
                                                                                                                        
                                           ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ 
 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

 

             ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

1  ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ  

 
 
 
 
 
 
1.1-1.6  

 
 ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ 

ΣΥΡΙΓΓΕΣ 18G 

 ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ 
ΣΥΡΙΓΓΕΣ 19G 

 ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ 
ΣΥΡΙΓΓΕΣ 21G 

 ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ 
ΣΥΡΙΓΓΕΣ 23G 

 ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ 
ΣΥΡΙΓΓΕΣ 25G 

 ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ 
ΣΥΡΙΓΓΕΣ 26G 

 
Προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα προς τα οριζόμενα από τη 
σχετική οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου της Ε.Ε. σχετικά με 
την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από 
αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό τομέα. 
Ειδικότερα: 
1) ″Safe″ προστατευτικό κάλυμμα στερεό υπόστρωμα που 

βοηθάει το πώμα ασφαλείας να κλείνει πάνω από τη βελόνα 
που μπορεί να προστατεύσει την κάνουλα μετά τη χρήση. 
Συγκεκριμένα ο μηχανισμός ασφάλισης της βελόνας να 
ενεργοποιείται με το ένα χέρι αμέσως μετά τη χρήση. Να 
διαθέτει χαρακτηριστικό ήχο ασφάλισης της βελόνας για 
επιβεβαίωση τοποθέτησης της βελόνας στη σύριγγα 
(ηχητικό κλικ). 

2) Να είναι σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. 
       CE και ISO προσόντα 
                                                      

 

2  ΒΕΛΟΝΕΣ  ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ  ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ  

 
 
2.1-2.3 

 
 

 ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ 
ΣΤΥΛΟ 
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 
30G*8mm 

 ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ 
ΣΤΥΛΟ 
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

 30G*6mm 

 ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ 
ΣΤΥΛΟ 
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 
31G*6mm 

 

 
Να είναι σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. 

       CE και ISO προσόντα 
 

«Εάν το υπό προμήθεια είδος προορίζεται για τις 

ανάγκες των δικαιούχων του Ν. 4368/2016, 

προκειμένου να εναρμονίζεται με τον Ενιαίο 

Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), σύμφωνα με 

τον οποίο το αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό 

(βελόνες για πένες ινσουλίνης) πρέπει να φέρει 

ειδική σήμανση ιχνηλάτησης (barcode) με τον 

αριθμό ΕΑΝ του προϊόντος και την ονομασία του, 

να έχει καταχωρηθεί στο σύστημα e-dapy του 

ΕΟΠΥΥ, με βάση τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ/ΕΟΠΥΥ και να 

φέρει πιστοποίηση για την καταλληλότητα του 

(ΦΕΚ 4898/τ.Β’/01.11.18)» 
 

 

3  ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ BUTTERFLY  

 
3.1-3.5 

 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ  
BUTTERFLY 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 
 

 19G 

 21G 

 23G 

 Σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.  

 Στην συσκευασία να αναγράφεται ημερομηνία 
παραγωγής και λήξεως καθώς και το νούμερο βελόνας 
(19,21,23,24,25G). 

 Η βελόνα να φέρει πτερύγια εύκαμπτα χρώματος 
αναλόγου της βελόνας, να είναι σιλικοναρισμένη, 
ατραυματική, λεπτών τοιχωμάτων μήκους 20mm 

 Να φέρουν προέκταση μήκους 30 cm και πώμα Luer 

 



 24G 

 25G 
 

Lock 

 Ο σωλήνας της βελόνας να είναι ανοξείδωτος χάλυβας 
χωρίς μαγνητικές ιδιότητες ευθύς χωρίς ελαττώματα 
κατασκευής και να μην αποσπώνται σωματίδια. 

 Το κάλυμμα της βελόνας να είναι κατασκευασμένο από 
άχρωμο υλικό. 

 Το αμβλύ άκρο της βελόνας να είναι αιχμηρό και 
ελεύθερο από προεξοχές και τυχόν άλλα ελαττώματα. 

 Να είναι Latex free και Dehp free 
       CE και ISO προσόντα 
 

4  ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ  

 
 
 
 
 
 
4.1-4.5  
ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 
 
 

Προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα προς τα οριζόμενα από τη 
σχετική οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου της Ε.Ε. σχετικά με 
την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από 
αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό τομέα. 

 Σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.  

 Να είναι Latex free και Dehp free 
       CE και ISO προσόντα 

 

 

Βελόνες παρακέντησης Νο 18 G - 7cm  

Βελόνες παρακέντησης Νο 19, μήκος βελόνας 90mm  

Βελόνες παρακέντησης Νο 20  

Βελόνες παρακέντησης Νο 21  

Βελόνες παρακέντησης Νο 22  

 
4.6 

 
ΒΕΛΟΝΕΣ  
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 
ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 

 
-Βελόνες παρακέντησης διαθερμικής νεφροστομίας 17-18G 
μήκους 20cm, κατάλληλες για παρακέντηση με αδαμαντοειδές 
άκρο 

 Σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία 

 CE και ISO προσόντα 
 

 

 
4.7-4.8 

ΒΕΛΟΝΑ 
ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ 
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 20G, 
22G Προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα προς τα οριζόμενα από τη 

σχετική οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου της Ε.Ε. σχετικά με 
την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από 
αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό τομέα. 

 Να είναι Latex free & Dehp free 

 Σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία 

CE και ISO προσόντα 

 

 5  ΒΕΛΟΝΕΣ TWO-FER  

 
5.1 

 
ΒΕΛΟΝΕΣ TWO- FER 
16G ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ 
 

Προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα προς τα οριζόμενα από τη 
σχετική οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου της Ε.Ε. σχετικά με 
την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από 
αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό τομέα. 

 Να έχει Huber άκρο για να μην φράζει.  

 



 Σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία 

 Να είναι Latex free και Dehp free 
CE και ISO προσόντα 

 
6 

 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΑΚΡΟ 
ΤΥΠΟΥ HUBER ΓΙΑ 
portcath 
 

Προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα προς τα οριζόμενα από τη 
σχετική οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου της Ε.Ε. σχετικά με 
την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από 
αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό τομέα. 

 Κεκαμμένες  20G μήκους 20mm  για εμφυτεύσιμους 

καθετήρες με πτερύγια για εύκολη τοποθέτηση, με 

προέκταση πολυουρεθάνης, σημείο σύνδεσης και με 

κλιπς διακοπής ροής. 

 Με μηχανισμό ασφαλείας που κλειδώνει κατά την 

απόσυρση βελόνας 

 Να συνοδεύεται με επίθεμα για την στερέωση 

 Να φέρει δύο διακόπτες ροής και επιπλέον μία είσοδο 

εγχύσεων με αντιμικροβιακό συνδετικό που αποτρέπει 

την ανάστροφη ροή αίματος και απόφραξη του καθετήρα 

 Σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία 

 Να είναι Latex free και Dehp free 
CE και ISO προσόντα 

 

7  ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ  

7.1   Βελόνες βιοψίας προστάτη M.X. 18Gx8 (20mm) 

(συμβατότητα με το πιστόλι βιοψιών πολλαπλών 

χρήσεων DeltaCut, οίκου Pajunk Γερμανίας)  

 Σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία 

CE και ISO προσόντα 

 

7.2 ΒΕΛΟΝΕΣ  βιοψίας 
δέρματος 2,3,4,5,6 mm 
 

Biopsy punch δέρματος 
 

8  ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΕΤ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  

8.1 ΒΕΛΟΝΕΣ 
ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  
LANCET POINT – 
QUINCKE ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΑΚΡΟ 

Βελόνα ενδοραχιαίας αναισθησίας ανοικτού άκρου 

LANCET POINT ή QUINCKE (οσφυονωτιαίας 

παρακέντησης) 

Προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα προς τα οριζόμενα από τη 
σχετική οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου της Ε.Ε. σχετικά με 
την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από 
αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό τομέα. 
ΜΕΓΕΘΗ :18, 19, 20 ,22, 23, 25, 26, 27 και 29G 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ MHKH: 75, έως 152mm 2,5 έως 3,5 ίντσες 
Τα μεγέθη  από 25 έως 29G να διαθέτουν οδηγό.  

 Να είναι κατασκευασμένη από μεταλλικό υλικό μη 
τοξικό  

 Να  έχει λοξότμηση τύπου Quincke για να διηνιζει και 
όχι να τέμνει τις ίνες της μήνιγγας.                                      

 Να παρέχει στο χειριστή καλή αίσθηση της 
διάτρησης της μήνιγγας. 

 Ο στυλεός της να έχει άριστη εφαρμογή, ώστε να 
κλείνει τέλεια τον αυλό της Βελόνας κατά την 
εισαγωγή της. 

 Να διαθέτει τραπεζοειδή εργονομική λαβή. 

 Να διαθέτει μεταλλικό πρίσμα εντός της λαβής για 

 



τον άμεσο εντοπισμό του ΕΝΥ 

 Να διαθέτει ειδική εγκοπή η οποία υποδεικνύει το 
σωστό προσανατολισμό της βελόνας κατά την 
διείσδυση της. 

 Να φέρει στυλεούς με χρωματική σήμανση για 
άμεση αναγνώριση του μεγέθους 

 Να είναι Latex free 

 Σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία 

CE και ISO προσόντα 
 
 
 
 
 
8.2 
 

 
 
 
 
 
ΒΕΛΟΝΕΣ 
ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 
PENCIL POINT – 
WHITACRE ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΑΚΡΟΥ 

 
Προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα προς τα οριζόμενα από τη 
σχετική οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου της Ε.Ε. σχετικά με 
την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από 
αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό τομέα. 
 
ΜΕΓΕΘΗ: 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27 και 29G 
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ MHKH: 75 έως 120mm 2,5 έως 3,5 ίντσες 
 
Τα μεγέθη  από 25 έως 29G να διαθέτουν οδηγό. 
 

 Να είναι κατασκευασμένη από μεταλλικό υλικό μη τοξικό  

 Να  έχει λοξότμηση τύπου Pencil για να διηνιζει και όχι 
να τέμνει τις ίνες της μήνιγγας.                                      

 Να παρέχει στο χειριστή καλή αίσθηση της διάτρησης 
της μήνιγγας. 

 Ο στυλεός της να έχει άριστη εφαρμογή, ώστε να κλείνει 
τέλεια τον αυλό της Βελόνας κατά την εισαγωγή της. 

 Να διαθέτει τραπεζοειδή εργονομική λαβή. 

 Να διαθέτει μεταλλικό πρίσμα εντός της λαβής για τον 
άμεσο εντοπισμό του ΕΝΥ 

 Να διαθέτει ειδική εγκοπή η οποία υποδεικνύει το σωστό 
προσανατολισμό της βελόνας κατά την διείσδυση της. 

 Να φέρει στυλεούς με χρωματική σήμανση για άμεση 
αναγνώριση του μεγέθους 

 Να είναι Latex free 

 Σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία 

CE και ISO προσόντα 
 

 

 
8.3 

 
ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 
 

ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ: 
 
1) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 16-18  

(latex free) 

 Κατασκευασμένος από διάφανο συνθετικό nylon (polyether 
block amide), που παρέχει την βέλτιστη διαύγεια, αντοχή 
και αντίσταση στο τσάκισμα (kinking)  

 Mε κλειστό άκρο του καθετήρα 
 Διατίθενται με 3 πλάγιες, ασύμμετρες οπές, σε κοντινή ή 

μακρινή απόσταση από το άκρο. 
 Με ειδικά επεξεργασμένο, στρογγυλεμένο, ατραυματικό 

άκρο που ελαχιστοποιεί τους τραυματισμούς κατά την 
εισαγωγή. 

 Ο καθετήρας να είναι ιστοσυμβατός. 
 Να φέρει διαβάθμιση ανά 1cm για να διευκολύνει την 

ακριβή τοποθέτηση του καθετήρα  
 Έχει περάσει από ειδικούς ελέγχους που επιβεβαίωσαν την 

ανεμπόδιστη και σταθερή ροή. 
 Να φέρει ειδική σήμανση για το άκρο. 

 



 Όλοι οι καθετήρες φέρουν συνδετικό ασφαλείας Luer Lock, 
που δεν εμποδίζει την ροή των υγρών. 
 
 

2) ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (latex free) 

 Έχει μικρή και σταθερή τριβή στην κίνηση του εμβόλου, για 
να παρέχει άριστη ευαισθησία στην ανίχνευση του 
επισκληριδίου χώρου 

 Να φέρει διαβάθμιση για να δείχνει την πρόοδο του 
εμβόλου 

 Κατάλληλη για χρήση στην τεχνική με αέρα και στην 
τεχνική με φυσιολογικό ορό 

 Να φέρει κατάλληλο συνδετικό για τις βελόνες 
επισκληριδίου 
 
 

3) ΒΕΛΟΝΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ TUOHY 16 - 

18G (latex free) 

 Να φέρουν τελείως ατραυματικό άκρο Tyohy. 
 Το βελτιωμένο σχεδιαστικά άκρο (Hubb) βοηθάει στην 

καλύτερη αίσθηση κατά την διάρκεια της εισαγωγής, χωρίς 
να κόβει τους ιστούς. 

 Με ενσωματωμένο πλαστικό στυλεό για ατραυματικό 
πέρασμα των ιστών. 

 Να φέρουν πτερύγια που τοποθετούνται ή αφαιρούνται 
κατά βούληση, προσφέροντας έτσι μέγιστη ευελιξία στην 
χρήση. 

 Είναι βαθμονομημένες ανά 10mm, για να καθορίζεται 
εύκολα το βάθος της εισχώρησης. 

 Μήκος βελόνας 90mm. 
 
 

4) ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (επίπεδο) (latex 

free) Epidural filters, Flat, with Luer lock connection 

 Να φέρει υδρόφιλη μεμβράνη, υψηλής διηθητικής 
ικανότητας μέχρι 0,2μm, που επιτρέπει το αμφίδρομο 
φιλτράρισμα και παρέχει την δυνατότητα ελέγχου της 
αναρρόφησης. 

 Να φέρει συνδετικά ασφαλείας Luer Lock (male & female) 
 Με επίπεδο, ανατομικό σχεδιασμό για την μέγιστη άνεση 

του ασθενούς 
 Διάφανο για να επιτρέπει την συνεχή παρακολούθηση του 

φιλτραρίσματος και της ποσότητας φαρμάκου 
 Κατάλληλο για χρήση 96 ωρών 
 

 
 
5) ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 

(latex free) 

 Διάφανο σύστημα κλειδώματος που κρατάει σταθερό τον 
καθετήρα, διατηρεί ανοιχτή την δίοδο και επιτρέπει την 
παρακολούθηση του σημείου εξόδου του καθετήρα. 

 Να φέρει αφρώδες αυτοκόλλητο pad που διευκολύνει την 
εισαγωγή και ελαχιστοποιεί τις ενοχλήσεις. 



 Η αυτοκόλλητη, υποαλλεργική επιφάνεια αποτρέπει τον 
ερεθισμό του δέρματος 

 Το προστατευτικό στην πίσω επιφάνεια, αφαιρείται εύκολα, 
διευκολύνοντας την εφαρμογή. 
Το σετ διατίθεται σε Nο 16G - 18G, 8 – 11cm. Όλα τα είδη 
που περιέχονται στο σετ είναι αποστειρωμένα, μιας 
χρήσεως και latex free. 
CE και ISO προσόντα 

 

 
 
8.4 

 
ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ 
ΡΑΧΙΑΙΑΣ 
ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

 

Το ΣΕΤ συνδυασμένης ραχιαίας – επισκληριδίου θα πρέπει να 
εξασφαλίζει στον αναισθησιολόγο τον έλεγχο της διαδικασίας 
χωρίς να μειώνει την αίσθηση.                   
ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ: 
1) ΒΕΛΟΝΑ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ (ΡΑΧΙΑΙΑΣ) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ PENCIL POINT RapID 26-27G ΜΗ 
ΤΟΞΙΚΕΣ (latex free) 
 

 Με λεία εξωτερική επιφάνεια που ελαχιστοποιεί τον ερεθισμό 
της μήνιγγας κατά την εισαγωγή. 

 Στυλεό από ανοξείδωτο ατσάλι που κλείνει πλήρως τον αυλό 
της βελόνας και τη λοξότμησή της για ευκολία στην 
προώθηση χωρίς παραμόρφωση. 

 Ο καινοτόμος σχεδιασμός τους (RapID), επιτρέπει την άμεση 
και γρήγορη παλινδρόμηση του ΕΝΥ, ελαχιστοποιώντας τις 
μετεπεμβατικές κεφαλαλγίες. 

 Φέρει άκρο ακριβείας και ειδικά σχεδιασμένη οπή για 
ατραυματική εισαγωγή και ελαχιστοποίηση των 
μετεπεμβατικών κεφαλαλγιών. 

 Το μέγεθος και η θέση της πλάγιας οπής, ελαχιστοποιούν τις 
πιθανότητες «διασκληρίδιου τοποθέτησης» (διαμέσου ή κατά 
μήκος της σκληρής μήνιγγας). ‘Έτσι, εξασφαλίζεται η 
διάχυση αναισθητικού στον υπαραχνοειδή χώρο. 

 Φέρει διαφανή δακτυλολαβή που επιτρέπει την άμεση 
πιστοποίηση της παλινδρόμησης του ΕΝΥ περιορίζοντας τις 
απώλειές του. 

 Με ειδικό συνδετικό στο άκρο της, με δυνατότητα 
περιστροφής 360

ο
 που βοηθάει στην ομοιόμορφη χορήγηση 

των υγρών. 
 Το συνδετικό φέρει σήμανση που δεικνύει την κατεύθυνση 

ροής. 
 Φέρει στυλεούς με χρωματική σήμανση για άμεση 

αναγνώριση του μεγέθους. 
 Διατίθεται μαζί με βελόνα εισαγωγής, για να επιβεβαιώνεται η 

ακριβής και ασφαλής τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο. 
 

2) ΒΕΛΟΝΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ TUOHY 16-18G 
(latex free) 
 

 Να φέρουν τελείως ατραυματικό άκρο Tuohy. 
 Το βελτιωμένο σχαδιαστικά άκρο (Hubb) βοηθάει στην 

καλύτερη αίσθηση κατά την διάρκεια της εισαγωγής, χωρίς 
να κόβει τους ιστούς. 

 Με ενσωματωμένο πλαστικό στυλεό για ατραυματικό 
πέρασμα των ιστών. 

 Να φέρουν πτερύγια που τοποθετούνται ή αφαιρούνται 
κατά βούληση, προσφέροντας έτσι μέγιστη ευελιξία στην 
χρήση. 

 Στο σημείο που κλειδώνει η βελόνα της ραχιαίας πάνω στην 
βελόνα της επισκληριδίου (η μια μέσα στην άλλη), υπάρχει 
βαθμονόμηση που δεικνύει την απόσταση (χιλιοστά) 

 



απομάκρυνσης μεταξύ τους. 
 
 

3) ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

 Κατασκευασμένος από διάφανο nylon, που παρέχει την 
βέλτιστη διαύγεια, αντοχή και αντίσταση στο τσάκισμα 
(Kinking) 

 Διατίθεται σε πολλά νούμερα, με κλειστό άκρο 
 Φέρει ανατομικό, ατραυματικό άκρο 
 Να φέρει διαβάθμιση ανά 1cm για να διευκολύνει την ακριβή 

τοποθέτηση του καθετήρα. 
 Έχει περάσει από ειδικούς ελέγχους που επιβεβαίωσαν την 

ανεμπόδιστη και σταθερή ροή. 
 Φέρει ειδική σήμανση για το άκρο. 
 Όλοι οι καθετήρες φέρουν συνδετικό ασφαλείας Luer Lock. 
 Mε ειδικό σπόγγο σταθεροποίησης καθετήρα. 
 
4) ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (latex free) 

 Έχει μικρή και σταθερή τριβή στην κίνηση του εμβόλου, για 
να παρέχει άριστη ευαισθησία  στην ανίχνευση του 
επισκληριδίου χώρου. 

 Να φέρει διαβάθμιση για να δείχνει την πρόοδο του 
εμβόλου. 

 Κατάλληλη για χρήση στην τεχνική με αέρα και στην τεχνική 
με φυσιολογικό ορό 

 Να φέρει κατάλληλο συνδετικό για τις βελόνες 
επισκληριδίου. 
 

5) ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (επίπεδο) (latex 

free) 

 Να φέρει υδρόφιλη μεμβράνη, υψηλής διηθητικής ικανότητας 
μέχρι 0,2μm, που επιτρέπει το αμφίδρομο φιλτράρισμα και 
παρέχει την δυνατότητα ελέγχου της αναρρόφησης. 

 Να φέρει συνδετικά ασφαλείας Luer Lock (male & female) 
 Με επίπεδο, ανατομικό σχεδιασμό για την μέγιστη άνεση του 

ασθενούς 
 Διάφανο για να επιτρέπει την συνεχή παρακολούθηση. 
 Κατάλληλο για χρήση 96 ωρών. 
 Με σύστημα κλειδώματος CSEcure που προσφέρει μια 

ασφαλή και αποτελεσματική λύση όσον αφορά στον έλεγχο 

των βελόνων κατά την διάρκεια της συνδυασμένης 

αναισθησίας, χωρίς να μειώνει την αίσθηση. 

Το σετ να διατίθεται σε 16-18G με 25-27G. Όλα τα είδη που 
περιέχονται στο σετ είναι αποστειρωμένα, μιας χρήσεως 
και latex free 
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ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ 

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

9.1  Βελόνες τύπου GREEN (σετ πνεύμονα) μιας χρήσης, 

εύκαμπτες, με σύστημα μέτρησης του μήκους των. Για 

όλα τα όργανα 18-22G, 8- 15cm  

 



10  ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ 

ΝΕΥΡΩΝ 

 

 
10.1 

 
Βελόνες αποκλεισμού 
περιφερικών νεύρων 
συνδεόμενες με 
Νευροδιεγέρτη 
 

Βελόνες αποκλεισμού περιφερικών νεύρων συνδεόμενες με 
Νευροδιεγέρτη 

 Ατραυματικές με αμβλύ τυφλό άκρο Sprotte 

 Με αυλό χορήγησης αναισθητικού και δυνατότητα 

σύνδεσης για συνεχή νευροδιέγερση 

 Να διαθέτουν την ικανότητα μείωσης της πίεσης κατά 

την εισαγωγή  της βελόνας, υψηλής  νευροδιέγερσης, 

υψηλότερης ευκρίνειας  

 Σε μεγέθη ΑΠΟ 18G ΕΩΣ 25G ΜΗΚΟΣ ΑΠΟ 40mm, 

50mm, 70mm, 90mm, 120 mm, 150 mm 

ΛΟΞΟΤΟΜΗΣΗ 15
Ο
 ΚΑΙ 30

Ο
                                                                                  

Να είναι συμβατές με ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ PAJUNK 

/MULTISTIM VARIO, PAJUNK / MULTISTIM PLEX και  

BRAUN / STIMUPLEX HNS12 

 Να είναι μονωμένες σε όλο το μήκος τους 

 βαθμονομημένες ανά cm, 

 να έχουν διαφανές hub, 

 να φέρουν αποσπώμενη προέκταση 50 εκατοστών 

εξωτερικά από PVC και εσωτερικά από PE (χημικά 

αδρανές), 

 καλώδιο σύνδεσης με τον νευροδιεγέρτη  

 Σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία 

CE και ISO προσόντα 

 

11  ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  
11.1 Βελόvες εvδooστικής 

έγχυσης για πρόωρα 
και τελειόμηvα vεoγvά, 
ατραυματικές 
 

Προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα προς τα οριζόμενα από τη 
σχετική οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου της Ε.Ε. σχετικά με 
την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από 
αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό τομέα. 

 Να είναι Latex free & Dehp free 

 Σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία 

CE και ISO προσόντα 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


