
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπών για ηην ππομήθεια εξωζςμβαηικών ειδών  

Σο Γενικό Νοζοκομείο-Κένηπο Τγείαρ Λήμνος πποηίθεηαι να πποβεί ζηην ππομήθεια ηυν κάηυθι ειδών με 

ηην διαδικαζία ηηρ δημοζίεςζηρ ζηο διαδίκηςο καηόπιν ζςλλογήρ πποζθοπών, με κπιηήπιο καηακύπυζηρ 

ηην σαμηλόηεπη ηιμή, όπυρ αναγπάθεηαι ζηο Παπαηηπηηήπιο Σιμών για όζα ςλικά ςπάπσοςν.      

                                            

 

A/A ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 

ΗΛΕΚΣΡΟΔΙΟ ΘΕΡΜΟΚΑΤΣΗΡΙΑΜΟΤ 

ΜΕΩ ΜΕΣΑΔΟΗ ΡΑΔΙΟΤΥΝΟΣΗΣΩΝ 

(RFH) 

1 ΣΕΜΑΥΙΑ 

ΕΣΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΣΟ 

 

 Να είναι καηαζκεςαζμένο από ιαηπικό ανοξείδυηο σάλςβα με επικάλςτη TEFLON. 

 Να θέπει ακηινοζκιεπούρ δείκηερ βάθοςρ ειζαγυγήρ (εκαηοζηιαία διαβάθμιζη). 

 Να καηαλήγει ζε αισμηπό άκπο (trocar) πςπαμοειδέρ λεπηήρ διαπεπαηόηηηαρ για διεςκόλςνζη ηηρ 

διείζδςζηρ ζηοςρ ιζηούρ αποθεύγονηαρ ηην ηομή δέπμαηορ . 

 Να είναι εζυηεπικά τςσόμενο. 

 Να είναι μονοπολικό ηλεκηπόδιο μεηάδοζηρ ενέπγειαρ παδιοζςσνοηήηυν ζηαθεπού άκπος. 

 Όλο ηο ζύζηημα να θέπεηαι ζε ππο ζςναπμολογημένο ομοαξονικό κύκλυμα καλυδίυν μεηάδοζηρ 

παδιοζςσνοηήηυν ςτηλήρ ζςσνόηηηαρ .  

 Να θέπει πλήπερ ςδπαςλικό ζύζηημα τύξηρ ηηρ κεπαίαρ με αζκό ζςλλογήρ τςκηικού ςγπού 

(θςζιολογικόρ οπόρ ζε θεπμοκπαζία σειποςπγείος) καθώρ και ολοκληπυμένο ζύζηημα 

πεπιζηαληικήρ άνηληζηρ. 

 Να θέπει ενζυμαηυμένο microchip μνήμηρ για ηην αναγνώπιζη ηυν σαπακηηπιζηικών ηος 

ηλεκηποδίος από ηην γεννήηπια μεηάδοζηρ παδιοζςσνοηήηυν. 

 Να θέπει εζυηεπικό θεπμοζηοισείο για παπακολούθηζη ηηρ θεπμοκπαζίαρ ηος άκπος ηος 

ηλεκηποδίος. 

 Να πποζδίδει πολύ καλή οπαηόηηηα κάηυ από ζςνθήκερ ςπεπήσυν (U/S) ή αξονικήρ ηομογπαθίαρ 

(CT).  

 Να πεπιλαμβάνει ηιρ απαπαίηηηερ γειώζειρ διαθεπμίαρ. 

 

                  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

 2
η
 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ       
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 Να διαηίθενηαι πποαιπεηικά, παπενθεηικά θεπμοζηοισεία για παπακολούθηζη θεπμοκπαζίαρ ενηόρ 

ή γύπυ από ηη βλάβη (ITC) με εξυηεπική ζςζκεςή ανάγνυζηρ. 

 Να διαθέηει ειδική λειηοςπγία παπάδοζηρ ενέπγειαρ για ηην σπήζη ηηρ ηεσνικήρ  Moving Shot. 

 Να θέπει εςθεία επγονομική λαβή . 

 Να διαηίθεηαι με εξυηεπική διάμεηπο (διαηομή) 17G. 

 Να διαηίθεηαι ζε μήκη 50-70-100-150-200-270mm. 

 Σο ενεπγό άκπο ηος ηλεκηποδίος να διαηίθεηαι ζε μήκορ 5,7,10,15,20,25,30,35mm. 

 ηο ζεη να εμπεπιέσονηαι: νςζηέπι με λαβή, ζπόγγορ απολύμανζηρ πεπιοσήρ, σειποςπγικό πεδίο με 

οπή , λαβίδερ ζηήπιξηρ ηος καλυδίος και ακηινοζκιεπό πλέγμα 21 παβδώζευν μολύβδος. 

 Να έσει έγκπιζη CE και FDA. 

 Σο ηλεκηπόδιο να ζςνοδεύεηαι (με ηην μοπθή παπακαηαθήκηρ ή σπηζιδανειζμού) από γεννήηπια 

μεηάδοζηρ παδιοζςσνοηήηυν (RF), ζςσνόηηηαρ  400KHz, ιζσύορ 200 Watt ηηρ οποίαρ όλερ οι 

λειηοςπγίερ να γίνονηαι με ηην μέθοδο ηηρ αθήρ (touch screen)  και οι επιλεσθείζερ ηιμέρ να 

ππαγμαηοποιούνηαι με ηον ενζυμαηυμένο ποηοπα (επιλογέα). 

 

 Σα παπαπάνυ είδη ππέπει να ζςμμοπθώνονηαι με ηιρ απαιηήζειρ ηυν Γιεθνών και Δςπυπαφκών Πποηύπυν 

και να θέποςν ζήμανζη CE 

 Οι ηιμέρ ηυν πποζθεπομένυν ςλικών δεν θα ςπεπβαίνοςν ηιρ ανηίζηοισερ ανώηαηερ ηιμέρ (αν ςπάπσοςν) ηος 

Παπαηηπηηήπιος Σιμών ηηρ ΔΠΤ. 

   Οι οικονομικέρ πποζθοπέρ πος είναι ανώηεπερ από ηιρ ηιμέρ  ηος Παπαηηπηηηπίος Σιμών αποππίπηονηαι 

 Γεκηέρ θα γίνοςν όζερ πποζθοπέρ ςποβληθούν έωρ 16-06-2021 και ώπα 15:00 μέζυ e-mail ζηην 

ηλεκηπονική διεύθςνζη : prom@1160.syzefxis.gov.gr . 
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ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ 
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