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Α/Α ΕΙ∆Η ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Λαβίδα αιµοστατική 
ευθεία, 14 cm  

Ανοξείδωτη αιµοστατική λαβίδα ευθεία, µήκος 14 cm.  

2 Λαβίδα αιµοστατική 
κυρτή, 14 cm  

Ανοξείδωτη αιµοστατική λαβίδα κυρτή, µήκος 14 cm. 

3 Λαβίδα αιµοστατική 
ευθεία, 16 cm   

Ανοξείδωτη αιµοστατική λαβίδα ευθεία, µήκος 16 cm. 

4 Λαβίδα αιµοστατική 
κυρτή,  16 cm 

Ανοξείδωτη αιµοστατική λαβίδα κυρτή, µήκος 16 cm. 

5 
Λαβίδα ανατοµική 13 
cm  

Ανοξείδωτη ανατοµική λαβίδα ευθεία, µήκος 13 cm χωρίς 
δόντια. 
 

6 Λαβίδα οθόνης  
Ανοξείδωτη λαβίδα συγκράτησης χειρουργικής οθόνης, 
µήκος 9 cm. 

7 
Λαβίδα τύπου 
mosquito 13 cm 
ευθεία 

Ανοξείδωτη χειρουργική λαβίδα mosquito, ευθεία, µήκους 
13 εκατοστών 
 

8 
Λαβίδα τύπου 
mosquito 13 cm κυρτή 

Ανοξείδωτη χειρουργική λαβίδα mosquito, κυρτή, µήκους 
13 εκατοστών 
 

9 Λαβή νυστεριού για 
λάµα Νο 15 

Ανοξείδωτη λαβή νυστεριών για λάµες Νο 15 

10 Λαβή νυστεριού για 
λάµα Νο 21 

Ανοξείδωτη λαβή νυστεριών για λάµες Νο 21 

11 Στηθοσκόπιο 

-Αναλογικό 
-Κεφαλή και βραχίονες από ανοξείδωτο χάλυβα ή 
αλουµίνιο. 

-Μαλακές απολήξεις ακουστικών για τέλεια ηχοµόνωση. 
 

12 Εξεταστικός 
Χειρουργικός 

- Τροχήλατος προβολέας δαπέδου τεχνολογίας LED 
- Αρθρωτός βραχίονας ρυθµιζόµενου ύψους από 600mm 



προβολέας έως 1600 mm περίπου µε δυνατότητα περιστροφής 
κεφαλής λάµπας. 

- Ένταση φωτός: τουλάχιστον 100.000lux στα 50 cm  
-Θερµοκρασία χρώµατος:  ρυθµιζόµενη κατ' ελάχιστο από 
3.200ο Kelvin περίπου  
-Τάση: 220-240V. 
-Ισχύς: 15-20W. 

13 
Επαγγελµατική 
κουρευτική µηχανή 
για ζώα 

-Τύπος λειτουργίας : ρεύµατος ενσύρµατη  
-Ταχύτητες:  δύο ταχυτήτων 
-Εξαρτήµατα: αποσπώµενα χτενάκια για τουλάχιστον 4 
σκάλες κοπής 

-Ισχύς τουλάχιστον 45 watt 
-Τάση: AC 220 – 240V 
-Συχνότητα: 50Hz/60Hz 
-Καλώδιο µήκους τουλάχιστον 2 m 
-Σώµα κατασκευασµένο από ανθεκτικής ποιότητας 
άθραυστο πλαστικό 

- Λεπίδα πλάτους 45-50mm επαγγελµατική 
κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα  
- Αθόρυβη λειτουργία του κινητήρα 
- Βαλιτσάκι µεταφοράς-φύλαξης 

 

   

14 Ψαλίδι διαχωριστικό 
ευθύ 16 cm 

Ανοξείδωτο χειρουργικό διαχωριστικό ψαλίδι ευθύ, οξύ-
οξύ, µήκος 16cm 

15 Ψαλίδι για γύψους  Ανοξείδωτο ψαλίδι για κοπή γύψων 

16 
Βελονοκάτοχος 
(βελονοκράτης) τύπου 
mathieu 17 cm 

Βελονοκράτης, 'Mathieu Kocher', 17 cm, ανοξείδωτος 

 

17 Λαβίδα κροκοδείλου 
14 cm 

-Ανοξείδωτη λαβίδα τύπου “κροκόδειλου”, µήκος 14 cm. 
 

18 
Κυτίο για 
αποστείρωση 
εργαλείων 

-Ανοξείδωτο κουτί αποστείρωσης, για µεταφορά, φύλαξη 
και αποστείρωση των κτηνιατρικών εργαλείων  
- Κατάλληλο για κλιβανισµό  
∆ιαστάσεις:  πλάτος 20cm - µήκος 30cm - βάθος: 5cm. 

 

19 
Στατώ ορρών 
τροχήλατο 

-Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι µε τέσσερις (4) 
ανοξείδωτους γάντζους για την ανάρτηση των ορών 
- Να στηρίζεται σε τροχήλατη βάση µε πέντε (5) 
αντιστατικούς τροχούς 

-Ρύθµιση ύψους επιθυµητή από 1,20m έως τουλάχιστον 
2,00 m 

 

20 
Εργαστηριακό 
µικροσκόπιο 
διοφθάλµιο  

• ∆ιοφθάλµιο µε υποδοχή για κάµερα 45º κλίση και 
360º περιστρεφόµενη κεφαλή 

• Ευρέως πεδίου προσοφθάλµιοι  

• Τετράκλινο περιστρεφόµενο ρύγχος 

• Αχρωµατικοί µε εξαιρετική αντίθεση  

• Σύστηµα εστίασης µε ρύθµιση της έντασης 



• Μεγάλη επιφάνεια τράπεζας µηχανικής ρύθµισης  

• Φωτισµός LED µε ρύθµιση έντασης 

• Τροφοδοσία ρεύµατος: 220V-240V (CE) 

21 
Ασκός τεχνητής 
αναπνοής 

-Ασκός αναπνοής κατασκευασµένος από αντιστατικό, 
ανθεκτικό, µαύρο καουτσούκ ή µαλακή σιλικόνη. 
-Κατάλληλος για χρήση σε µικρά (κατοικίδια) ζώα. 
-∆υνατότητα πολλαπλών χρήσεων  
-∆υνατότητα  αποστείρωσης σε υψηλές θερµοκρασίες.  
-Χωρητικότητα: 3 λίτρα. 
 

22 
Μάσκα αναισθησίας 
µεσαία 

-Πλαστική µάσκα αναισθησίας για χρήση µε τον ασκό για 
την χορήγηση τεχνητής αναπνοής σε πολύ µικρά ζώα 
-Υλικό κατασκευής: σιλικόνη ή διαφανές, ανθεκτικό 
πλαστικό.  
-Ιδανική για χρήση σε µικρόσωµες φυλές σκύλων και γάτες 
-Μέγεθος: µεσαίο (medium)  
-Να διαθέτει ελαστικό διάφραγµα και ελαστικό λουράκι 
λαιµού  
-∆υνατότητα σύνδεσης και λειτουργίας µε τον ασκό 
αναπνοής. 
 

23 
Μάσκα αναισθησίας 
µεγάλη 

-Πλαστική µάσκα αναισθησίας για χρήση µε τον ασκό για 
την χορήγηση τεχνητής αναπνοής σε σκύλους 
-Υλικό κατασκευής: σιλικόνη ή διαφανές, ανθεκτικό 
πλαστικό.  
-Ιδανική για χρήση σε µεγαλόσωµες φυλές σκύλων 
-Μέγεθος: µεγάλο (large) 
-Να διαθέτει ελαστικό διάφραγµα και ελαστικό λουράκι 
λαιµού 
-∆υνατότητα σύνδεσης και λειτουργίας µε τον ασκό 
αναπνοής. 
 

24 Ντουλάπι φαρµακείου 

-Βαφής  
-4 ράφια 
-2 πόρτες 
- ∆ιάσταση 0,35Χ0,60Χ1,70 m 

    
 
Η συντάκτης                                                           Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                               

                                                                                  

 

Λασηθιωτάκη Αικατερίνη                                        Καµπιτάκη Αικατερίνη 

 

 

 

 
                   


