Να ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο ελδείμεηο 
απνζηείξσζεο θαη απνπζίαο Latex επί ηεο 
ζπζθεπαζίαο  

12 301020 
Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο γηα 
επεκβάζεηο θεθαιήο θαη ηξαρήινπ κε 
cuff , κεγάινπ όγθνπ , RAE,Νν 6,5 

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο γηα επεκβάζεηο 
θεθαιήο θαη ηξαρήινπ κε cuff , κεγάινπ όγθνπ 
, RAE, ρακειήο πίεζεο. Όια ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνεγνύκελνπ είδνπο θαη 
επίζεο λα έρνπλ έληνλα θεθακέλν ζρήκα ζε 
νμεία γσλία 

13 311950 
Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο γηα 
επεκβάζεηο θεθαιήο θαη ηξαρήινπ κε 
cuff , κεγάινπ όγθνπ , RAE,  Νν 7 

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο γηα επεκβάζεηο 
θεθαιήο θαη ηξαρήινπ κε cuff , κεγάινπ όγθνπ 
, RAE, ρακειήο πίεζεο. Όια ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνεγνύκελνπ είδνπο θαη 
επίζεο λα έρνπλ έληνλα θεθακέλν ζρήκα ζε 
νμεία γσλία 

14 311951 
Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο γηα 
επεκβάζεηο θεθαιήο θαη ηξαρήινπ κε 
cuff , κεγάινπ όγθνπ , RAE, Νν 7,5 

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο γηα επεκβάζεηο 
θεθαιήο θαη ηξαρήινπ κε cuff , κεγάινπ όγθνπ 
, RAE, ρακειήο πίεζεο. Όια ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνεγνύκελνπ είδνπο θαη 
επίζεο λα έρνπλ έληνλα θεθακέλν ζρήκα ζε 
νμεία γσλία 

15 311952 
Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο γηα 
επεκβάζεηο θεθαιήο θαη ηξαρήινπ κε 
cuff , κεγάινπ όγθνπ , RAE, Νν 8 

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο γηα επεκβάζεηο 
θεθαιήο θαη ηξαρήινπ κε cuff , κεγάινπ όγθνπ 
, RAE, ρακειήο πίεζεο. Όια ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνεγνύκελνπ είδνπο θαη 
επίζεο λα έρνπλ έληνλα θεθακέλν ζρήκα ζε 
νμεία γσλία 

16 311953 
Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο γηα 
επεκβάζεηο θεθαιήο θαη ηξαρήινπ κε 
cuff , κεγάινπ όγθνπ , RAE, Νν 8,5 

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο γηα επεκβάζεηο 
θεθαιήο θαη ηξαρήινπ κε cuff , κεγάινπ όγθνπ 
, RAE, ρακειήο πίεζεο. Όια ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνεγνύκελνπ είδνπο θαη 
επίζεο λα έρνπλ έληνλα θεθακέλν ζρήκα ζε 
νμεία γσλία 

17 311954 
Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο γηα 
επεκβάζεηο θεθαιήο θαη ηξαρήινπ κε 
cuff , κεγάινπ όγθνπ , RAE, Νν 9 

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο γηα επεκβάζεηο 
θεθαιήο θαη ηξαρήινπ κε cuff , κεγάινπ όγθνπ 
, RAE, ρακειήο πίεζεο. Όια ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνεγνύκελνπ είδνπο θαη 
επίζεο λα έρνπλ έληνλα θεθακέλν ζρήκα ζε 
νμεία γσλία 

18 301279 

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο θαη 
ξηλνηξαρεηαθνί γηα επεκβάζεηο 
θεθαιήο θαη ηξαρήινπ με cuff Νο 6,5 
& No 7  

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο θαη ξηλνηξαρεηαθνί 
γηα επεκβάζεηο θεθαιήο θαη ηξαρήινπ 
κεγάινπ όγθνπ ρακειήο πίεζεο ( ίδηα 
ραξαθηεξηζηηθά κε ην πξνεγνύκελν είδνο, 
πλην ηηρ γωνίαρ πος ππέπει να είναι 
αμβλεία με cuff.) 



19 312202 
Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο θαη 
ξηλνηξαρεηαθνί γηα επεκβάζεηο 
θεθαιήο θαη ηξαρήινπ με cuff Νο7,5 

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο θαη ξηλνηξαρεηαθνί 
γηα επεκβάζεηο θεθαιήο θαη ηξαρήινπ 
κεγάινπ όγθνπ ρακειήο πίεζεο ( ίδηα 
ραξαθηεξηζηηθά κε ην πξνεγνύκελν είδνο, 
πλην ηηρ γωνίαρ πος ππέπει να είναι 
αμβλεία με cuff.) 

20 301026 Ρηλνθαξπγγηθνί αεξαγσγνί PVC Νν 7 

Να παξέρνπλ αληηζηαζε ζηελ απόθξαμε ιόγσ 
θάκςεο. Να έρνπλ ιεία επηθάλεηα γί λα 
δηεπθνιύλνπλ ηελ εηζαγσγή. Να έρνπλ 

καιαθέο αηξαπκαηηθέο άθξεο. Με I.D. 7,0mm 

21 312208 
Ρηλνθαξπγγηθνί αεξαγσγνί PVC Νν 
7,5 

Να παξέρνπλ αληηζηαζε ζηελ απόθξαμε ιόγσ 
θάκςεο. Να έρνπλ ιεία επηθάλεηα γί λα 
δηεπθνιύλνπλ ηελ εηζαγσγή. Να έρνπλ 

καιαθέο αηξαπκαηηθέο άθξεο. Με I.D. 7,5mm 

22 301021 
ηνκαηνηξαρεηαθνί ζσιήλεο 
εληζρπκέλνπ ηνηρώκαηνο κε cuff Νν 
6,5 

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο από PVC 
εληζρπκέλνη εζσηεξηθά κε ζπηξάι.Να είλαη 
αθηηλνζθηεξνί αθόκε θαη θάησ από ην cuff, θαη 
λα έρνπλ θακπύιν ζρήκα γηα επθνιόηεξε 
εηζαγσγή. Ο ζσιήλαο λα θέξεη καύξν 
αθηηλνζθηεξό δαρηπιίδη ζε όιε ηελ πεξίκεηξν 
ηνπ ζσιήλα 1 cm πάλσ από ην cuff γηα 
έλδεημε ζσζηήο ηνπνζέηεζεο. Να είλαη 
αλζεθηηθνί, λα κελ ηζαθίδνπλ θαη λα 
επαλέξρνληαη ζην αξρηθό ζρήκα κεηά από 
έληνλε θαηαπόλεζε. Σν cuff λα ειέγρεηαη από 
νδεγό κπαιόλη.  Να έρνπλ αηξαπκαηηθό άθξν, 
νπή Murphy . Να είλαη ζε απνζηεηξσκέλε 
ζπζθεπαζία θαη ειεύζεξνη από Latex. Να 
ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο ελδείμεηο 
απνζηείξσζεο θαη απνπζίαο Latex επί ηεο 
ζπζθεπαζίαο.  

23 
312210 

ηνκαηνηξαρεηαθνί ζσιήλεο 
εληζρπκέλνπ ηνηρώκαηνο κε cuff Νν 7 

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο από PVC 
εληζρπκέλνη εζσηεξηθά κε ζπηξάι.Να είλαη 
αθηηλνζθηεξνί αθόκε θαη θάησ από ην cuff, θαη 
λα έρνπλ θακπύιν ζρήκα γηα επθνιόηεξε 
εηζαγσγή. Ο ζσιήλαο λα θέξεη καύξν 
αθηηλνζθηεξό δαρηπιίδη ζε όιε ηελ πεξίκεηξν 
ηνπ ζσιήλα 1 cm πάλσ από ην cuff γηα 
έλδεημε ζσζηήο ηνπνζέηεζεο. Να είλαη 
αλζεθηηθνί, λα κελ ηζαθίδνπλ θαη λα 
επαλέξρνληαη ζην αξρηθό ζρήκα κεηά από 
έληνλε θαηαπόλεζε. Σν cuff λα ειέγρεηαη από 
νδεγό κπαιόλη.  Να έρνπλ αηξαπκαηηθό άθξν, 
νπή Murphy . Να είλαη ζε απνζηεηξσκέλε 
ζπζθεπαζία θαη ειεύζεξνη από Latex. Να 
ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο ελδείμεηο 
απνζηείξσζεο θαη απνπζίαο Latex επί ηεο 
ζπζθεπαζίαο.  

25   



24 312211 
ηνκαηνηξαρεηαθνί ζσιήλεο 
εληζρπκέλνπ ηνηρώκαηνο κε cuff Νν 
7,5 

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο από PVC 
εληζρπκέλνη εζσηεξηθά κε ζπηξάι.Να είλαη 
αθηηλνζθηεξνί αθόκε θαη θάησ από ην cuff, θαη 
λα έρνπλ θακπύιν ζρήκα γηα επθνιόηεξε 
εηζαγσγή. Ο ζσιήλαο λα θέξεη καύξν 
αθηηλνζθηεξό δαρηπιίδη ζε όιε ηελ πεξίκεηξν 
ηνπ ζσιήλα 1 cm πάλσ από ην cuff γηα 
έλδεημε ζσζηήο ηνπνζέηεζεο. Να είλαη 
αλζεθηηθνί, λα κελ ηζαθίδνπλ θαη λα 
επαλέξρνληαη ζην αξρηθό ζρήκα κεηά από 
έληνλε θαηαπόλεζε. Σν cuff λα ειέγρεηαη από 
νδεγό κπαιόλη.  Να έρνπλ αηξαπκαηηθό άθξν, 
νπή Murphy . Να είλαη ζε απνζηεηξσκέλε 
ζπζθεπαζία θαη ειεύζεξνη από Latex. Να 
ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο ελδείμεηο 
απνζηείξσζεο θαη απνπζίαο Latex επί ηεο 
ζπζθεπαζίαο.  

25 312212 
ηνκαηνηξαρεηαθνί ζσιήλεο 
εληζρπκέλνπ ηνηρώκαηνο κε cuff Νν 8 

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο από PVC 
εληζρπκέλνη εζσηεξηθά κε ζπηξάι.Να είλαη 
αθηηλνζθηεξνί αθόκε θαη θάησ από ην cuff, θαη 
λα έρνπλ θακπύιν ζρήκα γηα επθνιόηεξε 
εηζαγσγή. Ο ζσιήλαο λα θέξεη καύξν 
αθηηλνζθηεξό δαρηπιίδη ζε όιε ηελ πεξίκεηξν 
ηνπ ζσιήλα 1 cm πάλσ από ην cuff γηα 
έλδεημε ζσζηήο ηνπνζέηεζεο. Να είλαη 
αλζεθηηθνί, λα κελ ηζαθίδνπλ θαη λα 
επαλέξρνληαη ζην αξρηθό ζρήκα κεηά από 
έληνλε θαηαπόλεζε. Σν cuff λα ειέγρεηαη από 
νδεγό κπαιόλη.  Να έρνπλ αηξαπκαηηθό άθξν, 
νπή Murphy . Να είλαη ζε απνζηεηξσκέλε 
ζπζθεπαζία θαη ειεύζεξνη από Latex. Να 
ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο ελδείμεηο 
απνζηείξσζεο θαη απνπζίαο Latex επί ηεο 
ζπζθεπαζίαο.  

26 312213 
ηνκαηνηξαρεηαθνί ζσιήλεο 
εληζρπκέλνπ ηνηρώκαηνο κε cuff Νν 
8,5 

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο από PVC 
εληζρπκέλνη εζσηεξηθά κε ζπηξάι.Να είλαη 
αθηηλνζθηεξνί αθόκε θαη θάησ από ην cuff, θαη 
λα έρνπλ θακπύιν ζρήκα γηα επθνιόηεξε 
εηζαγσγή. Ο ζσιήλαο λα θέξεη καύξν 
αθηηλνζθηεξό δαρηπιίδη ζε όιε ηελ πεξίκεηξν 
ηνπ ζσιήλα 1 cm πάλσ από ην cuff γηα 
έλδεημε ζσζηήο ηνπνζέηεζεο. Να είλαη 
αλζεθηηθνί, λα κελ ηζαθίδνπλ θαη λα 
επαλέξρνληαη ζην αξρηθό ζρήκα κεηά από 
έληνλε θαηαπόλεζε. Σν cuff λα ειέγρεηαη από 
νδεγό κπαιόλη.  Να έρνπλ αηξαπκαηηθό άθξν, 
νπή Murphy . Να είλαη ζε απνζηεηξσκέλε 
ζπζθεπαζία θαη ειεύζεξνη από Latex. Να 
ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο ελδείμεηο 
απνζηείξσζεο θαη απνπζίαο Latex επί ηεο 
ζπζθεπαζίαο.  



27 312214 
ηνκαηνηξαρεηαθνί ζσιήλεο 
εληζρπκέλνπ ηνηρώκαηνο κε cuff Νν 9 

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο από PVC 
εληζρπκέλνη εζσηεξηθά κε ζπηξάι.Να είλαη 
αθηηλνζθηεξνί αθόκε θαη θάησ από ην cuff, θαη 
λα έρνπλ θακπύιν ζρήκα γηα επθνιόηεξε 
εηζαγσγή. Ο ζσιήλαο λα θέξεη καύξν 
αθηηλνζθηεξό δαρηπιίδη ζε όιε ηελ πεξίκεηξν 
ηνπ ζσιήλα 1 cm πάλσ από ην cuff γηα 
έλδεημε ζσζηήο ηνπνζέηεζεο. Να είλαη 
αλζεθηηθνί, λα κελ ηζαθίδνπλ θαη λα 
επαλέξρνληαη ζην αξρηθό ζρήκα κεηά από 
έληνλε θαηαπόλεζε. Σν cuff λα ειέγρεηαη από 
νδεγό κπαιόλη.  Να έρνπλ αηξαπκαηηθό άθξν, 
νπή Murphy . Να είλαη ζε απνζηεηξσκέλε 
ζπζθεπαζία θαη ειεύζεξνη από Latex. Να 
ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο ελδείμεηο 
απνζηείξσζεο θαη απνπζίαο Latex επί ηεο 
ζπζθεπαζίαο.  

28 301023 
σιήλεο ηξαρεηνζηνκίαο κε cuff 
κεγάινπ όγθνπ κ.Υ.      Νν 7 

σιήλεο ηξαρεηνζηνκίαο  από PVC κε cuff 
πςεινύ όγθνπ – ρακειήο πίεζεο θπιηλδξηθνύ 
ζρήκαηνο Να έρνπλ  αηξαπκαηηθό άθξν θαη 
απνζπώκελν ζπλδεηηθό 15 mm. Να είλαη 
απνζηεηξσκέλνη, Latex-free. Να ππάξρνπλ νη 
αληίζηνηρεο ελδείμεηο απνζηείξσζεο θαη 
απνπζίαο Latex επί ηεο ζπζθεπαζίαο 

29 301023-1 
σιήλεο ηξαρεηνζηνκίαο κε cuff 
κεγάινπ όγθνπ κ.Υ.      Νν 6 

σιήλεο ηξαρεηνζηνκίαο  από PVC κε cuff 
πςεινύ όγθνπ – ρακειήο πίεζεο θπιηλδξηθνύ 
ζρήκαηνο Να έρνπλ  αηξαπκαηηθό άθξν θαη 
απνζπώκελν ζπλδεηηθό 15 mm. Να είλαη 
απνζηεηξσκέλνη, Latex-free. Να ππάξρνπλ νη 
αληίζηνηρεο ελδείμεηο απνζηείξσζεο θαη 
απνπζίαο Latex επί ηεο ζπζθεπαζίαο 

30 312215 
σιήλεο ηξαρεηνζηνκίαο κε cuff 
κεγάινπ όγθνπ κ.Υ Νν 8  

σιήλεο ηξαρεηνζηνκίαο  από PVC κε cuff 
πςεινύ όγθνπ – ρακειήο πίεζεο θπιηλδξηθνύ 
ζρήκαηνο Να έρνπλ  αηξαπκαηηθό άθξν θαη 
απνζπώκελν ζπλδεηηθό 15 mm. Να είλαη 
απνζηεηξσκέλνη, Latex-free. Να ππάξρνπλ νη 
αληίζηνηρεο ελδείμεηο απνζηείξσζεο θαη 
απνπζίαο Latex επί ηεο ζπζθεπαζίαο 

31 312216 
σιήλεο ηξαρεηνζηνκίαο κε cuff 
κεγάινπ όγθνπ κ.Υ Νν 9                                                                                         

σιήλεο ηξαρεηνζηνκίαο  από PVC κε cuff 
πςεινύ όγθνπ – ρακειήο πίεζεο θπιηλδξηθνύ 
ζρήκαηνο Να έρνπλ  αηξαπκαηηθό άθξν θαη 
απνζπώκελν ζπλδεηηθό 15 mm. Να είλαη 
απνζηεηξσκέλνη, Latex-free. Να ππάξρνπλ νη 
αληίζηνηρεο ελδείμεηο απνζηείξσζεο θαη 
απνπζίαο Latex επί ηεο ζπζθεπαζίαο 

32 301024 
σιήλεο ηξαρεηνζηνκίαο πιαζηηθνί κε 
δηπιό cuff   Νν 8  

Iδηα κε ηηο πξνεγνύκελεο πξνδηαγξαθέο  εθηόο 
ηνπ αεξνζαιάκνπ  πνπ ζηελ πξνθεηκέλε 
πεξίπησζε είλαη δηπιόο 

33 300812 ΩΛΗΝΔ  ηξαρεηνζηνκίαοNo 7 

Υακειήο πίεζεο , κεγάινπ όγθνπ, κε 
ελζσκαησκέλν ζσιήλα αλαξξόθεζεο 
εθθξίζεσλ ζην επίπεδν πάλσ από ην cuff (γηα 
ΜΔΘ). 



34 312326 ΩΛΗΝΔ  ηξαρεηνζηνκίαοNo 9 

Υακειήο πίεζεο , κεγάινπ όγθνπ, κε 
ελζσκαησκέλν ζσιήλα αλαξξόθεζεο 
εθθξίζεσλ ζην επίπεδν πάλσ από ην cuff (γηα 
ΜΔΘ). 

35 312471 
ΩΛΗΝΔ  ζηνκαηνηξαρεηαθνί ή 
ξηλνηξαρεηαθνί  γηα 
κηθξνιαξπγγνζθόπηζε Νν 6 

Δλδνηξαρεηαθόο  ζσιήλαο γηα κηθξνιαξπγγηθή 
ρεηξνπξγηθή κεγάινπ κήθνπο θαη κηθξήο 
δηακέηξνπ Σν σθέιηκν κήθνο ηνπ λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 360mm 

36 300886 Κύθισκα αλαηζζεζίαο κ.ρ. 

Απνζηεηξσκέλν θύθισκα αλαηζζεζηνινγηθνύ 
κεραλήκαηνο από PVC κε ιεία εζσηεξηθή 
επηθάλεηα γηα λα κελ θαηαθξαηά πδξαηκνύο ην 
νπνίν λα απνηειείηαη από δύν ζσιήλεο 
κήθνπο 170 εσο 190 cm κε πδαηνπαγίδα νη 
νπνίνη λα είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ζπλδεηηθό 
ηύπνπ «Τ» κε απνζπώκελνπ, γσληώδεο 
ζπλδεηηθό θαη πξνέθηαζε 70 εσο 90 cm ε 
νπνία λα είλαη πξνζπλδεδεκέλε  κε αζθό 2lt. 
Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ λα είλαη από καιαθό 
πιηθό κε δηάκεηξν 22mm γηα λα εθαξκόδνπλ 
επθνιόηεξα θαη θαιύηεξα ζην 
αλαηζζεζηνινγηθό κεράλεκα, απνηξέπνληαο 
ηε δηαξξνή αεξίσλ. Να είλαη κίαο ρξήζεο 
ειεύζεξν από Latex θαη ειεύζεξν από DEHP. 
Να ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο ελδείμεηο 
απνζηείξσζεο θαη απνπζίαο latex επί ηεο 
ζπζθεπαζίαο.  

37 300886-2 
Κύθισκα αζζελνύο  κ.Υ.[  γηα 
companion ηεο Bennet] 

Να είλαη απνζηεηξσκέλα  

38 311464 
Κύθισκα αζζελνύο κ.Υ. γηα ην 
κεράλεκα OXYLOG 3000 

Να είλαη απνζηεηξσκέλα  

39 301015 
Μεηαηξνπέαο πίεζεο (ηύπνπ trans 
duser ) κ.ρ κνλνύ απινύ 

Trans duser ζπλνδεπόκελνο από ζπζθεπή 
νξξνύ ζπλερνύο πιύζεο ηεο αξηεξίαο ( 
monitoring kit trans pack ) θαη αλ είλαη δπλαηόλ 
ζύζηεκα απόξξηςεο παξαζίησλ 

40 301137 
Μνλσηηθά θαιύκκαηα γηα πξνζηαζία 
αζζελώλ    

Μνλσηηθά θαιύκκαηα γηα πξνζηαζία αζζελώλ 
δηεγρεηξεηηθά από αινπκίλην , ηζνζεξκηθά, , 
αληηζηαηηθά , άθιεθηα θαη πξνζηαηεπηηθά ηεο 
αθηηλνβνιίαο δηπιήο όςεο  120 Υ 190 cm 
tηνπιάρηζηνλ (πάλσ θνπβέξηα). Να είλαη 
αλζεθηηθά ζηα πγξά. 

41 300808 

Α)Οδεγνί ηξαρεηνζσιήλσλ 
αινπκηλέληνη κε πιαζηηθό θάιπκκα 
αηξαπκαηηθνί δηακεηξνπ O.D. 4,0mm 
θαη κήθνπο  330 - 340 mm γηα ρξεζε 
κε ζσιήλεο κεγεζνπο I.D. 5,0 -8,0 

ηπιενί δηαζσιήλσζεο λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνη από πςειήο πνηόηεηαο 

πιηθά γηα ηελ επθνιόηεξε θαη αζθαιέζηεξε 
νδήγεζε ηνπ ελδνηξαρεηαθνύ ζσιήλα θαηά ηε 
δηαζσιήλσζε, εθκεδελίδνληαο ηελ πηζαλόηεηα 

ηξαπκαηηζκνύ ηεο ηξαρείαο ηνπ αζζελή. Να 
είλαη θαηαζθεπαζκέλνη είηε από καιαθό 

κεηαιιηθό πιηθό κε επηθάιπςε από 
αηξαπκαηηθό πιαζηηθό πιηθό θαη είλαη κηαο 

ρξήζεο,απνζηεηξσκέλνη. 

42 300905 
Β)Οδεγνί πιαζηηθνί ελδνηξαρεηαθώλ 
ζσιήλσλ αηξαπκαηηθνί   κεγάινπ 
κήθνπο 

Πιαζηηθνί νδεγνί κε ειαθξώο θεθακκέλε άθξε 
γλσζηνη θαη ζαλ "Bougie" κεγεζνπο 15Fr κε 
δηακεηξν  O.D. 5,0mm θαη κήθνπο  700 mm 

43 301120 ηεξίγκαηα γαζηξηθνύ ζσιήλα LEVIN  
Απηνθόιιεηα ( εύθακπην πιηθό ) κε 
ππναιιεξγηθή πνξώδε ηαηλία NON WOVEN  



44 300811 
πλδεηηθά ηξαρεηνζηνκίαο γσληαθά κε 
θξηθνεηδήο πξνεθηάζεηο 
απνζηεηξσκέλα  15-20 cm                                             

 Να ππαξρεη δπλαηόηεηα αλαξξόθεζεο,  δηπιή 
θαηεύζπλζε θίλεζεο . Τιηθό πιαζηηθό,  

αλζεθηηθό , αληηαιιεξγηθό Να έρεη ζηό έλα  
άθξν δηάκεηξν γηα παγθόζκηα ζύλδεζε.ζην 

άιιν άθξν λα εηλαη ζπλδεδεκέλν κε κε 
θξηθνεηδή πξνεθηάζε.  15-20 cm,  Να κπνξεί 
λα πεξηζηξέθεηαη πάλσ ζηνλ άμνλα ηνπ ελόο 

ζπλδεηηθνύ ηνπ άθξνπ ζε δύν θαηεπζύλζεηο λα 
είλαη απνζηεηξσκέλν  

45 300815 
πλδεηηθά ηξαρεηνζσιήλσλ  ( Swivel ) 
νξζήο γσλίαο 

 Γπλαηόηεηα αλαξξόθεζεο κε δηπιή 
θαηεύζπλζε θίλεζεο . Τιηθό πιαζηηθό , 
καιαθό, αλζεθηηθό , αληηαιιεξγηθό Να έρεη ζηα 
δύν άθξα δηάκεηξν γηα παγθόζκηα ζύλδεζε. 
Να κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη πάλσ ζηνλ άμνλα 
ηνπ ελόο ζπλδεηηθνύ ηνπ άθξνπ ζε δύν 
θαηεπζύλζεηο . 

46 300815-1 πλδεηηθόο ζσιήλαο γηα ηα Swivel 
θξηθνεηδήο πξνεθηάζε 15-20 cm, 
απνζηεηξσκέλε 

47 311188 εη δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο 

Με ρξήζε εηδηθήο ιαβίδαο {ηερληθή Griggs) Σν 
Set λα πεξηιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα 
πιηθά: Καζεηήξα εληνπηζκνύ κε ηελ βειόλα 
ηνπ, ζύξηγγα, νδεγό ζύξκα, δηαζηνιέαο, 
καραηξίδην θαη ζσιήλαο ηξαρεηνζηνκίαο κε 
επηινγή κεγέζνπο Νν 7.0 ή 8.0. Δπίζεο 
δηαηαμε ζηεξημεο ηνπ ηξαρεηνζσιήλα. Σν Set 
λα κελ πεξηιακβάλεη ηελ ιαβίδα. 

48 300814 
εη ζπλδπαζκέλεο  αλαηζζεζίαο 
απιό – κηθξό (επηζθιεξηδίνπ θαη 
ελδνξαρηαίαο ) 

(Να πεξηέρεη ζηελ εηδηθή ζπζθεπαζία ηα 
άθξσο απαξαίηεηα είδε απνζηεηξσκέλα  γηα 
ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλδπαζκέλεο πεξηνρηθήο 
αλαηζζεζίαο :Βειόλε 18 G TUOHY κε ζηπιεό 
θαη δηαβαζκίζεηο αλά 1 cm.   Βειόλε ξαρηαίαο  
( pencil point ) 26G Δπηζθιεξ θαζεηήξα  
αθηηλνζθηεξό 0,9 Υ 90 εθ. πλδεηηθό ηνπ 
επηζθιεξηδίνπ θαζεηήξα  LUER LOCK.  
ύξηγγα 10 ml αλίρλεπζεο ηεο απώιεηαο 
αληίζηαζεο Πιαθέ θίιηξν αληηκηθξνβηαθό         

49 300816 
εη  επηζθιεξηδίνπ  αλαηζζεζίαο ( 
απιό – κηθξό ) κε πιαζηηθή ζύξηγγα ( 
mini pack )  

εη  επηζθιεξηδίνπ  αλαηζζεζίαο .Να πεξηέρεη 
ζηελ εηδηθή ζπζθεπαζία ηα άθξσο απαξαίηεηα 
είδε απνζηεηξσκέλα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
επηζθιεξηδίνπ αλαηζζεζίαο .   Βειόλε  
TUOHY  18 G – 8 cm  κε ζηπιεό θαη 
δηαβαζκίζεηο αλά 1 cm  Δπηζθιεξ θαζεηήξα  
αθηηλνζθηεξά 0,9 Υ 90 εθ.     πλδεηηθό ηνπ 
επηζθιεξηδίνπ θαζεηήξα  LUER LOCK  
ύξηγγα 10 ml αλίρλεπζεο ηεο απώιεηαο 
αληίζηαζεο Πιαθέ θίιηξν αληηκηθξνβηαθό                         

51 
 

εη  επηζθιεξηδίνπ αλαηζζεζίαο 
(απιό – κηθξό) κε πιαζηηθή ζύξηγγα 
(mini pack) 

Βειόλε  TUOHY  18 G – 8 cm  κε ζηπιεό θαη 
δηαβαζκίζεηο αλά 1 cm                          

50 311908 
Μάζθεο ιαξπγγηθέο απιέο Νν 4  
Πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ζηιηθόλεο 

Λαξπγγηθέο καζθεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κε 
Μαιαθό Cuff από  ηιηθόλε, λα θέξεη 
επηγισηηηδηθέο κπάξεο, ώζηε λα απνθεύγεηαη 
ε απόθξαμε ηνπ ηειηθνύ άθξνπ ηνπ ζσιήλα 
αεξηζκνύ ηεο ιαξπγγηθήο κάζθαο από ηπρόλ 
θαηάζπαζε ηεο επηγισηηίδαο, ν ζσιήλαο 
πιήξσζεο ηνπ Cuff αλεμάξηεηνο ηνπ 



αεξαγσγνύ 

51 311909 
Μάζθεο ιαξπγγηθέο απιέο Νν 5 
Πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ζηιηθόλεο 

Λαξπγγηθέο καζθεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κε 
Μαιαθό Cuff από  ηιηθόλε, λα θέξεη 
επηγισηηηδηθέο κπάξεο, ώζηε λα απνθεύγεηαη 
ε απόθξαμε ηνπ ηειηθνύ άθξνπ ηνπ ζσιήλα 
αεξηζκνύ ηεο ιαξπγγηθήο κάζθαο από ηπρόλ 
θαηάζπαζε ηεο επηγισηηίδαο, ν ζσιήλαο 
πιήξσζεο ηνπ Cuff αλεμάξηεηνο ηνπ 
αεξαγσγνύ 

52   
Λαξπγγηθέο κάζθεο απιέο κ.ρ από 
PVC No 4 

Λαξπγγηθή κάζθα πξώηεο γεληάο  κε cuff 
θαηαζθεπαζκέλν απν pvc θαη  λα θέξεη 

ζσιήλα πιήξσζεο ηνπ Cuff αλεμάξηεην ηνπ 
αεξαγσγνύ, o νπνίνο δηαζέηεη ηερλνινγία pilot 

ballon γηαπαξαθνινύζεζε θαη ξύζκηζε ηεο 
πίεζεο ηνπ αεξνζαιάκνπ.  

53 311926 
Λαξπγγηθέο κάζθεο απιέο κ.ρ από 
PVC No 5  

Λαξπγγηθή κάζθα πξώηεο γεληάο  κε cuff 
θαηαζθεπαζκέλν απν pvc θαη  λα θέξεη 

ζσιήλα πιήξσζεο ηνπ Cuff αλεμάξηεην ηνπ 
αεξαγσγνύ, o νπνίνο δηαζέηεη ηερλνινγία pilot 

ballon γηαπαξαθνινύζεζε θαη ξύζκηζε ηεο 
πίεζεο ηνπ αεξνζαιάκνπ.  

54 312331 
Λαξπγγηθέο κάζθεο απιέο κ.Υ.Νν 4 
γσλία 70° γηα δύζθνιν αεξαγσγό 

Λαξπγγηθέο κάζθεο γσληώδεηο κίαο ρξήζεσο 
κε cuff . Να είλαη απνζηεηξσκέλεο, Latex-free 

55 312332 
Λαξπγγηθέο κάζθεο απιέο κ.Υ.Νν 5 
γσλία 70° γηα δύζθνιν αεξαγσγό 

Λαξπγγηθέο κάζθεο γσληώδεηο κίαο ρξήζεσο 
κε cuff  Να είλαη απνζηεηξσκέλεο, Latex-free 

56 311222 
Πξνζσπίδεο λάξθσζεο ειαζηηθέο 
αληηζηαηηθέο κε αεξνζάιακν– 
πνιιαπιώλ ρξήζεσλ  Νν 3 

Α) λα είλαη ειαζηηθέο θαη αληηζηαηηθέο                                 
Β) λα ερνπλ ζρεκα εππξνζαξκνζην ζην 
πξνζσπν ηνπ αζζελνπο. Γ)λα θεξνπλ ζην 
ηειηθν αθξν αεξνζαιακν κε εηδηθε ππνδνρε 
γηα λα θνπζθσλεη θαη θιεηζηξν. Γ) λα ερνπλ 
δηακεηξν ζρεηηθε κε ηα ζπλδεηηθα ηνπ 
θπθισκαηνο αλαηζζεζηαο 

57 311927 
Πξνζσπίδεο λάξθσζεο ειαζηηθέο 
αληηζηαηηθέο κε αεξνζάιακν– 
πνιιαπιώλ ρξήζεσλ  Νν 4 

Α) λα είλαη ειαζηηθέο θαη αληηζηαηηθέο                                 
Β)λα ερνπλ ζρεκα εππξνζαξκνζην ζην 
πξνζσπν ηνπ αζζελνπο. Γ)λα θεξνπλ ζην 
ηειηθν αθξν αεξνζαιακν κε εηδηθε ππνδνρε 
γηα λα θνπζθσλεη θαη θιεηζηξν. Γ) λα ερνπλ 
δηακεηξν ζρεηηθε κε ηα ζπλδεηηθα ηνπ 
θπθισκαηνο αλαηζζεζηαο 

58 311928 
Πξνζσπίδεο λάξθσζεο ειαζηηθέο 
αληηζηαηηθέο κε αεξνζάιακν– 
πνιιαπιώλ ρξήζεσλ  Νν 5  

Α) λα είλαη ειαζηηθέο θαη αληηζηαηηθέο                                 
Β)λα ερνπλ ζρεκα εππξνζαξκνζην ζην 
πξνζσπν ηνπ αζζελνπο. Γ)λα θεξνπλ ζην 
ηειηθν αθξν αεξνζαιακν κε εηδηθε ππνδνρε 
γηα λα θνπζθσλεη θαη θιεηζηξν. Γ) λα ερνπλ 
δηακεηξν ζρεηηθε κε ηα ζπλδεηηθα ηνπ 
θπθισκαηνο αλαηζζεζηαο 



59 311929 
Πξνζσπίδεο λάξθσζεο ειαζηηθέο 
αληηζηαηηθέο κε αεξνζάιακν– 
πνιιαπιώλ ρξήζεσλ  Νν 6 

Α) λα είλαη ειαζηηθέο θαη αληηζηαηηθέο                                 
Β)λα ερνπλ ζρεκα εππξνζαξκνζην ζην 
πξνζσπν ηνπ αζζελνπο. Γ)λα θεξνπλ ζην 
ηειηθν αθξν αεξνζαιακν κε εηδηθε ππνδνρε 
γηα λα θνπζθσλεη θαη θιεηζηξν. Γ) λα ερνπλ 
δηακεηξν ζρεηηθε κε ηα ζπλδεηηθα ηνπ 
θπθισκαηνο αλαηζζεζηαο 

60 311195 
πζθεπέο ηερλεηήο αλαπλνεο κ.ρ ( 
ηύπνο AMBU )  

Να ζπλνδεύνληαη από : κάζθα , βαιβίδα , 
peep  θαη δηάηαμε ρνξήγεζεο Ο2 100% 

61 300646 
Κάλνπια (vessel) πιύζεο θιεβώλ & 
αγγείσλ 

…………………………………………. 

 


