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 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ   
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν                             ΑΘΗΝΑ 13/06/2017 
ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ            ΑΡ. ΠΡΧΣ. 13460 
ΑΘΑΝΑΑΚΗ 2 
Σ.Κ.: 11526 
ΣΗΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 
 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ B ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ  ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ << ΣΔΦΑΝΙΑΙΔ ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΔΙ >>    
 

ε ζπλέρεηα ηεο κε αξ. πξση. 10676/15-05-2017 πξόζθιεζεο Α΄ θάζεο  
Γεκόζηαο  δηαβνύιεπζεο πεξί ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ 
θαη επεηδή ην Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Γηαγσληζκό γηα: 

 

Κυδικόρ 
Απιθμόρ είδοςρ 

CPV 
Πεπιγπαθή Δίδοςρ CPV 

Αξία με 
Φ.Π.Α./ € 

33184500-8 <<ΣΔΦΑΝΙΑΙΔ ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΔΙ>> 586.511,91 €   

 
Πξνβαίλεη, ζήκεξα  κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ( Β Φάζη) ζε Γεκόζηα 
Γηαβνύιεπζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
εκεηώλεηαη όηη: 

1) Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ( B ΦΑΗ), ην 
Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηιρ αναδιαμοπθυμένερ  Σεσνικέρ 
Πποδιαγπαθέρ , όπσο ζπληάρζεθαλ από ηελ Δπηηξνπή ύληαμεο 
Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, κε ζθνπό ηελ Γεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηελ 
ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ 
απηώλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο επξύηεξεο 
ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ. 

2) Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο 
εκέξεο από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Ννζνθνκείνπ (http://www.korgialenio-benakio.gr) , δειαδή μέσπι και 
ηιρ  17/06/2017. 

3) Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη, κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην site ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα 
επηζεκάλνπλ ηνπο όξνπο πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ 
δηαγσληζκό θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε 
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ρξνληθή πεξίνδν από ηε δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ 
πξνζθνξώλ.  

4) Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα 
απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κε 
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή 
πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ, εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα θαη ηελ 
πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ 

5) Δπειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ όιε δηαδηθαζία, 
ζπλδξάκνληαο έηζη ζηελ δηακόξθσζε ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ 
θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 

       6) Σπρόλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόζθιεζε  δίδνληαη όιεο ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ώξεο από ην ηκήκα Πξνκεζεηώλ. 
 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
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ΤΝΓΔΣΙΚΑ ΚΑΛΧΓΙΑ ΜΔ ΣΔΔΡΙ ΑΠΟΛΗΞΔΙ ΓΙΑ ΤΝΓΔΗ ΔΞΟΓΟΤ 
ΗΜΑΣΧΝ ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΚΑΣΑΛΤΗ ΑΠΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ 
ΡΑΓΙΟΤΥΝΟΣΗΣΧΝ Δ ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΟ 
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Γ1. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ ΗΜΙΓΙΑΣΑΣΑ SEMI–COMPLIANT -Σα 
κπαιόληα αγγεηνπιαζηηθήο λα είλαη εκηδηαηαηά (semi-compliant) θαη λα 
ελδείθλπληαη  γηα ηελ αγγεηνπιαζηηθή ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ (PTCA).  
- Να δηαζέηνπλ εμαηξεηηθά ρακειό πξνθίι εηζόδνπ (0.017"") 0.41 mm αιιά θαη 
λα δηαζέηεη ζε  πνηθηιία δηακέηξσλ  θαη κήθσλ, πνπ ηα θαζηζηνύλ ηδαληθά γηα 
αγγεηνπιαζηηθή ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ (PTCA). -Να δηαζέηνπλ αθηηλνζθηεξνύο 
δείθηεο. 
-Να είλαη δηαζέζηκα κε θαισδηαθό ζύζηεκα θαηεύζπλζεο OTW θαη κε ζύζηεκα 
ηαρείαο ελαιιαγήο (RX /  MONORAIL)  
-Σν ζύζηεκα ηαρείαο ελαιιαγήο(RX/MONORAIL) λα έρεη πξνθίι εηζόδνπ 
βιάβεο πνπ μεθηλά από 0.41 mm (0.017""), θαη  λα δηαηίζεηαη ζε πιεζώξα 
δηακέηξσλ θαη κεθώλ.  
-Να δηαηίζεηαη ζε ειάρηζην δηακέηξνπο: 1.25 έυρ 5.00 mm θαη ζε κήθε: 6 έυρ 
30 mm. 
-Με θαισδηαθό ζύζηεκα θαηεύζπλζεο, Over-The-Wire (OTW) λα έρεη πξνθίι 
εηζόδνπ βιάβεο πνπ μεθηλά από 0.41 mm (0.017").πγθεθξηκέλα: 
Να δηαηίζεληαη ζε δηακέηξνπο: 1.25 έυρ 5.00 mm θαη ζε κήθε: 6 έυρ 30 mm 
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Γ2.ΜΠΑΛΟΝΙ ΑΓΓΔΙΟΠΛΑΣΙΚΗ MH ΓΙΑΣΑΣΑ NON–COMPLIANT 
 
-Σν κπαιόλη αγγεηνπιαζηηθήο NC λα είλαη έλα κε δηαηαηό (Non - Compliant) 
κπαιόλη γηα δηαδεξκηθή δηαπιηθή αγγεηνπιαζηηθή ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ 
(PTCA). 
-Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από εηδηθό πιηθό ην νπνίν επηηπγράλεη ρακειή 
ελδνηηθόηεηα θαη αληνρή ζε πςειέο πηέζεηο (18 atm), θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε 
κεηαδηαζηνιή κεηά από ηνπνζέηεζε ελδνπξόζεζεο (stent).  
-Να ππάξρεη δπλαηόηεηα δηάηαζεο ηνπ κπαινληνύ ζε πςειέο πηέζεηο ώζηε λα 
βνεζά ζηελ ειεγρόκελε επέθηαζε ηνπ θαζώο θαη ζηελ νκνηόκνξθε θαη ζηαζεξή 
πίεζε ξήμεο ζε όιεο ηνπ ηηο δηακέηξνπο. 
-Να δηαζέηεη αθηηλνζθηεξνύο δείθηεο. 
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-Να δηάδνληαη ζε  Γηακέηξνπο (mm):  2.00 έυρ 5.00 mm θαη ζε Μήθε (mm): 6 
έυρ 30mm 
-Σα κήθε ηνπ κπαινληνύ NC λα έρνπλ επηιερζεί ώζηε ζε πεξίπησζε 
κεηαδηαζηνιήο κηαο ελδνπξόζεζεο (stent), λα ζπκπιεξώλνπλ ηα ππάξρνληα 
κήθε ησλ κεηαιιηθώλ stents αιιά θαη ησλ stents απειεπζέξσζεο θαξκάθνπ,  
βειηηζηνπνηώληαο ηελ ελαπόζεζε ηνπ stent ζηα ηνηρώκαηα ηνπ αγγείνπ. 
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ΔΝΓΟΣΔΦΑΝΙΑΙΔ ΠΡΟΘΔΔΙ ελδναξηεξηαθή επελδπκέλε κε κεκβξάλε 
PTFE γηα ηνλ απνθιεηζκό αλεπξπζκάησλ ησλ ζηεθαληαίσλ, ζύγθιεηζε ξήμεσλ 
ή δηαηξήζεσλ ηνπ αγγείνπ θαη εληαθηαζκό αζεξσκαηηθνύ πιηθνύ. 
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Β2( ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΠΤ).. ΔΝΓΟΣΔΦΑΝΙΑΙΔ ΠΡΟΘΔΔΙ ΔΚΛΤΟΤΔ 
ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING STENTS) κε ελεξγή εθιπόκελε 
θαξκαθεπηηθή νπζία ηύπνπ - limus θαη βιοαποπποθήζιμο πολςμεπέρ ζηελ 
εμσηεξηθή πιεπξά ησλ δνθίδσλ, πνπ λα είλαη πξν-ηνπνζεηεκέλεο ζε θαζεηήξα 
κε κπαιόλη, θαηαζθεπαζκέλν από θξάκα ρξσκίνπ ή αλνμείδσην αηζάιη. 
Να πξνζθέξνπλ ζύγρξνλε απνξξόθεζε ηνπ πνιπκεξνύο θαη ηεο 
απνδέζκεπζεο ηνπ θαξκάθνπ ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα κηθξόηεξν ή ίζν 
ησλ 3 κελώλ. Να έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα αζθαινύο δηάηαζεο πέξαλ ηεο 
ζπληζηώκελεο νλνκαζηηθήο (από 20% έσο 40% αλαιόγσο ηεο δηακέηξνπ).  Να 
έρνπλ έλδεημε, γηα όιεο ηηο θάησζη νκάδεο αζζελώλ, πνπ απνηεινύλ θαη ηελ 
πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ πνπ αληηκεησπίδνληαη: αζζελείο κε ζαθραξώδε 
δηαβήηε, αζζελείο κε νμύ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, αζζελείο κε αζηαζή 
ζηεζάγρε, αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα, αζζελείο κε ζηνκηαθέο βιάβεο, 
αζζελείο κε βιάβεο δηραζκώλ, αζζελείο κε βιάβεο ζηεθαληαίσλ αγγείσλ κε 
απξνζηάηεπην ζηέιερνο, αζζελείο κε νιηθέο απνθξάμεηο, αζζελείο κε 
επαλαζηέλσζε ζε ελδνλάξζεθα, αζζελείο κε βιάβεο ζε βιεβηθά κνζρεύκαηα, 
αζζελείο κε βιάβεο πνιιώλ αγγείσλ  θαη αζζελείο κε ζηέλσζε ζε κηθξήο 
δηακέηξνπ ζηεθαληαίεο αξηεξίεο. Να ελδείθλπηαη ε δηαθνπή ηεο δηπιήο αληη-
αηκνπεηαιηαθήο αγσγήο (DAPT), ζε επηιεγκέλνπο αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ 
κεηά ηελ εκθύηεπζε ηεο ελδνπξόζεζεο, όπνπ ν ζεξάπσλ ηαηξόο  θξίλεη όηη ν 
θίλδπλνο ππεξβαίλεη ην όθεινο ηεο ζπλέρηζήο ηεο. Να είλαη ζπκβαηό κε νδεγό 
ζύξκα 0.014”, ζεθάξη εηζαγσγήο 5F . Να πξνζθέξεηαη ζε δηακέηξνπο 2.25mm 
έσο 4.0mm θαη κήθε 8mm έσο 48mm. Να πποζθέπονηαι οι ηελεςηαίαρ 
γενεάρ εμποπεύζιμερ πποθέζειρ ηηρ καηηγοπίαρ από ηιρ καηαζκεςάζηπιερ 
εηαιπείερ. 
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B.4 ( ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΠΤ).   ΔΝΓΟΣΔΦΑΝΙΑΙΔ ΠΡΟΘΔΔΙ ΔΚΛΤΟΤΔ 
ΦΑΡΜΑΚΟ - DES:DRUG ELUTING STENTS - Μεηαιιηθή ελδνπξόζεζε  
πξνηνπνζεηεκέλε ζε θαζεηήξα κε κπαιόλη, λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από θξάκα 
ρξσκίνπ-θνβαιηίνπ, εθιπόκελε θαξκαθεπηηθή νπζία Amphilimus (Sirolimus+νξγαληθό 
νμύ) συπίρ επικάλςτη πολςμεπούρ. Η απνπζία πνιπκεξνύο θαη ε επίζηξσζε ηνπ 
ζηελη κε βίν απαγσγέα λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν θιεγκνλήο θαη ζξόκβσζεο. Η 
έθιπζε ηνπ θαξκάθνπ είλαη ειεγρόκελε θαη θαηεπζπλόκελε πξνο ην αγγείν, ιόγσ ηεο 
ηερλνινγίαο Reservoir ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηελη πνπ αθνπκπά ζην αγγείν. Οη   
ελδνζηεθαληαίεο πξνζέζεηο λα είλαη δηαζέζηκεο ζε κεγάιε πνηθηιία δηακέηξσλ από 
2.25mm  έσο 4.50mm  θαη ζε κήθε από 8 έσο 45mm. Η ελδνζηεθαληαία πξόζεζε λα 
είλαη θιηληθά δνθηκαζκέλε δηεζλώο κε κειέηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη αζθάιεηα 
ηεο.  
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Β1(ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΠΤ). ΔΝΓΟΣΔΦΑΝΙΑΙΔ ΠΡΟΘΔΔΙ ΔΚΛΤΟΤΔ 
ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING STENTS) κε ελεξγή εθιπόκελε 
Φαξκαθεπηηθή νπζία ηύπνπ -limus, πνπ λα είλαη πξν-ηνπνζεηεκέλεο ζε 
θαζεηήξα κε κπαιόλη, θαηαζθεπαζκέλν από θξάκα ρξσκίνπ ή αλνμείδσην 
αηζάιη κε ζηαζεξό πνιπκεξέο. 
Να έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα αζθαινύο δηάηαζεο πέξαλ ηεο ζπληζηώκελεο 
νλνκαζηηθήο (από 20% έσο 40% αλαιόγσο ηεο δηακέηξνπ. Να έρνπλ έλδεημε 
γηα όιεο ηηο θάησζη νκάδεο αζζελώλ, πνπ απνηεινύλ θαη ηελ πιεηνςεθία ησλ 
αζζελώλ πνπ αληηκεησπίδνληαη: αζζελείο κε ζαθραξώδε δηαβήηε, αζζελείο κε 
νμύ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, αζζελείο κε ζηέλσζε ζε κηθξήο δηακέηξνπ 
ζηεθαληαίεο αξηεξίεο, αζζελείο κε ζηνκηαθέο βιάβεο, αζζελείο κε βιάβεο 
δηραζκώλ, αζζελείο κε βιάβεο ζηεθαληαίσλ αγγείσλ κε απξνζηάηεπην 
ζηέιερνο, αζζελείο κε νιηθέο απνθξάμεηο, θαη αζζελείο κε επαλαζηέλσζε ζε 
ελδνλάξζεθα. 
Nα ελδείθλπηαη ε δηαθνπή ηεο δηπιήο αληη-αηκνπεηαιηαθήο αγσγήο (DAPT), ζε 
επηιεγκέλνπο αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ έλα κήλα κεηά ηελ εκθύηεπζε ηεο 
ελδνπξόζεζεο, όπνπ ν ζεξάπσλ ηαηξόο θξίλεη όηη ν θίλδπλνο ππεξβαίλεη ην 
όθεινο ηεο ζπλέρηζήο ηεο. Να πξνζθέξνληαη ζε δηακέηξνπο 2.25mm έσο 
4.0mm θαη κήθε 8mm έσο ηνπιάρηζηνλ 36mm. Να πξνζθέξνληαη νη ηειεπηαίαο 
γελεάο εκπνξεύζηκεο πξνζέζεηο ηεο θαηεγνξίαο από ηηο θαηαζθεπάζηξηεο 
εηαηξείεο. 
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ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΚΙΝΗΣΟΤ ΑΚΡΟΤ ΣΔΣΡΑΠΟΛΙΚΟΙ ΓΙΑ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ 
ΣΔΦΑΝΙΑΙΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΑΠΟ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΠΔΛΑΗ ME ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ 
ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ Δ ΤΣΗΜΑ 3D ΗΛΔΚΣΡΟΑΝΑΣΟΜΙΚΗ 
ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ. Σν πιηθό θαηαζθεπήο λα επηηξέπεη ηελ ζηαζεξόηεηα κεηά 
από αξθεηό ρξόλν παξακνλήο ζην ζώκα ην αζζελνύο. Οη πόινη λα έρνπλ ηελ 
θαιύηεξε δπλαηή αθηηλνζθηεξόηεηα θαη αγσγηκόηεηα γηα θαιέο θαηαγξαθέο θαη 
βεκαηνδόηεζε. Να δηαηίζεηαη ζε 6 θαη 7 French, ζε πνηθηιία κεζνδηαζηεκάησλ 
κεηαμύ ησλ πόισλ, θαη ζε πνηθηιία θακππιώλ θαηάιιειεο γηα όιεο ηηο 
αλαηνκίεο. 
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ΚΑΘΔΣΗΡE ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΧΝ ΦΛΔΒΧΝ ΣΤΠΟΤ 
LASSO ΜΔ ΑΙΘΗΣΗΣΡΑ ΜΑΓΝΗΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΗ 
ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ, ΤΜΒΑΣΟΙ ΜΔ ΤΣΗΜΑ 3D ΗΛΔΚΣΡΟΑΝΑΣΟΜΙΚΗ 
ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ.ΔΙΓΙΚΟΙ Δ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ ΚΑΣΑΛΤΗ ΚΟΠΛΙΚΗ 
ΜΑΡΜΑΡΤΓΗ. 
Κηλεηνύ άθξνπ θαη εθηεηλόκελεο θακπύιεο(deflectable-retractable) από 15-
25mm, γηα ραξηνγξάθεζε ησλ πλεπκνληθώλ θιεβώλ ζε πεξηζηαηηθά θνιπηθήο 
καξκαξπγήο. Οη θαζεηήξεο λα είλαη δηακεηξήκαηνο 7French , κε 4 French 
αηξαπκαηηθό άθξν. Να δηαηίζεηαη ζε 10 θαη 20 πόινπο. Να ππάξρεη θιηληθή 
εκπεηξία πνπ λα απνδεηθλύεηαη από ηηο ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο. 
 

10 

ΠΡΟΥ ΓΙΑΓΝ ΚΑΘΔΣ ΗΛΔΚΣΡ ΔΛΔΓΥΟΤ, ΣΔΣΡΑΠΟΛ Δ ΤΣΗΜΑ 3D 
ΗΛΔΚΣΡΟΑΝΑΣΟΜΙΚΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ. Σν πιηθό θαηαζθεπήο λα 
επηηξέπεη ηελ ζηαζεξόηεηα κεηά από αξθεηό ρξόλν παξακνλήο ζην ζώκα ην 
αζζελνύο. Οη πόινη λα έρνπλ ηελ θαιύηεξε δπλαηή αθηηλνζθηεξόηεηα θαη 
αγσγηκόηεηα γηα θαιέο θαηαγξαθέο θαη βεκαηνδόηεζε. Να δηαηίζεηαη ζε 5, 6 Fr 
κε θακπύιεο η. Josephson, Cournard, κε δηάθελν πόισλ 2, 5, 10, 2-5-2, 2-8-2 
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11 

ΚΑΘΔΣΗΡE  ΔΙΚΟΑΠΟΛΙΚΟΙ ΣΤΠΟΤ HALO, ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΙΘΜΟΤ 
Γ ΜΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ Δ ΤΣΗΜΑ 
ΣΡΙΓΙΑΣΑΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΑΝΑΣΟΜΙΚΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ .Να δηαηίζεηαη 
ζε 7 French θαη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο νπ ηειηθνύ άθξνπ ηνπ 
θαζεηήξα ζην ζηόκην ηνπ ηεθαληαίνπ θόιπνπ γηα βεκαηνδόηεζε. Σν πιηθό 
θαηαζθεπήο λα επηηξέπεη ηελ ζηαζεξόηεηα κεηά από αξθεηό ρξόλν παξακνλήο 
ζην ζώκα ην αζζελνύο. Οη πόινη λα έρνπλ ηελ θαιύηεξε δπλαηή 
αθηηλνζθηεξόηεηα θαη αγσγηκόηεηα γηα θαιέο θαηαγξαθέο θαη βεκαηνδόηεζε.  

12 

ΠΡΟΥ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΗΛΔΚΣΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ, 
ΓΔΚΑΠΟΛΙΚΟΙ Δ ΜΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ Δ ΤΣΗΜΑ 3D 
ΗΛΔΚΣΡΟΑΝΑΣΟΜΙΚΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ. Σν πιηθό θαηαζθεπήο λα 
επηηξέπεη ηελ ζηαζεξόηεηα κεηά από αξθεηό ρξόλν παξακνλήο ζην ζώκα ην 
αζζελνύο. Οη πόινη λα έρνπλ ηελ θαιύηεξε δπλαηή αθηηλνζθηεξόηεηα θαη 
αγσγηκόηεηα γηα θαιέο θαηαγξαθέο θαη βεκαηνδόηεζε. Να δηαηίζεηαη ζε 5, 6 Fr 
κε θακπύιεο η. Josephson, Cournard, κε δηάθελν πόισλ 2, 5, 10, 2-5-2, 2-8-2 

13 

Διδικό ζςνδεηικό καλώδιο για καθεηήπερ καηάλςζηρ με σπήζη 
ζςζηήμαηορ ηπιζδιάζηαηηρ σαπηογπάθηζηρ 

14 

Διδικό ζςνδεηικό καλώδιο αςηόμαηηρ αναγνώπιζηρ διαγνυζηικών 
καθεηήπυν 

15 

Διδικό Πηδαλιοσούμενο θηκάπι διπλήρ μεηαβαλλόμενηρ καμπύληρ για 
ζηαθεποποίηζη καθεηήπυν καηάλςζηρ και για διαθπαγμαηοζηομία. 

16 

ΠΡΟΥΗΜΑΣΙΜΔΝΟΙ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ 
ΗΛΔΚΣΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ, ΣΔΣΡΑΠΟΛΙΚΟΙ. Σν πιηθό θαηαζθεπήο 
λα επηηξέπεη ηελ ζηαζεξόηεηα κεηά από αξθεηό ρξόλν παξακνλήο ζην ζώκα ην 
αζζελνύο. Οη πόινη λα έρνπλ ηελ θαιύηεξε δπλαηή αθηηλνζθηεξόηεηα θαη 
αγσγηκόηεηα γηα θαιέο θαηαγξαθέο θαη βεκαηνδόηεζε. Να δηαηίζεηαη ζε 5, 6 Fr 
κε θακπύιεο ηύπνπ. Josephson, Cournard, Damato, Levine κε δηάθελν πόισλ 
2, 5, 10, 2-5-2, 2-8-2 . 

17 

ΤΝΓΔΣΙΚΑ ΚΑΛΧΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΥΗΜΑΣΙΜΔΝΟΤ 
ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟΤ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΗΛΔΚΣΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ, 
ΣΔΣΡΑΠΟΛΙΚΟΤ 

18 

ΚΑΘΔΣΗΡE  ΔΙΚΟΑΠΟΛΙΚΟΙ, ΜΔ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΥΗΜΑΣΙΜΔΝΗ 
ΚΑΜΠΤΛΗ ΓΙΑ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΣΡΙΓΛΧΥΙΝΑ ΒΑΛΒΙΓΑ. Να δηαηίζεηαη 
ζε 7 French θαη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο νπ ηειηθνύ άθξνπ ηνπ 
θαζεηήξα ζην ζηόκην ηνπ ηεθαληαίνπ θόιπνπ γηα βεκαηνδόηεζε. Σν πιηθό 
θαηαζθεπήο λα επηηξέπεη ηελ ζηαζεξόηεηα κεηά από αξθεηό ρξόλν παξακνλήο 
ζην ζώκα ην αζζελνύο. Οη πόινη λα έρνπλ ηελ θαιύηεξε δπλαηή 
αθηηλνζθηεξόηεηα θαη αγσγηκόηεηα γηα θαιέο θαηαγξαθέο θαη βεκαηνδόηεζε. Να 
ππάξρεη θιηληθή εκπεηξία πνπ λα απνδεηθλύεηαη από ηηο ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο.  

19 
 

ΤΝΓΔΣΙΚΑ ΚΑΛΧΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΔΙΚΟΑΠΟΛΙΚΟΤ, ΜΔ 
ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΥΗΜΑΣΙΜΔΝΗ ΚΑΜΠΤΛΗ ΓΙΑ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ 
ΣΡΙΓΛΧΥΙΝΑ ΒΑΛΒΙΓΑ 
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20 

ΔΙΓΙΚΑ ΘΗΚΑΡΙΑ ΓΙΑΓΡΑΦΜΑΣΟΣΟΜΙΑ, ΠΡΟΥΗΜΑΣΙΜΔΝΗ 
ΚΑΜΠΤΛΗ, ΓΙΑ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΧΝ ΦΛΔΒΧΝ . Γηακέηξνπ 8 
French, κήθνπο 62-77 cm, κε θακπύιεο ηύπνπ anterior, multipurpose, posterior. 
Με αθηηλνζθηεξό άθξν θαη πιέγκα από αλνμείδσην ράιπβα γηα κεγαιύηεξε 
ζηαζεξόηεηα κεηά από αξθεηό ρξόλν παξακνλήο ζην ζώκα ηνπ αζζελνύο. Μα 
αηκνζηαηηθή βαιβίδα κεδεληθήο ηξηβήο θαη νδεγό ζύξκα. 

21 

ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ/ΚΑΣΑΛΤΗ ΦΤΥΟΜΔΝΟΤ ΑΚΡΟΤ 
3,5MM,ΜΟΝΗ ΜΔΣΑΒΑΛΛΟΜΔΝΗ ΚΑΜΠΤΛΗ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΗ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΘΗΗ ΓΤΝΑΜΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΜΤΟΚΑΡΓΙΟ ΚΑΙ 
ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΚΑΘΔΣΗΡΑ, ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΜΔ ΤΣΗΜΑ 
ΣΡΙΓΙΑΣΑΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΑΝΑΣΟΜΙΚΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ . Καζεηήξεο 
θαηάιπζεο θαη ραξηνγξάθεζεο εμ’ επαθήο κε ην κπνθάξδην. Οη θαζεηήξεο ζα 
πξέπεη λα έρνπλ αηζζεηήξα ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ, γηα εληνπηζκό ζέζεο 
θαη ζηξέςεο ηνπ θαζεηήξα , θαη 2 αηζζεηήξεο ηύπνπ ζεξκνδεύγνπο γηα 
θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην άθξν ηνπ. Να δηαηίζεηαη ζε 8 French, ζε 
κεγάιε πνηθηιία θακππιώλ (,D,F,J) θαηάιιειεο γηα όιεο ηηο αλαηνκίεο.  
 

22 

ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ/ΚΑΣΑΛΤΗ ΦΤΥΟΜΔΝΟΤ ΑΚΡΟΤ 
3,5MM, ΓΙΠΛΗ ΜΔΣΑΒΑΛΛΟΜΔΝΗ ΚΑΜΠΤΛΗ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΗ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΘΗΗ ΓΤΝΑΜΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΜΤΟΚΑΡΓΙΟ ΚΑΙ 
ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΚΑΘΔΣΗΡΑ, ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΜΔ ΤΣΗΜΑ 
ΣΡΙΓΙΑΣΑΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΑΝΑΣΟΜΙΚΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ . Καζεηήξεο 
θαηάιπζεο θαη ραξηνγξάθεζεο εμ’ επαθήο κε ην κπνθάξδην. Οη θαζεηήξεο ζα 
πξέπεη λα έρνπλ αηζζεηήξα ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ, γηα εληνπηζκό ζέζεο 
θαη ζηξέςεο ηνπ θαζεηήξα , θαη 2 αηζζεηήξεο ηύπνπ ζεξκνδεύγνπο γηα 
θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην άθξν ηνπ. Να δηαηίζεηαη ζε 8 French, ζε 
κεγάιε πνηθηιία θακππιώλ (D-F, D-D, F-F, J-J, F-J) θαηάιιειεο γηα όιεο ηηο 
αλαηνκίεο 

23 

ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΥΡΗΗ ΜΔ ΤΣΗΜΑ 
ΣΡΙΓΙΑΣΑΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΑΝΑΣΟΜΙΚΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ. Με 
αηζζεηήξα καγλεηηθνύ πεδίνπ. 

24 
εη εξυηεπικών εμβαλλυμάηυν για ζύζηημα ηπιζδιάζηαηηρ 
ηλεκηποαναηομικήρ σαπηογπάθηζηρ εξ' επαθήρ με ηο μςοκάπδιο. 

25 

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΚΙΝΗΣΟΤ ΑΚΡΟΤ ΓΔΚΑΠΟΛΙΚΟΙ ΓΙΑ 
ΥΑΡΣ/ΦΗΗ ΣΔΦΑΝΙΑΙΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΑΠΟ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΠΔΛΑΗ ME 
ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΑΤΣ ΑΝΑΓΝ Δ ΤΣΗΜΑ 3D ΗΛΔΚΣΡΟΑΝΑΣΟΜΙΚΗ 
ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ. Σν πιηθό θαηαζθεπήο λα επηηξέπεη ηελ ζηαζεξόηεηα κεηά 
από αξθεηό ρξόλν παξακνλήο ζην ζώκα ηνπ αζζελνύο. Οη πόινη λα έρνπλ ηελ 
θαιύηεξε δπλαηή αθηηλνζθηεξόηεηα θαη αγσγηκόηεηα γηα θαιέο θαηαγξαθέο θαη 
βεκαηνδόηεζε. Να δηαηίζεηαη ζε 6, 7 Fr , ζε πνηθηιία κεζνδηαζηεκάησλ κεηαμύ 
ησλ πόισλ θαη ζε πνηθηιία θακππιώλ θαηάιιειεο γηα όιεο ηηο αλαηνκίεο . 

26 

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΗΛΔΚΣΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ, 
ΓΔΚΑΠΟΛΙΚΟΙ ΜΔ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΥΗΜΑΣΙΜΔΝΗ ΚΑΜΠΤΛΗ  ΓΙΑ 
ΠΡΟΠΔΛΑΗ ΣΟΝ ΣΔΦΑΝΙΑΙΟ ΚΟΛΠΟ ΑΠΟ ΤΠΟΚΛΔΙΓΙΟ Η 
ΦΑΓΙΣΙΓΑ. Σν πιηθό θαηαζθεπήο λα επηηξέπεη ηελ ζηαζεξόηεηα κεηά από 
αξθεηό ρξόλν παξακνλήο ζην ζώκα ηνπ αζζελνύο. Οη πόινη λα έρνπλ ηελ 
θαιύηεξε δπλαηή αθηηλνζθηεξόηεηα θαη αγσγηκόηεηα γηα θαιέο θαηαγξαθέο θαη 
βεκαηνδόηεζε. Να δηαηίζεηαη ζηα 5 θαη 6 Fr , ζε πνηθηιία κεζνδηαζηεκάησλ 
κεηαμύ ησλ πόισλ θαη ζε πνηθηιία θακππιώλ θαηάιιειεο γηα όιεο ηηο αλαηνκίεο. 
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27 

ΤΝΓΔΣΙΚΑ ΚΑΛΧΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟΤ ΚΑΘΔΣΗΡΔ  
ΗΛΔΚΣΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ, ΓΔΚΑΠΟΛΙΚΟΤ ΜΔ ΔΙΓΙΚΑ 
ΠΡΟΥΗΜΑΣΙΜΔΝΗ ΚΑΜΠΤΛΗ  ΓΙΑ ΠΡΟΠΔΛΑΗ ΣΟΝ ΣΔΦΑΝΙΑΙΟ 
ΚΟΛΠΟ 

28 

ΠΡΟΥΗΜΑΣΙΜΔΝΟΙ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ 
ΗΛΔΚΣΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ, ΓΔΚΑΠΟΛΙΚΟΙ. Σν πιηθό θαηαζθεπήο 
λα επηηξέπεη ηελ ζηαζεξόηεηα κεηά από αξθεηό ρξόλν παξακνλήο ζην ζώκα 
ηνπ αζζελνύο. Οη πόινη λα έρνπλ ηελ θαιύηεξε δπλαηή αθηηλνζθηεξόηεηα θαη 
αγσγηκόηεηα γηα θαιέο θαηαγξαθέο θαη βεκαηνδόηεζε. Να δηαηίζεηαη ζηα 5 θαη 6 
Fr κε θακπύιεο ηύπνπ Josephson, Cournard, Damato, Levine, κε δηάθελν 
πόισλ 2,5,10, 2-5-2, 2-8-2mm 

29 

ΤΝΓΔΣΙΚΑ ΚΑΛΧΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΥΗΜΑΣΙΜΔΝΟΤ 
ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟΤ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΗΛΔΚΣΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ, 
ΓΔΚΑΠΟΛΙΚΟΤ 

30 

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΚΙΝΗΣΟΤ ΑΚΡΟΤ ΣΔΣΡΑΠΟΛΙΚΟΙ. Σν πιηθό 
θαηαζθεπήο λα επηηξέπεη ηελ ζηαζεξόηεηα κεηά από αξθεηό ρξόλν παξακνλήο 
ζην ζώκα ηνπ αζζελνύο. Οη πόινη λα έρνπλ ηελ θαιύηεξε δπλαηή 
αθηηλνζθηεξόηεηα θαη αγσγηκόηεηα γηα θαιέο θαηαγξαθέο θαη βεκαηνδόηεζε. Να 
δηαηίζεηαη ζηα 6 θαη 7 Fr , ζε πνηθηιία κεζνδηαζηεκάησλ κεηαμύ ησλ πόισλ θαη 
ζε πνηθηιία θακππιώλ θαηάιιειεο γηα όιεο ηηο αλαηνκίεο .  

31 

ΤΝΓΔΣΙΚΑ ΚΑΛΧΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟΤ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΚΙΝΗΣΟΤ 
ΑΚΡΟΤ ΣΔΣΡΑΠΟΛΙΚΟΤ 

32 

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΚΙΝΗΣΟΤ ΑΚΡΟΤ ΓΔΚΑΠΟΛΙΚΟΙ. Σν πιηθό 
θαηαζθεπήο λα επηηξέπεη ηελ ζηαζεξόηεηα κεηά από αξθεηό ρξόλν παξακνλήο 
ζην ζώκα ηνπ αζζελνύο. Οη πόινη λα έρνπλ ηελ θαιύηεξε δπλαηή 
αθηηλνζθηεξόηεηα θαη αγσγηκόηεηα γηα θαιέο θαηαγξαθέο θαη βεκαηνδόηεζε. Να 
δηαηίζεηαη ζηα 6 θαη 7 Fr , ζε πνηθηιία κεζνδηαζηεκάησλ κεηαμύ ησλ πόισλ θαη 
ζε πνηθηιία θακππιώλ θαηάιιειεο γηα όιεο ηηο αλαηνκίεο 
 

33 

ΤΝΓΔΣΙΚΑ ΚΑΛΧΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟΤ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΚΙΝΗΣΟΤ 
ΑΚΡΟΤ ΓΔΚΑΠΟΛΙΚΟΤ 

34 

ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΓΙΠΛΗ ΜΔΣΑΒΑΛΛΟΜΔΝΗ ΚΑΜΠΤΛΗ ΓΔΚΑΠΟΛΙΚΟΙ 
ΓΙΑ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΣΔΦΑΝΙΑΙΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΑΠΟ ΜΗΡΙΑΙΑ 
ΠΡΟΠΔΛΑΗ. Σν πιηθό θαηαζθεπήο λα επηηξέπεη ηελ ζηαζεξόηεηα κεηά από 
αξθεηό ρξόλν παξακνλήο ζην ζώκα ηνπ αζζελνύο. Οη πόινη λα έρνπλ ηελ 
θαιύηεξε δπλαηή αθηηλνζθηεξόηεηα θαη αγσγηκόηεηα γηα θαιέο θαηαγξαθέο θαη 
βεκαηνδόηεζε. Να δηαηίζεηαη ζηα 7 Fr , ζε πνηθηιία κεζνδηαζηεκάησλ κεηαμύ 
ησλ πόισλ θαη ζε πνηθηιία θακππιώλ θαηάιιειεο γηα όιεο ηηο αλαηνκίεο. 

35 

ΤΝΓΔΣΙΚΑ ΚΑΛΧΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΓΙΠΛΗ 
ΜΔΣΑΒΑΛΛΟΜΔΝΗ ΚΑΜΠΤΛΗ ΓΔΚΑΠΟΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ 
ΣΔΦΑΝΙΑΙΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΑΠΟ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΠΔΛΑΗ. 

36 
ΓΙΠΟΛΙΚΑ ΗΛΔΚΣΡΟΓΙΑ ΠΡΟΧΡΙΝΗ ΒΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ, ΥΧΡΙ 
ΜΠΑΛΟΝΙ 

37 
ΤΝΓΔΣΙΚΑ ΚΑΛΧΓΙΑ ΓΔΙΧΗ ΑΘΔΝΟΤ Δ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗ 
ΡΑΓΙΟΤΥΝΟΣΗΣΧΝ 
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ΔΤΘΤΜΙΟ ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ 
 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΑΝΑΠΛ. ΤΠΟΓΙΟΙΚΗΣΗ 
Γ/ΝΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 
ΑΙΜΟΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ 

38 

ΚΑΘΔΣΗΡΔ  ΔΙΚΟΑΠΟΛΙΚΟΤ ΑΚΡΟΤ ΑΚΣΙΝΧΣΗ ΓΙΑΣΑΞΗ (5 Υ 4 
ΠΟΛΟΙ), ΓΙΑ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΚΟΛΠΙΚΗ ΣΑΥΤΚΑΡΓΙΑ. ΝΑ ΔΥΔΙ ΣΗΝ 
ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ Δ 
ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΡΙΓΙΑΣΑΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΑΝΑΣΟΜΙΚΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ,  
ΜΔ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΜΑΓΝΗΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΗ 
ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΑΡΡΤΘΜΙΧΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΙΚΟΙ ΠΟΛΟΤ. ΝΑ 
ΓΙΑΘΔΣΔΙ  ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΜΑΓΝΗΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ 
ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΗ ΛΗΦΗ ΣΡΙΓΙΑΣΑΣΟΤ ΑΝΑΣΟΜΙΚΟΤ ΥΑΡΣΗ ΣΗ 
ΚΟΙΛΟΣΗΣΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ .ΟΙ ΑΚΣΙΝΧΣΗ ΓΙΑΣΑΞΗ ΑΠΟΛΗΞΔΙ 
ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΑΣΡΑΤΜΑΣΙΚΔ ΜΔ ΠΟΛΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΚΑΛΤΣΔΡΗ ΓΤΝΑΣΗ 
ΑΚΣΙΝΟΚΙΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΓΧΓΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΚΑΛΔ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΙ 
ΒΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ. 

39 

ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΚΙΝΗΣΟΤ ΑΚΡΟΤ ΓΔΚΑΠΟΛΙΚΟΙ ΓΙΑ 
ΗΛΔΚΣΡΟΑΝΑΣΟΜΙΚΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΜΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗ 
ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ Δ ΤΣΗΜΑ ΣΡΙΓΙΑΣΑΣΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ,ΜΔ 
ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΜΑΓΝΗΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΗ  
ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΑΡΡΤΘΜΙΧΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΔΚΑ ΠΟΛΟΤ. ΣΟ 
ΤΛΙΚΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΝΑ ΔΠΙΣΡΔΠΔΙ  ΣΗΝ ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΜΔΣΑ ΑΠΟ 
ΑΡΚΔΣΟ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΟ ΧΜΑ ΣΟΤ ΑΘΔΝΟΤ. ΟΙ ΠΟΛΟΙ ΝΑ 
ΔΥΟΤΝ ΣΗΝ ΚΑΛΤΣΔΡΗ ΓΤΝΑΣΗ ΑΚΣΙΝΟΚΙΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 
ΑΓΧΓΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΚΑΛΔ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΙ ΒΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ. ΝΑ 
ΓΙΑΣΙΘΔΝΣΑΙ ΣΑ 7 FRENCH.ΝΑ ΓΙΑΣΙΘΔΝΣΑΙ Δ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΜΔΟΓΙΑΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΠΟΛΧΝ ΚΑΙ Δ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΚΑΜΠΤΛΧΝ ΓΙΑ ΟΛΔ ΣΙ ΑΝΑΣΟΜΙΔ. 
 


