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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α' 

  ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ : 

Σον Διαγωνιςμό Κάτω των Ορίων  " ύριγγες και Βελόνες " 

  
Επωνυμία Επιχείρθςθσ ι Φυςικοφ 

Προςϊπου 
ΡΙΑΛΚΟ ΑΕ 

Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ ΡΑΒΙΝΕ 11-13 , ΑΘΗΝΑ 

Τπεφκυνοσ φνταξθσ ΨΤΧΟΓΤΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

Τπεφκυνοσ Επικοινωνίασ ΨΤΧΟΓΤΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

Σθλζφωνο 2107231224 

Φαξ 2107211242 

Email info@risalko.gr 

mailto:info@risalko.gr


ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 Για τθν κατθγορία Β – Α/Α 20. ΒΕΛΟΝΕ ΗΜΙΑΤΣΟΜΑΣΕ ΙΣΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ 

18/15 

Πεπιγπαθή 

Ημιαςηόμαηη βελόνα βιοτίαρ για λήτη βιοτίαρ μαλακών μοπίυν  ζε διάζηαζη 18G 

με μήκορ 15cm  

 Δείκηερ διείζδςζηρ και βάθοςρ κάθε δέκα σιλιοζηά  

11 σιλιοζηά αμμοβολημένο άκπο για άπιζηη οπαηόηηηα ζηον ςπέπησο   

Δςναηόηηηα επιλογήρ δείγμαηορ ζηα 10 ή 20 σιλιοζηά  

Εηικέηα με σπυμαηική κυδικοποίηζη 

Να ςπάπσει δςναηόηηηα ζςνδςαζμού με ηον ανηίζηοισο ομοαξονικό οδηγό (Co-axial)  

17G x 10.1cm  

  

 Για τθν κατθγορία Β – Α/Α 21. ΒΕΛΟΝΕ ΗΜΙΑΤΣΟΜΑΣΕ ΙΣΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ 

18/10 

Πεπιγπαθή 

Ημιαςηόμαηη βελόνα βιοτίαρ για λήτη βιοτίαρ μαλακών μοπίυν  ζε διάζηαζη 18G 

με μήκορ 10cm  

 Δείκηερ διείζδςζηρ και βάθοςρ κάθε δέκα σιλιοζηά  

11 σιλιοζηά αμμοβολημένο άκπο για άπιζηη οπαηόηηηα ζηον ςπέπησο   

Δςναηόηηηα επιλογήρ δείγμαηορ ζηα 10 ή 20 σιλιοζηά  

Εηικέηα με σπυμαηική κυδικοποίηζη 

Να ςπάπσει δςναηόηηηα ζςνδςαζμού με ηον ανηίζηοισο ομοαξονικό οδηγό (Co-axial)  

17G x 5.1cm  

  

 Για τθν κατθγορία Β – Α/Α 22. ΒΕΛΟΝΕ ΗΜΙΑΤΣΟΜΑΣΕ ΙΣΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ 

16/15 

Πεπιγπαθή 

Ημιαςηόμαηη βελόνα βιοτίαρ για λήτη βιοτίαρ μαλακών μοπίυν  ζε διάζηαζη 16G 

με μήκορ 15cm  

 Δείκηερ διείζδςζηρ και βάθοςρ κάθε δέκα σιλιοζηά  

11 σιλιοζηά αμμοβολημένο άκπο για άπιζηη οπαηόηηηα ζηον ςπέπησο   

Δςναηόηηηα επιλογήρ δείγμαηορ ζηα 10 ή 20 σιλιοζηά  

Εηικέηα με σπυμαηική κυδικοποίηζη 

Να ςπάπσει δςναηόηηηα ζςνδςαζμού με ηον ανηίζηοισο ομοαξονικό οδηγό (Co-axial)  

15G x 10.1cm  

  

 Για τθν κατθγορία Β – Α/Α 23. ΒΕΛΟΝΕ ΗΜΙΑΤΣΟΜΑΣΕ ΙΣΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ 

18/20 

Πεπιγπαθή 

Ημιαςηόμαηη βελόνα βιοτίαρ για λήτη βιοτίαρ μαλακών μοπίυν  ζε διάζηαζη 18G 

με μήκορ 20cm  

 Δείκηερ διείζδςζηρ και βάθοςρ κάθε δέκα σιλιοζηά  

11 σιλιοζηά αμμοβολημένο άκπο για άπιζηη οπαηόηηηα ζηον ςπέπησο   



Δςναηόηηηα επιλογήρ δείγμαηορ ζηα 10 ή 20 σιλιοζηά  

Εηικέηα με σπυμαηική κυδικοποίηζη 

Να ςπάπσει δςναηόηηηα ζςνδςαζμού με ηον ανηίζηοισο ομοαξονικό οδηγό (Co-axial)  

17G x 15.1cm  

 

 Για τθν κατθγορία Β – Α/Α 24. ΒΕΛΟΝΕ ΗΜΙΑΤΣΟΜΑΣΕ ΙΣΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ 

16/20 

Πεπιγπαθή 

Ημιαςηόμαηη βελόνα βιοτίαρ για λήτη βιοτίαρ μαλακών μοπίυν  ζε διάζηαζη 16G 

με μήκορ 20cm  

 Δείκηερ διείζδςζηρ και βάθοςρ κάθε δέκα σιλιοζηά  

11 σιλιοζηά αμμοβολημένο άκπο για άπιζηη οπαηόηηηα ζηον ςπέπησο   

Δςναηόηηηα επιλογήρ δείγμαηορ ζηα 10 ή 20 σιλιοζηά  

Εηικέηα με σπυμαηική κυδικοποίηζη 

Να ςπάπσει δςναηόηηηα ζςνδςαζμού με ηον ανηίζηοισο ομοαξονικό οδηγό (Co-axial)  

15G x 15.1cm  

 

 Για τθν κατθγορία Β – Α/Α 25. ΒΕΛΟΝΕ ΗΜΙΑΤΣΟΜΑΣΕ ΙΣΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ 

16/10 

Πεπιγπαθή 

Ημιαςηόμαηη βελόνα βιοτίαρ για λήτη βιοτίαρ μαλακών μοπίυν  ζε διάζηαζη 16G 

με μήκορ 10cm  

 Δείκηερ διείζδςζηρ και βάθοςρ κάθε δέκα σιλιοζηά  

11 σιλιοζηά αμμοβολημένο άκπο για άπιζηη οπαηόηηηα ζηον ςπέπησο   

Δςναηόηηηα επιλογήρ δείγμαηορ ζηα 10 ή 20 σιλιοζηά  

Εηικέηα με σπυμαηική κυδικοποίηζη 

Να ςπάπσει δςναηόηηηα ζςνδςαζμού με ηον ανηίζηοισο ομοαξονικό οδηγό (Co-axial)  

15G x 5.1cm  

 

 Για τθν κατθγορία Β – Α/Α 26. ΒΕΛΟΝΕ ΗΜΙΑΤΣΟΜΑΣΕ ΙΣΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ 

14/10 

Πεπιγπαθή 

Ημιαςηόμαηη βελόνα βιοτίαρ για λήτη βιοτίαρ μαλακών μοπίυν  ζε διάζηαζη 14G 

με μήκορ 10cm  

 Δείκηερ διείζδςζηρ και βάθοςρ κάθε δέκα σιλιοζηά  

11 σιλιοζηά αμμοβολημένο άκπο για άπιζηη οπαηόηηηα ζηον ςπέπησο   

Δςναηόηηηα επιλογήρ δείγμαηορ ζηα 10 ή 20 σιλιοζηά  

Εηικέηα με σπυμαηική κυδικοποίηζη 

Να ςπάπσει δςναηόηηηα ζςνδςαζμού με ηον ανηίζηοισο ομοαξονικό οδηγό (Co-axial)  

13G x 5.1cm  

 

 



 Για τθν κατθγορία Β – Α/Α 31. ΒΕΛΟΝΕ ΒΙΟΨΙΑ ΜΑΣΟΤ 14G ΓΙΑ ΠΙΣΟΛΙ 

ΣΤΠΟΤ MAGNUM  

Περιγραφι 
Ευκρινισ ςιμανςθ για να προςδιορίηεται το βάκοσ λιψθσ του δείγματοσ ανά 
10εκατοςτά 
Χρωματικι κωδικοποίθςθ 
Διαςτάςεισ από  14G εϊσ 20G πάχοσ βελόνασ 
Μικθ 10, 13, 16, 20 & 25cm 
 

 

 

 

 


