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 Σχετικά με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

(ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2808-10/2/17) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ: 

EΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ 

ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ:  

Α/Α 
 

Περιγραφή 
RONTIS 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RONTIS 
 

2 
 
 
 

Σάκος  
Περισυλλογής  
10mm χωρίς  

κορδόνι 

Προσφέρουμε 
ενδοσκοπικό σάκο περισυλλογής λίθων ή παρασκευασμάτων με στειλεό 

εισαγωγής διαμέτρου 10 mm χωρητικότητας 250ml ο οποίος διαθέτει 
περιμετρικό μεταλλικό έλασμα στο στόμιο του για να ανοίγει εύκολα στην 

περιτ/κή κοιλότητα. 

2 
 

Σάκος 
περισυλλογής 

250ml 
 

Προσφέρουμε ενδοσκοπικό σάκο περισυλλογής λίθων ή παρασκευασμάτων με 
στειλεό διαμέτρου 10 mm,χωρητικότητας 250ml  ο οποίος διαθέτει έλασμα στο 

στόμιο του για να ανοίγει εύκολα στην περιτ/κή κοιλότητα, με μηχανισμό 
δεσίματος του σάκου σαν καπνοσακούλα με ράμμα που κόβοντας το στειλεό 

τοποθέτησης χωρίζει ο σάκος από το στειλεό εισαγωγής του 
(διαθέτει πλήρως μεταλλικά στεφάνια, ράμμα περίπαρσης και ένδειξη 

κατεύθυνσης ανοίγματος του σάκου. 
 

2 Σάκος 
περισυλλογής 

580ml 
 

Προσφέρουμε ενδοσκοπικό σάκο περισυλλογής λίθων ή παρασκευασμάτων με 
στειλεό διαμέτρου 10 mm,χωρητικότητας 580ml  ο οποίος διαθέτει έλασμα στο 

στόμιο του για να ανοίγει εύκολα στην περιτ/κή κοιλότητα, με μηχανισμό 
δεσίματος του σάκου σαν καπνοσακούλα με ράμμα που κόβοντας το στειλεό 

τοποθέτησης χωρίζει ο σάκος από το στειλεό εισαγωγής του 
(διαθέτει πλήρως μεταλλικά στεφάνια, ράμμα περίπαρσης και ένδειξη 

κατεύθυνσης ανοίγματος του σάκου. 
 

3 Τροκάρ διήνισης 
5mmx100mm 

 

Προσφέρουμε τροκάρ 
κοιλίας που δεν απαιτούν την χρήση πρόσθετων υλικών 

5mm και μήκους  100 mm με ενσωματωμένο και αφαιρούμενο 
μετατροπέα, 

διαφανή, 
με ακτινοδιαπερατή 

κάνουλα και 
με στειλεό διήνισης, 

χωρίς 
κοπτική 
λόγχη 

ΠΡΟΣ:    Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ  ΑΠΟ:  RONTIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε. 

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1-3-2017 

     

ΘΕΜΑ:    Υποβολή Προτάσεων  -  Πρόσκληση 

Υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών και Προτύπων 

για την Διενέργεια Διαγωνισμών  ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ   
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(τύπου νυστεριού, 
πυραμοειδή, 

πτερυγίων κλπ.) 
για την διήνιση 

των 
κοιλιακών 

τοιχωμάτων ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο πρόκλησης τραυματισμού, 
αιμορραγίας 

και 
εμφάνισης 

μετεγχειρητικών κηλών. 
Επίσης 

είναι κατάλληλα 
για προχωρημένες 
λαπαροσκοπικές 
επεμβάσεις,όπως 

οι επεμβάσεις 
παχυσαρκίας, 

παχύ έντερο και 
άλλες επεμβάσεις. 

4 Τροκάρ διήνισης 
10/11mmx100mm 

 

Προσφέρουμε τροκάρ 
κοιλίας που δεν απαιτούν την χρήση πρόσθετων υλικών 

5-10/11mm και μήκους  100 mm με ενσωματωμένο και αφαιρούμενο 
μετατροπέα, 

διαφανή, 
με ακτινοδιαπερατή 

κάνουλα και 
με στειλεό διήνισης, 

χωρίς 
κοπτική 
λόγχη 

(τύπου νυστεριού, 
πυραμοειδή, 

πτερυγίων κλπ.) 
για την διήνηση 

των 
κοιλιακών 

τοιχωμάτων ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο πρόκλησης τραυματισμού, 
αιμορραγίας 

και 
εμφάνισης 

μετεγχειρητικών κηλών. 
Επίσης 

είναι κατάλληλα 
για προχωρημένες 
λαπαροσκοπικές 

επεμβάσεις, όπως 
οι επεμβάσεις 
παχυσαρκίας, 

παχύ έντερο και 
άλλες επεμβάσεις. 

5 Τροκάρ διήνισης 
12mmx100mm 

 

Προσφέρουμε τροκάρ 
κοιλίας που δεν απαιτούν την χρήση πρόσθετων υλικών 

5-12mm και μήκους  100 mm με ενσωματωμένο και αφαιρούμενο 
μετατροπέα, 

διαφανή, 
με ακτινοδιαπερατή 

κάνουλα και 
με στειλεό διήνισης, 

χωρίς 
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κοπτική 
λόγχη 

(τύπου νυστεριού, 
πυραμοειδή, 

πτερυγίων κλπ.) 
για την διήνιση 

των 
κοιλιακών 

τοιχωμάτων ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο πρόκλησης τραυματισμού, 
αιμορραγίας 

και 
εμφάνισης 

μετεγχειρητικών κηλών. 
Επίσης 

είναι κατάλληλα 
για προχωρημένες 
λαπαροσκοπικές 

επεμβάσεις, όπως 
οι επεμβάσεις 
παχυσαρκίας, 

παχύ έντερο και 
άλλες επεμβάσεις. 

 

 


