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ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΙΙΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΩΔ 175300: ΤΡΟΚΑΡ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΟ ΑΚΡΟ ΑΚΡΟ ΣΧΗΜΑΤΟ! ν 5-11 ΜΜ
Οπτικό τροκάρ διαμέτρου 5-Ιίπιπι, με ατραυματικό άκρο σχήματος νυστεριού ν αμψίπλευρης
κοπής, ΙΟΟιπι ραβδωτή κάνουλα λοξευμένου άκρου και ατραυματικό κάλυμμα ασψαλείας της
λόης νια ελαχιστοτιοίηση του τραύματος και προστασία των σπλάχνων. Να έχει δυνατότητα
αφαίρεσης άνω μέρους για εξαγωγή παρασκευάσματος. Να διαθέτει διπλή βαλβίδα
αεροστεγανότητας νια αποψυγή απώλειας πνευμοπεριτοναίου, και κάνουλα £02 τριών δρόμων νια
να μην εκτοξεύονται τα επικίνδυνα χειρουργικά αέρια στα πρόσωπα του επιστημονικού
προσωπικού.
ΚΩΔ. 175299: ΤΡΟΚΑΡ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΟ ΑΚΡΟ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

ν 5 ΜΜ

ΜΙΑ! ΧΡΗΣΗΣ

Τροκάρ διαμέτρου 5πιιη, με αιχμηρό άκρο σχήματος νυσ·τεριού ν αμψίπλευρης κοπής Ιοοιτιιυ
ραβδωτή κάνουλα λοξευμένου άκρου και ατραυματικό κάλυμμα ασΦαλείας της λόγχης γ
ελαχιστοποίηση του τοαύιιατος και προστασία Των σπλάχνων. Να έχει δυνατότητα αφαίρεσης άνω
μέρους για εξαγωγή παρασκευάσματος. Να διαθέτει διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας νια αποφυγή
απώλειας πνευμοπεριτοναίου. και κάνουλα £02 τριών δρόμωννια να μην εκτοξεύονται τα
επικίνδυνα χειρουρνικά αέρια στα πρόσωπα του επιστηιιονικσύ προσωπικού.
ΚΩΔ. 175310: ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΟΒΑ5ΡΕΡ 5 ΜΜ ΜΙΑ! ΧΡΗΣΗΣ
Ατραυματική λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης ιστών με τώει, δύο μηχανισμούς κλειδώματος
δύο σκανδάλες Μ.Χ. 5ιτιπι με περιστρεψόμενο στυλεό.

-

ΚΩΔ. 175308: ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΙΣΧΥΡΗ! ΣΥΜΗΨΗΣ 5 ΜΜ ΜΙΑ! ΧΡΗΣΗΣ

Ισχυρή λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης ιστών με ΐ8Ιιε, δύο μηχανισμούς κλειδώματος
σκανδάλες Μ.Χ. 5πιτιι με περιστρεψόμενο στυλεό και οδοντωτά σκέλη.

-

δύο

ΚΩΔ. 175312 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΙΙΛΥΣΗ ΕΚΠΛΥΣΗ ΜΙΑ! ΧΡΗΣΗ!
Ενδοσκοπική πλύση-αναρρόηση 5ι·ιιι·π και ενεργό άκρο Ι ΙιοοΙι, πλήρως προσυναρμολογημένη και
έτοιμη προς χρήση. Να λειτουργεί με όλα τα συστήματα πλύσης-αναρρόψησης (βαρύτητας και
πίεσης) για αυξημένη λειτουργικότητα. Με δυνατότητα απόκρυψης και επανεμ$άνισης του Ιιοοίι
για αυξημένη ασψάλεια και διπλό αυλό αυξημένης έγχυσης νια αποτελεσματικότερη εκκένωση
νερού στο χειρουργικό πεδίο. Μήκος στειλεού 32-34 εκ
-

ΚΩΔ. 133378: ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕ! ΛΑΒΙΔΕΣ ΣΥΜΗΨΗΣ ΒΑΒΟζΚ
Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης, τύπου Βώχοά, μιας χρήσεως, περιστρεψόμενη και με δύο
μηχανισμούς κλειδώματος δύο σκανδάλες,
-

ΚΩΔ. 175303: ΑΥΙ·ΟΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΙΑ! ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΟΙΟΜ
1ΑΙ6Ε 10-11 ΜΜ
Εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης διαμέτρου Ιθιτιιτι, με δύο ξεχωριστά στάδια
λειτουργίας
(ψόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ), για αποφυγή τραυματισμού των ιστών κατά την
αυτόματη ψόρτιση του κλιπ. Με δυνατότητα μερικού κλεισίματος του κλιπ για την διεξαγωγή
χολαγγειογραψίας. Να διαθέτει 20 κλιπ τιτανίου μεσαίου μεγάλου μεγέθους με βεντουζοθύλακες
για αποφυγή ολίσθησης του ιστού από το κλιπ,
—

ΚΩΔ. 175317: ΛΑΒΙΔΑ ΑΠΩΘΗΣΗ! ΗΠΑΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΒΕΝΤΑΛΙΑ! 10 ΜΜ ΜΙΑ! ΧΡΗΣΗ!
Άγκιστρο απώθησης οργάνων Ιθιιιιιι, αρθρούμενο, με πέντε πτυσσόμενα σκέλη

