
 
 

ρόιηα  

Όλνκα KARL 

STORZ 

ΔΝΓΟΚΟΠΙΑ 

ΔΛΛΑΓΟ ΜΔΠΔ 

Email info-

gr@karlstorz.com 

Άξζξν ΥΟΛΙΑ 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΓΟ 

ΛΙΘΟΣΡΙΠΣΗ 

LASER 

Ζκ/λία 
14/11/2019 

Αμηόηηκνη Κύξηνη, ρεηηθά κε ηελ αλαθεξόκελε 

δηαβνύιεπζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο παξαζέηνπκε παξαθάησ 

ηηο παξαηεξήζεηο ηεο εηαηξείαο καο γηα ην είδνο 

„‟ΛΗΘΟΣΡΗΠΣΖ LASER‟‟: Πξνδηαγξαθή: Να είλαη ηύπνπ 

Holmium:YAG θαη λα δηαζέηεη κέγηζηε ηζρύ 30-35WATT 

Πξνηείλνπκε: Λόγσ ηνπ όηη ηα ζύγρξνλα ζπζηήκαηα 

ιηζνηξηςίαο LASER δηαζέηνπλ ηζρύ από 35Watt θαη γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ κε ηαπηόρξνλε 

δηαζθάιηζε ησλ θαιύηεξσλ απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο θαη 

γηα απνθπγή ππνβάζκηζεο ηεο πξνδηαγξαθήο δεηνύκε ηελ 

αλαδηαηύπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο ε νπνία λα δηακνξθσζεί 

σο εμήο: Να είλαη ηύπνπ Holmium:YAG θαη λα δηαζέηεη 

ηζρύ 35WATT ηνπιάρηζηνλ Πξνδηαγξαθή: Σν κήθνο 

θύκαηνο ηνπ εθπεκπόκελνπ LASER λα είλαη πεξίπνπ ζηα 

2,1κm θαη λα δηαζέηεη ελέξγεηα παικνύ κε εύξνο από έσο 5 

Joule Πξνηείλνπκε: Δπεηδή ε ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή 

πεξηνξίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο δεηνύκε ηελ 

αλαδηαηύπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο ε νπνία λα δηακνξθσζεί 

σο εμήο: Σν κήθνο θύκαηνο ηνπ εθπεκπόκελνπ LASER λα 

είλαη πεξίπνπ ζηα 2,1κm θαη λα δηαζέηεη ελέξγεηα παικνύ κε 

εύξνο από 0,2 έσο 4 Joule. Πξνδηαγξαθή: Ζ ζπρλόηεηα ηνπ 

παικνύ λα έρεη εύξνο από 3Hz θαη λα θηάλεη ηνπιάρηζηνλ 

κέρξη ηα 25Hz Πξνηείλνπκε: Δπεηδή ε ζπγθεθξηκέλε 

πξνδηαγξαθή πεξηνξίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο 

δεηνύκε ηελ αλαδηαηύπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο ε νπνία λα 

δηακνξθσζεί σο εμήο: Ζ ζπρλόηεηα ηνπ παικνύ λα έρεη 

εύξνο από 4Hz θαη λα θηάλεη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηα 25Hz 

Πξνδηαγξαθή: Να δηαζέηεη δηάξθεηα παικνύ ηνπιάρηζηνλ 

500κs Πξνηείλνπκε: Λόγσ ηνπ όηη ηα ζύγρξνλα ζπζηήκαηα 

ιηζνηξηςίαο LASER γηα λα παξέρνπλ πςειήο απόδνζεο 

„‟Dusting Effect‟‟, όπσο δεηείηαη ζε άιιν ζεκείν ησλ 

 

Αλαδήηεζε 

Γηαβνπιεύζε

σλ 
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πξνδηαγξαθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο, απαηηείηαη πςειή ξύζκηζε 

ηεο δηάξθεηαο παικώλ, νπόηε γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ κε ηαπηόρξνλε δηαζθάιηζε ησλ 

θαιύηεξσλ απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο θαη γηα απνθπγή 

ππνβάζκηζεο ηεο πξνδηαγξαθήο δεηνύκε ηελ αλαδηαηύπσζε 

ηεο πξνδηαγξαθήο ε νπνία λα δηακνξθσζεί σο εμήο: Να 

δηαζέηεη δηάξθεηα παικνύ ηνπιάρηζηνλ 1500κs 

Πξνδηαγξαθή: Ζ κηθξόηεξε δηάζηαζε λα μεθηλάεη από 

ηνπιάρηζηνλ 200κm γηα λα πεξλάεη από ην θαλάιη ηνπ 

εύθακπηνπ νπξεηεξνζθνπίνπ θαη ε κεγαιύηεξε ζε 

δηάζηαζε ίλα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 950κm. Να δηαζέηεη 

ζύζηεκα γηα απηόκαηε αλαγλώξηζε ηεο ίλαο θαη λα 

εκθαλίδεη ζηελ νζόλε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο 

(δηάκεηξνο, ηύπνο ίλαο, ζπρλόηεηα, θιπ). Πξνηείλνπκε: 

Δπεηδή ε ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή πεξηνξίδεη ηε 

ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο δεηνύκε ηελ αλαδηαηύπσζε 

ηεο πξνδηαγξαθήο ε νπνία λα δηακνξθσζεί σο εμήο: Ζ 

κηθξόηεξε δηάζηαζε λα μεθηλάεη από ηνπιάρηζηνλ 230κm 

γηα λα πεξλάεη από ην θαλάιη ηνπ εύθακπηνπ 

νπξεηεξνζθνπίνπ θαη ε κεγαιύηεξε ζε δηάζηαζε ίλα λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 600κm, ηπρόλ κεγαιύηεξε δηάζηαζε ζα 

εθηηκεζεί. Να δηαζέηεη ζύζηεκα γηα απηόκαηε αλαγλώξηζε 

ηεο ίλαο θαη λα εκθαλίδεη ζηελ νζόλε ηηο παξαθάησ 

πιεξνθνξίεο (δηάκεηξνο, ηύπνο ίλαο, ζπρλόηεηα, θιπ). 

Πξνδηαγξαθή: Να είλαη ηξνρήιαην. Πξνηείλνπκε: Δπεηδή ε 

ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή πεξηνξίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο 

εηαηξείαο καο δεηνύκε ηελ αλαδηαηύπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο 

ε νπνία λα δηακνξθσζεί σο εμήο: Να είλαη ηξνρήιαην ή 

επηηξαπέδην ζπλνδεπόκελν από θαηάιιειν ηξνρήιαην ηνπ 

ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. Πξνδηαγξαθή: Σνπιάρηζηνλ 

ηξεηο ίλεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ δηακέηξνπ πεξίπνπ 200κm, 

365κm ή 800κm. Πξνηείλνπκε: Δπεηδή ε ζπγθεθξηκέλε 

πξνδηαγξαθή πεξηνξίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο 

δεηνύκε ηελ αλαδηαηύπσζε ηεο πξνδηαγξαθήο ε νπνία λα 

δηακνξθσζεί σο εμήο: Σνπιάρηζηνλ ηξεηο ίλεο πνιιαπιώλ 

ρξήζεσλ δηακέηξνπ πεξίπνπ 230κm, 365κm ή κεγαιύηεξε. 

αο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζεηηθή ζαο 

αληαπόθξηζε. Γηα ηελ εηαηξεία KARL STORZ 

ΔΝΓΟΚΟΠΗΑ ΔΛΛΑΓΟ ΜΔΠΔ Παπαπέηξνπ Γηώξγνο 

Area Sales Manager  
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Αμηόηηκνη θύξηνη, Καηόπηλ πξνζεθηηθήο κειέηεο ησλ 

αλαξηεκέλσλ πξνο δεκόζηα δηαβνύιεπζε πξνδηαγξαθώλ 



ζαο, ζαο ππνβάιινπκε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο βειηίσζήο 

ησλ: §6 Πξνηείλνπκε λα γίλεη δεθηό ελαιιαθηηθά θαη 

πιπληήξην κε ζύξα αλνηγόκελε κέρξη ηελ νξηδνληίσζή ηεο 

ώζηε λα ρξεζηκεύεη σο πιαηθόξκα θόξησζεο ησλ πξνο 

πιύζε εηδώλ. Καηά ηα ινηπά ε παξάγξαθνο λα κείλεη σο 

έρεη. §7 Πξνηείλνπκε ηελ αλαβάζκηζε ηεο πξνδηαγξαθήο κε 

ηελ απαίηεζε λα θέξεη ελζσκαησκέλν εθηππσηή. §10 

Πξνηείλνπκε γηα ηελ αλάπηπμε επξύηεξνπ αληαγσληζκνύ, 

λα ηξνπνπνηεζνύλ νη απαηηήζεηο σο εμήο: Γηα ηελ αληιία 

θπθινθνξίαο λεξνύ από 700l/min πεξίπνπ ζε 600l/min 

ηνπιάρηζηνλ. Γηα ην ζύζηεκα ζηεγλώκαηνο από 250m3 /h 

πεξίπνπ ζε 200m3 /h ηνπιάρηζηνλ. §13 Πξνηείλνπκε γηα ηελ 

θάιπςε κειινληηθώλ αλαγθώλ ηνπ λνζνθνκείνπ λα 

πξνβιεθζεί λα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ην πιπληήξην λα 

εμνπιηζζεί κε επηπιένλ δύν δνζνκεηξηθέο αληιίεο, νη νπνίεο 

λα πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή. §15 Πξνηείλνπκε λα θέξεη 

ζηνλ ζηάληαξ εμνπιηζκό ηνπ ζύγρξνλε ζύξα USB γηα ηελ 

ζύλδεζε κε Ζ/Τ θαη ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ θαη επηπιένλ 

λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ζύξα Ethernet γηα ζύλδεζε κε 

ηνπηθό δίθηπν. §24 Πξνηείλνπκε ηελ αιιαγή ηεο απαίηεζεο 

«Ζ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη έδξα ή 

ππνθαηάζηεκα ζηελ Β. Διιάδα» κε ηελ απαίηεζε «Ζ 

πξνκεζεύηξηα εηαηξία λα δηαζέηεη ηερληθό ζηελ Β. Διιάδα» 

§30 Πξνηείλνπκε λα δηαγξαθεί ε πνηλή απνθιεηζκνύ από 

ηελ ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν, γεγνλόο πνπ ζα νδεγήζεη 

ζηελ αλάπηπμε πγηνύο αληαγσληζκνύ. §31 Πξνηείλνπκε όια 

ηα αλαιώζηκα πιηθά (όρη απνξξππαληηθά) λα 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ εγγύεζε ηνπ πιπληεξίνπ. Σν γεγνλόο 

απηό πέξαλ ηνπ πξνθαλνύο νθέινπο ηνπ λνζνθνκείνπ ζα 

ζπληειέζεη θαη ζηελ ζσζηόηεξε θαη δηθαηόηεξε ζύγθξηζε 

ησλ ηηκώλ ησλ δηαθόξσλ πξνκεζεπηώλ, δηόηη ζε όινπο ζα 

πεξηιακβάλνληαη όια θαη δελ ζα ππάξρνπλ κε ζπγθξίζηκεο 

δηαθνξνπνηήζεηο. Με εθηίκεζε ηδεξίδεο Δπξηπίδεο Σκήκα 

Πσιήζεσλ  
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ΠΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ 

ΤΓΔΗΑ 4ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΘΔ/ΝΗΚΖ «ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ» Τπνδηεύζπλζε 

Οηθνλνκηθνύ Σκήκα Πξνκεζεηώλ Κσλζηαληηλνππόιεσο 49 

546 42 ΘΔΑΝΟΛΗΚΖ Αζήλα, 14.11.2019 Αξκόδηνο : θα 

Α. Κσηνύια-Σκήκα Βηνηαηξηθήο Σερλνινγίαο Σει. : 231 

3312229 E-Mail : akotoula@ippokratio.gr Θέκα: Γηελέξγεηα 



Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα 

ηελ Πξνκήζεηα «ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΓΝΘ Ηππνθξαηείνπ, 

Αξ.Πξση.: 52954/29-10-2019, 52581/24-10-2018 θαη 

51706/23-10-2019 ΑΓΑΜ: 19DIAB000006788 2019-10-31 

Αγαπεηνί θύξηνη, ηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ δεκόζηαο 

δηαβνύιεπζεο ζαο παξαζέηνπκε θαησηέξσ ηα ζρόιηά καο. 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ΟΞΤΜΔΣΡΧΝ Πξνδηαγξαθή: Να 

ιεηηνπξγεί κε επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο κε κεγάιε 

απηνλνκία ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 4 ώξεο θαη 

κε ηξνθνδνζία κε ελαιιαζζόκελν ξεύκα 220V κε 

θαηάιιειε βάζε θόξηηζεο. ρόιηα Meditrust: Σα 

πεξηζζόηεξα Ομύκεηξα δηαζέηνπλ κπαηαξίεο κε απηνλνκία 

ηνπιάρηζηνλ 8 σξώλ. Δπίζεο ηξνθνδνηνύληαη απεπζείαο 

από ηελ παξνρή ξεύκαηνο 220V, ρσξίο λα απαηηείηαη «βάζε 

θόξηηζεο». Πξνηείλνπκε λα επαλαδηαηππσζεί ε 

πξνδηαγξαθή γηα λα ππάξμεη κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή 

εηαηξεηώλ πξνο όθεινο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο. 

Πξνηεηλόκελε Γηαηύπσζε Πξνδηαγξαθήο: «Να ιεηηνπξγεί 

κε επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο κε κεγάιε απηνλνκία 

ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 8 ώξεο θαζώο θαη κε 

ηξνθνδνζία από ελαιιαζζόκελν ξεύκα 220V». 

Πξνδηαγξαθή: Σν εύξνο θόξηηζεο γηα ηνλ θαξδηαθό ξπζκό 

BPM λα είλαη από 25-300 bpm. ρόιηα Meditrust: Δπεηδή νη 

πξνδηαγξαθέο δηαθέξνπλ ζε ειάρηζην βαζκό, από εηαηξεία 

ζε εηαηξεία, ζεσξνύκε απαξαίηεην λα επαλαδηαηππσζεί ε 

πξνδηαγξαθή γηα λα ππάξμεη κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή 

εηαηξεηώλ πξνο όθεινο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο. 

Πξνηεηλόκελε Γηαηύπσζε Πξνδηαγξαθήο: «Σν εύξνο 

θόξηηζεο γηα ηνλ θαξδηαθό ξπζκό BPM λα είλαη από 25-250 

bpm. Μεγαιύηεξν εύξνο ζα αμηνινγεζεί». Πξνδηαγξαθή: 

Να κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε επηηξαπέδην θνξηηζηή γηα ηε 

θόξηηζή ηνπ. ρόιηα Meditrust: Σν ίδην πεξηγξάθεηαη ζηελ 

πξώηε πεξηγξαθή αλαθέξνληαο «κε θαηάιιειε βάζε 

θόξηηζεο». Δπεηδή ηα πεξηζζόηεξα Ομύκεηξα ζπλδένληαη 

απεπζείαο κε ελαιιαζζόκελν ξεύκα 220V, ζεσξνύκε 

απαξαίηεην λα επαλαδηαηππσζεί ε πξνδηαγξαθή γηα λα 

ππάξμεη κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή εηαηξεηώλ πξνο όθεινο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζαο. Πξνηεηλόκελε Γηαηύπσζε 

Πξνδηαγξαθήο: «Να κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε επηηξαπέδην 

θνξηηζηή γηα ηε θόξηηζή ηνπ ή λα ζπλδέεηαη άκεζα ζηελ 

παξνρή ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο 220V». Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΠΗΔΟΜΔΣΡΟΤ 

Πξνδηαγξαθή 3: Να ιεηηνπξγεί κε ηάζε δηθηύνπ 220V- 

50HZ κέζσ εύθακπηνπ ηξηπνιηθνύ θαισδίνπ ζπλδεδεκέλνπ 

απεπζείαο κε ξεπκαηνιήπηε ηύπνπ «ΟΤΚΟ» θαη 

δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο θαη κε ελζσκαησκέλν 

επαλαθνξηηδόκελν ζπζζσξεπηή θαη απηόκαην ζύζηεκα 

θόξηηζεο. ρόιηα Meditrust:Σα πιείζηα Ζιεθηξνληθά 



πηεζόκεηξα ιεηηνπξγνύλ κε απεπζείαο ζύλδεζε κε ηάζε 

δηθηύνπ 220 V- 50HZ θαη κε ελζσκαησκέλεο κπαηαξίεο 

πεξίπνπ γηα 8 ώξεο, ρσξίο λα απαηηείηαη επαλαθνξηηδόκελνο 

ζπζζσξεπηήο γηα απηόκαην ζύζηεκα θόξηηζεο . 

Πξνηεηλόκελε Γηαηύπσζε Πξνδηαγξαθήο: «Να ιεηηνπξγεί 

κε ηάζε δηθηύνπ 220V- 50HZ κέζσ εύθακπηνπ ηξηπνιηθνύ 

θαισδίνπ ζπλδεδεκέλνπ απεπζείαο κε ξεπκαηνιήπηε ηύπνπ 

«ΟΤΚΟ» ή κε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο κε ελζσκαησκέλν 

επαλαθνξηηδόκελν ζπζζσξεπηή θαη απηόκαην ζύζηεκα 

θόξηηζεο». Πξνδηαγξαθή 4: Να ιεηηνπξγεί θαη‟ επηζπκία 

ηνπ ρεηξηζηή είηε ζε ηάζε δηθηύνπ 220V- 50HZ, είηε κε ηελ 

ρξήζε απνθιεηζηηθά επαλαθνξηηδόκελνπ ζπζζσξεπηή. 

ρόιηα Meditrust: Σν ίδην δεηάεη θαη ε σο άλσ 

πξνδηαγξαθή. Πξνηεηλόκελε Γηαηύπσζε Πξνδηαγξαθήο: 

«Να ιεηηνπξγεί θαη‟ επηζπκία ηνπ ρεηξηζηή ζε ηάζε δηθηύνπ 

220V- 50HZ. Ζ δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο κε ηελ ρξήζε 

απνθιεηζηηθά επαλαθνξηηδόκελνπ ζπζζσξεπηή ζα 

αμηνινγεζεί». Πξνδηαγξαθή 5: Να δηαζέηεη έλδεημε 

θαηάζηαζεο ηνπ ζπζζσξεπηή θαη έλδεημε θόξηηζεο. ρόιηα 

Meditrust: Όηαλ δελ ππάξρεη ζπζζσξεπηήο, δηόηη ιεηηνπξγεί 

κε ηάζε δηθηύνπ 220V-50HZ, ππάξρεη έλδεημε θόξηηζεο 

κπαηαξίαο. Πξνηεηλόκελε Γηαηύπσζε Πξνδηαγξαθήο: «Να 

δηαζέηεη έλδεημε θαηάζηαζεο ηνπ ζπζζσξεπηή θαη έλδεημε 

θόξηηζεο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζπζζσξεπηήο 

λα ππάξρεη έλδεημε ηεο κπαηαξίαο ζηελ νζόλε ηνπ 

πηεζόκεηξνπ». Πάληα ζηελ δηάζεζή ζαο, Με Δθηίκεζε M e 

d i t r u s t Δ.Π.Δ. Ησάλλεο Κνπδηλόπνπινο Γ/ληήο 

Πσιήζεσλ  
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ΠΡΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

«ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ» Αξ.Πξση.: 0000005230 Αζήλα, 14 

Ννεκβξηνπ 2019 ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Σερληθώλ 

Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ΛΗΘΟΣΡΗΠΣΖ LASER 

γηα ην Ηππνθξάηεην Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο. 

Αμηόηηκνη θύξηνη, Ζ εηαηξία καο πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη 

ζηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό, πιελ όκσο νη παξαθάησ 

αλαξηεκέλεο πξνο δηαβνύιεπζε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θαζηζηνύλ αδύλαηε ηελ ζπκκεηνρή καο ζηνλ δηαγσληζκό 

ζέηνληαο πεξηνξηζκνύο ζπκκεηνρήο ζε εηαηξείεο κε 

πξντόληα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, πςειώλ πξνδηαγξαθώλ ηα 

νπνία δηαζέηνπλ ζήκαλζε πηζηνπνίεζεο CE. Πξνηείλνπκε 

ηελ ηξνπνπνίεζε απηώλ ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ (όπσο 

απηέο αλαγξάθνληαη ζην παξαθάησ παξάξηεκα) ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε κεγαιύηεξε δπλαηή επξύηεηα ζπκκεηνρήο 

ζηνλ ππό θξίζε δηαγσληζκό, ζην πιαίζην θαη ηηο αξρέο ηνπ 

πγηνύο αληαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε όιεο ηηο λόκηκεο 



δηαηάμεηο ησλ πξνκεζεηώλ πνπ δηέπνπλ ηνπο δηαγσληζκνύο 

ηνπ δεκνζίνπ, πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ. 

ΔΠΗΜΑΥΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΤΣΖΜΑΣΟ LASER ΛΗΘΟΣΡΗΦΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ. Να είλαη ηύπνπ Holmium:YAG θαη λα 

δηαζέηεη κέγηζηπ ηζρύ 30-35WATT. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ 

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ Να είλαη ηύπνπ Holmium:YAG θαη λα 

δηαζέηεη κέγηζηε κεηαθνξά ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ 35WATT. 

ΥΟΛΗΟ Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαπάλσ 

πξνδηαγξαθήο, θαζώο ε πςειόηεξε κεηαθνξά ηζρύνο ην 

θαζηζηά πην απνηειεζκαηηθό ζηνλ ζξπκκαηηζκό αθόκα θαη 

ησλ πην ζθιεξώλ ιίζσλ, θαζώο θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε θαη γξεγνξόηεξε ηνκή ζε καιαθνύο 

ηζηνύο. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ. Σν κήθνο θύκαηνο ηνπ 

εθπεκπόκελνπ LASER λα είλαη πεξίπνπ ζηα 2,1κm θαη λα 

δηαζέηεη ελέξγεηα παικνύ κε εύξνο απν εσο 5 Joule. 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ Σν κήθνο θύκαηνο 

ηνπ εθπεκπόκελνπ LASER λα είλαη πεξίπνπ ζηα 2,1κm θαη 

λα δηαζέηεη ελέξγεηα παικνύ κε εύξνο από 0,1 θαη λα θηάλεη 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη ηα 5 Joule. ΥΟΛΗΟ Πξνηείλνπκε 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαπάλσ πξνδηαγξαθήο, θαζώο ε 

πςειόηεξε ελέξγεηα παικνύ ην θαζηζηά πην απνηειεζκαηηθό 

ζηνλ ζξπκκαηηζκό αθόκα θαη ησλ πην ζθιεξώλ ιίζσλ. 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ . Ζ ζπρλόηεηα ηνπ παικνύ λα 

έρεη εύξνο από 3Hz θαη λα θηάλεη ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη ηα 

25Hz. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ Ζ ζπρλόηεηα 

ηνπ παικνύ λα έρεη εύξνο 3Hz θαη λα θηάλεη ηνπιάρηζηνλ 

κέρξη θαη ηα 30Hz. ΥΟΛΗΟ Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηεο παξαπάλσ πξνδηαγξαθήο, θαζώο όζν κεγαιύηεξν είλαη 

ην εύξνο ζπρλόηεηαο ηνπ παικνύ ηόζν πην απνηειεζκαηηθό 

είλαη ην Laser θαηά ηελ ιεηηνπξγία Dusting ζηνλ 

ζξπκκαηηζκό ησλ ιίζσλ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ. Να 

δηαζέηεη δηάξθεηα παικνύ ηνπιάρηζηνλ 500κs. 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ Να δηαζέηεη δηάξθεηα 

παικνύ κε εύξνο από 95κs θαη λα θηάλεη ηνπιάρηζηνλ κέρξη 

θαη ηα 1500κs. ΥΟΛΗΟ Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

παξαπάλσ πξνδηαγξαθήο, θαζώο ην κεγαιύηεξν εύξνο 

δηάξθεηαο παικνύ ην θαζηζηά πην απνηειεζκαηηθό ζε 

καιαθό ηζηό (tissue ablation). πλεπώο ε παξαπάλσ 

πξνδηαγξαθή πξνηείλεηαη λα έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξηγξαθή ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνκήζεηα πξντόλησλ 

κε όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ. Να έρεη δπαλαηόηεηα 

ζύλδεζεο ηλώλ δηαθνξεηηθήο δηακέηξνπ, κίαο αιιά θαη 

πνιιαπιώλ ρξήζεσλ επζείαο ζηόρεπζεο. 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ Να έρεη δπλαηόηεηα 

ζύλδεζεο έμη (6) νπηηθέο ίλεο δηαθνξεηηθήο δηακέηξνπ κίαο 

θαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ επζείαο ζηόρεπζεο. Οη ίλεο 

πνιιαπιώλ ρξήζεσλ λα κπνξνύλ λα απνζηεηξσζνύλ ζε 



Sterrad θαη ζε θιίβαλν αηκνύ. Να δηαζέηεη νπηηθή ίλα κηαο 

ρξήζεο εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα εύθακπηα ελδνζθόπηα. Να 

έρεη ζηξνγγπιεκέλν άθξν (ball-tip) γηα λα δηεπθνιύλεη ηελ 

εηζαγσγή ηεο ζην ελδνζθόπην. ΥΟΛΗΟ Πξνηείλνπκε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο παξαπάλσ πξνδηαγξαθήο, θαζώο ην 

κεγαιύηεξν εύξνο επηινγήο δηαθνξεηηθήο δηακέηξνπ νπηηθέο 

ίλεο, δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα επηιέγεη ηελ 

ηδαληθή ίλα αλάινγα κε ην ελδνζθόπην θαη ηελ επέκβαζε. 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ. Να δηαζέηεη πνδνδηαθόπηε. 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ Να δηαζέηεη δηπιό 

πνδνδηαθόπηε. Α) Σν έλα πεληάι γηα ελεξγνπνίεζε 

απελεξγνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο. Β) ην δεύηεξν γηα ελαιιαγή 

ηεο θαηάζηαζεο ηνπ κεραλήκαηνο κεηαμύ Standby/Ready. 

ΥΟΛΗΟ Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαπάλσ 

πξνδηαγξαθήο, θαζώο κε ηελ αλαθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηινγήο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα γηα ιόγνπο αζθαιείαο 

ζηνλ ρξήζηε άκεζα λα ελεξγνπνηεί /απελεξγνπνηεί ην 

κεράλεκα ή λα ην έρεη ζε θαηάζηαζε Standby/Ready, κε ηελ 

απιή θίλεζε ηνπ πέικαηνο θάηη ην νπνίν βνεζάεη ζε 

δύζθνιεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη πνιύσξεο επεκβάζεηο 

θαη απνηξέπεη ηπρόλ βιάβεο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ από 

ηπραία ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραλήκαηνο. ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ. Να είλαη ηξνρήιαην. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ 

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ Σν κεράλεκα λα είλαη απαξαίηεηα 

ηξνρήιαην κηθξώλ δηαζηάζεσλ γηα κεγαιύηεξε επθνιία ζηηο 

κεηαθηλήζεηο κεηαμύ ησλ ρεηξνπξγηθώλ αηζνπζώλ. ΥΟΛΗΟ 

Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαπάλσ πξνδηαγξαθήο 

πξνο απνθπγή παξεξκελεηώλ θαη απνθιεηζκνύ από ηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζπζηεκάησλ laser ιηζνηξηςίαο, 

θαζώο ην κέγεζνο γηα έλα ηέηνην κεράλεκα απνηειεί 

ζεκαληηθό θξηηήξην δεδνκέλνπ πσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

δύζθνιεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ζε πνιύσξα ρεηξνπξγεία θαη 

ε κεηαθίλεζε ηνπ απν ην πξνζσπηθό πξέπεη λα είλαη εύθνιε 

θαη γξήγνξε. Οη ελ ιόγσ ηξνπνπνηήζεηο επηηξέπνπλ ηελ 

ζπκκέηνρε ηεο εηαηξείαο καο δίρσο λα κεηώλεηαη ην θιηληθό 

όθεινο γηα ην Ννζνθνκείν ζαο. Μεηά ηηκήο Κσλ/λνο 

Βνγηαηδάθεο Product Manager Olympus Surgical 

OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS PROTON SA  
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ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ηων 

ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ για ηην 
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«ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ»  

Ζκ/λία 
14/11/2019 

Κύξηνη, ε ζπλέρεηα ηεο ππ‟ αξηζκ. πξση. 52954/30-10-2019 

πξόζθιεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο ζρεηηθά κε ηελ Γεκόζηα 

Γηαβνύιεπζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ Πξνκήζεηα 



ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ γηα ηελ θάιπςε 

αλαγθώλ ηνπ Γ.Ν.Θ. Ηππνθξάηεην, ζαο παξαζέηνπκε ηηο 

παξαηεξήζεηο – πξνηάζεηο καο. Αλαιπηηθόηεξα, 

Πξνηείλεηαη : Α/Α 15 ΔΤΚΑΜΠΣΟ ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΟ 

ΡΗΝΟΦΑΡΤΓΓΟΛΑΡΤΓΓΟΚΟΠΗΟ 3. Να έρεη κήθνο 

εξγαζίαο έσο 34 cm 4. Να έρεη εμσηεξηθή δηάκεηξν 3.5mm - 

4 mm 5. Να έρεη αληηθεηκεληθό θαθό 0 ΜΟΗΡΧΝ θαη εύξνο 

γσλίαο νξάζεσο 80 ΜΟΗΡΧΝ -90 ΜΟΗΡΧΝ 6. Να εθηειεί 

γσληώζεηο ηνπ άθξνπ 130 ΜΟΗΡΧΝ πάλσ θαη 100 ΜΟΗΡΧΝ 

-130 ΜΟΗΡΧΝ θάησ Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα 

νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία. Με εθηίκεζε, Γηα ηελ 

ΓΔΣΡΗΜΔΝΣ ΔΠΔ  
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Ζκ/λία 
12/11/2019 

ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ Αξηζκ. πξση.: 52954 Θέµα: «∆ηελέξγεηα 

∆εµόζηαο ∆ηαβνύιεπζεο ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα 

ηελ πξνκήζεηα «ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΓΝΘ Ηππνθξάηεην Γηα 

ην είδνο ΑΝΑΛΤΣΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ Γηα 

ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή Νν 2 «Να δηαζέηεη κεγάιε νζόλε 

LCD γηα ηελ απεηθόληζε ησλ κεηξήζεσλ (ηνπιαρηζηνλ 1/4 

VGA) θαη πιήξεο πιεθηξνιόγηνζε κηα ζπζθεπή ζπκπαγή 

θαη θνξεηή.» Ζ εηαηξεία καο πξνηείλεη ηεο εμήο 

ηξνπνπνίεζε: Να δηαζέηεη κεγάιε νζόλε αθήο 8 ηληζώλ κε 

ελζσκαησκέλν πιεθηξνιόγην ζε κηα ζπζθεπή ζπκπαγή θαη 

θνξεηή. Γηα ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή Νν 4 «Να 

ελζσκαηώλεη έηνηκεο ξνπηίλεο ειέγρνπ κε ηα αθόινπζα 

πξόηππα ειέγρνπ EC/EN 60601-1, AAMI θαη NFPA, IEC 

62353 θαη VDE 0751-1» Ζ εηαηξεία καο πξνηείλεη ηεο εμήο 

ηξνπνπνίεζε: Να ελζσκαηώλεη έηνηκεο ξνπηίλεο ειέγρνπ κε 

ηα αθόινπζα πξόηππα ειέγρνπ EC/EN 60601-1, AAMI θαη 

NFPA, IEC 62353. Καζώο ην πξσηόθνιιν VDE 0751-1 

ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζηελ ρώξα ηεο Γεξκαλίαο. Γηα ηελ 

ηερληθή πξνδηαγξαθή Νν 7 «Να κπνξεί λα ειέγμεη 

ηνπιάρηζηνλ 10 ζπλδέζεηο αζζελνύο νη νπνίεο λα κπνξνύλ 

λα είλαη από δηαθνξεηηθνύο εληζρπηέο θαη από δηαθνξεηηθέο 

ηάμεηαο αζθαιείαο (π.ρ. θιάζεο αζθαιείαο BF θαη CF καδί, 

ή ECG θαη SpO2 ή απηληδσηή θαη IBP. » Ζ εηαηξεία καο 

πξνηείλεη λα πξνζηεζνύλ νη αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο: 1. Να 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη έιεγρν Isolated Map Test. 2. Να 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη έιεγρν Αλάζηξνθεο 

Πνιηθόηεηαο (Reverse Polarity). 3. Ο αλαιπηήο ειεθηξηθήο 

αζθάιεηαο λα είλαη ελζσκαησκέλνο ζε εηδηθή ηζάληα 

αζθαιείαο γηα απνθπγή θζνξάο ρηππεκάησλ.  
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 Α.Δ.s 

Email 
sales.thes@mavorgenis.c

om 

Άξζξν 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ 

ΣΗ 1ης 

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

"ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚ

ΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ" 

ΚΑΙ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ 
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Καηόπηλ αλάξηεζεο πξνο δηαβνύιεπζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα «ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

ΓΗΑΘΔΡΜΗΑ», ζα ζέιακε λα θάλνπκε ηηο παξαθάησ 

παξαηεξήζεηο: πκβαδίδνληαο κε ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε, 

πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε παξνρήο ππεξεζηώλ 

πγείαο, πξνηείλνπκε ηελ πξνκήζεηα ηεο παξαθάησ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΤΝΓΤΑΜΟΤ 

ΖΛΔΚΣΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΗΑ ΜΟΝΟΠΟΛΗΚΔ ΚΑΗ 

ΓΗΠΟΛΗΚΔ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΗ 

ΤΝΣΖΞΖ ΗΣΧΝ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΘΔΡΜΗΚΖ 

ΤΓΚΟΛΛΖΖ ΑΓΓΔΗΧΝ Δ ΜΗΑ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΤΝΓΤΑΜΟΤ 

ΖΛΔΚΣΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΗΑ ΜΟΝΟΠΟΛΗΚΔ ΚΑΗ 

ΓΗΠΟΛΗΚΔ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΗ 

ΤΝΣΖΞΖ ΗΣΧΝ ΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΘΔΡΜΗΚΖ 

ΤΓΚΟΛΛΖΖ ΑΓΓΔΗΧΝ Δ ΜΗΑ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ. 

ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 1. Να δηαζέηεη ζύζηεκα 

θνπήο θαη ζύληεμεο ηζηώλ, δέζκεο ηζηώλ, αγγείσλ θαη 

ιεκθαγγείσλ δηακέηξνπ έσο θαη 7 mm, κε ηελ κηθξόηεξε 

ζεξκηθή δηαζπνξά ζε παξαθείκελνπο ηζηνύο (έσο 2 mm). 2. 

Να απνηειείηαη από ειεθηξνγελλήηξηα πςειήο ζπρλόηεηαο 

(δηαζεξκία) θαη ζύζηεκα ζύληεμεο ηζηνύ γηα απηόκαηε 

ειεθηξνζεξκηθή ζπγθόιιεζε αγγείσλ ζηελ ίδηα ζπζθεπή. 3. 

Να δηαζέηεη ςεθηαθή νζόλε αθήο πγξώλ θξπζηάιισλ 7 

ηληζώλ (LCD) ¨δηα ηεο επαθήο¨ (touch screens) ηεζζάξσλ 

ηεηαξηεκνξίσλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ξύζκηζε όισλ ησλ 

ιεηηνπξγηώλ ηεο ζπζθεπήο. 4. Να δηαζέηεη πιήξε ζεηξά 

ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ γηα ηελ ειεθξνζεξκηθή 

ζπγθόιιεζε αγγείσλ θαη ιεκθαγγείσλ κέρξη 7mm ηα νπνία 

λα είλαη αλνηρηήο θαη ιαπαξνζθνπηθήο ρεηξνπξγηθήο, 

ειεγρόκελα από πνδνδηαθόπηε ή ρεηξνδηαθόπηε. Σα 

εξγαιεία γηα ρξήζε ζε ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο λα είλαη 

δηαζέζηκα ζε δηακέηξνπο ησλ 5 θαη 10mm γηα ρξήζε κε 

ηξνθάξ δηακέηξνπ 5 θαη 10mm θαη λα πξνζθέξνληαη ζε 

ηύπνπο θαλνληθνύ κήθνπο (πεξίπνπ 37 cm) θαη ζε κεγάινπ 

κήθνπο (πεξίπνπ 44 cm) γηα παρύζαξθνπο αζζελείο. 5. Να 

παξέρεη ερεηηθό θαη θσηεηλό ζήκα, όηαλ ε δηαδηθαζία ηεο 

ζπγθόιιεζεο ηνπ αγγείνπ έρεη επηηεπρζεί θαη απηνκάησο λα 

δηαθόπηεη ηελ παξνρή ηζρύνο. 6. Να παξέρεη ερεηηθό θαη 

θσηεηλό ζήκα κε εμεηδηθεπκέλεο ελδείμεηο – νδεγίεο 



δπζιεηηνπξγίαο ή αζηνρίαο ρξήζεο (πνιύ πγξό πεξηβάιινλ, 

μέλν ζώκα, κε νινθιήξσζε θύθινπ απνιίλσζεο, πνιύ 

κεγάινο ή κηθξόο ηζηόο, αλνηρηά ζθέιε, θηι.). 7. Να 

δηαζέηεη ζύζηεκα απηνδηάγλσζεο βιαβώλ, ώζηε λα θάλεη 

εύθνιε θαη γξήγνξε ηελ επηδηόξζσζε ηεο. 8. Να παξέρεη 

ερεηηθό θαη θσηεηλό ζήκα, όηαλ ε δηαδηθαζία ηεο 

ζπγθόιιεζεο ηνπ αγγείνπ δελ έρεη επηηεπρζεί θαη απηνκάησο 

λα δηαθόπηεη ηελ παξνρή ηζρύνο. 9. Να δέρεηαη 

αλαβαζκίζεηο ινγηζκηθνύ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε 

απνκάθξπλζε ηεο γελλήηξηαο από ην λνζνθνκείν. 10. Να 

δηαζέηεη απηόκαηε αλαγλώξηζε ησλ εξγαιείσλ. 11. Να 

δηαζέηεη πιήξε ζεηξά ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ ζε δηάθνξεο 

δηαζηάζεηο,ώζηε λα θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα 

ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ αλνηρηήο ( εξγαιείν γηα 

επεκβάζεηο ζπξενεηδεθηνκώλ – καζηεθηνκώλ, 

ιεκθαδεληθώλ θαζαξηζκώλ κήθνπο 21 εθ., εξγαιείν 

γαζηξεθηνκώλ, πζηεξεθηνκώλ κήθνπο 18 - 23 εθ.) θαη 

ιαπαξνζθνπηθήο ηερληθήο (εξγαιείν ιαπαξνζθνπηθήο 

ρεηξνπξγηθήο κήθνπο 37 εθ). Να ζεκεησζεί όηη κηα ζεηξά 

εξγαιείσλ δεηείηε παξαθάησ γηα ρξήζε κε ηελ γελλήηξηα. 

12. Να ζπλεξγάδεηαη κε ζηπιεό δηαζεξκίαο ηξηώλ θνκβίσλ 

θαη απηόκαηεο ξύζκηζεο ηεο ηζρύνο από ην απνζηεηξσκέλν 

πεδίν. 12. Να δηαζέηεη ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο πνηόηεηαο 

επαθήο, γηα ηελ ζπλερή παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο ηεο 

ειεθηξηθήο επαθήο κεηαμύ ηνπ νπδέηεξνπ ειεθηξνδίνπ θαη 

ηνπ αζζελνύο, γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ θηλδύλνπ εγθαπκάησλ 

ζην ζεκείν επαθήο. ε πεξίπησζε θαθήο επαθήο ή βιάβεο, 

λα ελεξγνπνηείηαη νπηηθναθνπζηηθό αιάξκ θαη λα 

δηαθόπηεηαη απηόκαηα ε ιεηηνπξγία ηεο γελλήηξηαο (επί 

πνηλή απνθιεηζκνύ). 13. Να δηαζέηεη ζύζηεκα πνπ επηηξέπεη 

ζην ρξήζηε ηελ απηόκαηε ελεξγνπνίεζε θαη δηαθνπή ηεο 

δηπνιηθήο ελέξγεηαο. 14. Να δηαζέηεη δύν (2) ππνδνρέο 

κνλνπνιηθήο ιεηηνπξγίαο, κηα (2) δηπνιηθήο ιεηηνπξγίαο, κία 

(1) ππνδνρή γηα ιαπαξνζθνπηθό θαιώδην ζην ζύζηεκα 

ειεθηξνρεηξνπξγηθήο, κία (1) ππνδνρή γηα ειεθηξόδην 

επηζηξνθήο αζζελνύο θαη κηα (1) ππνδνρή ζην ζύζηεκα 

ζύληεμεο ηζηώλ γηα ηελ ειεθηξνζεξκηθή ζπγθόιιεζε 

αγγείσλ. 15. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε 

κεράλεκα Argon. 16. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο 

κε κεράλεκα εθθέλσζεο θαπλνύ. 17. Να επηηπγράλεη ηνλ 

πην γξήγνξν ρξόλν απνιίλσζεο (1 - 4 sec.) γηα ηε κείσζε 

ηνπ ρεηξνπξγηθνύ ρξόλνπ. 18. Να δηαζέηεη κέγηζηε ηζρύ 

ηνπιάρηζηνλ 300 W ζε κνλνπνιηθή θαη δηπνιηθή ρξήζε. 19. 

Ζ ελεξγεηαθή πιαηθόξκα λα είλαη ζύκθσλε (επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ) κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ θαηάιιεισλ 

πξνηύπσλ θαη απαηηήζεσλ: EN ISO13485:2003 EN 

ISO13485:2012 IEC 60601-1:1998 IEC 60601-1:2012 EN 

60601-1:2013 CSA C22.2 No.60601-1-08:2008 ANSI 

AAMI ES 60601-1:2005(R):2012 IEC 60601-1-2:2004 IEC 



60601-1-2:2007 EN 60601-1-2:2007 IEC 60601-1-6:2010 

IEC 60601-1-8:2012 IEC 60601-2-2:2006 IEC 60601-2-

2:2009 EN 1041:2008 EN 50419:2006 EN 980:2008 EN 

ISO 15223-1:2012 EN ISO 15223-2:2010 ISO 14971:2007 

EN ISO 14971:2012 IEC 62304:2006 IEC 62366:2007 

ISTA 2A:2008 Να θαηαηεζεί ε ζρεηηθή Γήισζε 

πκκόξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 20. Nα είλαη 

ζύκθσλε (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

ANSI/AAMI HF18 γηα ραξαθηεξηζκό «πξνζηαζίαο από 

απηλίδσζε». 21. Ζ πξνζθνξά, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζα 

ζπλνδεύεηαη από: α. Πιήξε εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα 

δύν έηε (από ηνλ νίθν θαηαζθεπήο). β. Με ηελ πξνζθνξά λα 

θαηαηεζνύλ ηα ιεηηνπξγηθά θπιιάδηα (νδεγίεο ρξήζεο), 

θαζώο θαη Service Manual. γ. Γήισζε γηα εθπαίδεπζε ησλ 

ηαηξώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ζηε ρξήζε θαη ησλ 

ειεθηξνληθώλ ζηε ιεηηνπξγία. δ. Γήισζε γηα ηνλ ηερληθό 

πνπ ζα παξέρεη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε. Να θαηαηεζεί ην 

ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό. ε. Γήισζε – δέζκεπζε όηη κεηά από 

θάζε επηζθεπή ή ζπληήξεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη από 

ην ηερληθό ηκήκα ζα εθδίδεηαη θαη ην αληίζηνηρν 

πξσηόθνιιν ειεθηξηθήο αζθάιεηαο. ζη. Σν πξνζθεξόκελν 

είδνο λα δηαζέηεη CE MARK θαη ην ηερληθό ηκήκα 

ππνζηήξημεο λα δηαζέηεη ηα πηζηνπνηεηηθά ISO 9001:2008 

θαη ISO 13485:03, θαζώο θαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 

ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004. δ. Φύιιν ζπκκόξθσζεο, ζην 

νπνίν ζα απαληώληαη αλαιπηηθά όια ηα αηηήκαηα ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα 

πξνζπέθη, ζην user manual ή ην service manual.  

 

Όλνκα 
DRAEGE

R 

HELLAS 

A.E. 

Email 
niki.korompilia@draeger.co

m, sales.c.gr@draeger.com 

Άξζξν 
ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ

Τ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ, 

ΔΙΓΟ «ΜΟΝΙΣΟΡ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ" 
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ΠΡΟ ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Κσλζηαληηλνππόιεσο 49 Σ.Κ. 546 42, 

Θεζζαινλίθε Τπνδηεύζπλζε Οηθνλνκηθνύ Σκήκα 

Πξνκεζεηώλ Τπόςε : θα Κσηνύια Σει. : 2313 312229 E-

mail : akotoula@ippokratio.gr Θεζζαινλίθε, 15 Ννεκβξίνπ 

2019 Αξ. πξση. 2314/1411019 ΘΔΜΑ: ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

«ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» ΓΗΑ ΣΗ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΝΘ ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟΤ ΜΔ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 

52954 ΔΗΓΟ «ΜΟΝΗΣΟΡ ΜΔΣΑΦΟΡΑ» Αμηόηηκνη θ.θ., 



αο γλσξίδνπκε όηη ε Draeger Hellas Α.Δ πνπ εδξεύεη ζηελ 

Αζήλα, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 150 (Νέα Ησλία 14231), είλαη 

ε ζπγαηξηθή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο Dräger. 

Καηέρεη εγεηηθή ζέζε παγθνζκίσο ζηελ θαηαζθεπή θαη 

δηαλνκή αλαηζζεζηνινγηθώλ κνλάδσλ, αλαπλεπζηήξσλ, 

ζεξκνθνηηίδσλ, κόληηνξ παξαθνινύζεζεο, ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο θαη παξνρήο ηαηξηθώλ αεξίσλ θαζώο θαη 

εμνπιηζκό ρεηξνπξγείνπ (ρεηξνπξγηθνί πξνβνιείο, pendands 

θ.ι.π.) ηα πιαίζηα ηεο δηελέξγεηαο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα 

«ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην είδνο: «ΜΟΝΗΣΟΡ ΜΔΣΑΦΟΡΑ» 

θαη έρνληαο ππόςε ηηο πξνδηαγξαθέο εθθίλεζεο πνπ δελ 

επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή ηεο Draeger Ζellas Α.Δ.: Εεηνύκε 

ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ε νπνία ζα 

είλαη θαζνξηζηηθή ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη 

εηδηθόηεξα ζηελ ηζόλνκε θαη ηζόηηκε ζπκκεηνρή ησλ 

πξνκεζεπηώλ κε εμνπιηζκό ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο – θιάζεο, 

πξνο όθεινο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο.   ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΜΟΝΗΣΟΡ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (10.000€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) 1. Να ιεηηνπξγεί κε ηάζε 

220 V / 50 Hz θαη λα δηαζέηεη κπαηαξία/εο γηα απηνλνκία ζε 

πεξίπησζε πηώζεο ηεο ηάζεο. 2. Να δηαζέηεη βπζκαηνύκελν 

κόληηνξ κεηαθνξάο κηθξνύ βάξνπο, κηθξόηεξνπ ησλ 2 kg, κε 

νζόλε αθήο ηνπιάρηζηνλ 6 ηληζώλ (κε δπλαηόηεηα 

πεξηζηξνθήο ηεο απεηθόληζεο θαηά 180 κνίξεο), 3 

θπκαηνκνξθώλ, κελνύ (ινγηζκηθό) ζηελ Διιεληθή γιώζζα, 

κπαηαξία ηνπιάρηζηνλ 4 σξώλ γηα ηε ιήςε θαη 

παξαθνινύζεζε ησλ θαηλνκέλσλ (παξαθιηλίσο θαη θαηά 

ηελ κεηαθνξά): • ΖΚΓθήκαηνο/ Καξδηαθνύ ξπζκνύ/ 

Αλαπλνήο (ECG/RESP) • Κνξεζκνύ Ομπγόλνπ (SpO2) • 

Αλαίκαθηεο Πίεζεο (NIBP) • Γύν (2) αηκαηεξώλ πηέζεσλ 

(IBP) • Γύν (2) ζεξκνθξαζίεο (TEMP) • Καπλνγξαθίαο & 

Καπλνκεηξίαο (EtCO¬2) • Αλαίκαθηεο κέηξεζεο ησλ SpHb 

θαη SpOC 3. Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα (ΖΚΓ) 3.1 Να δέρεηαη 

3-πνιηθό, 5-πνιηθό, 6-πνιηθό θαη 10-πνιηθό θαιώδην 

ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο. 3.2 Να απεηθνλίδεη επδηάθξηηα 

ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα, αθόκε θαη ζηηο πεξηπηώζεηο θαθήο 

ζύλδεζεο ή δηαθνπήο ειεθηξνδίνπ ΖΚΓ. 3.3 Να δίλεη 

δπλαηόηεηα επηινγήο γηα ζπλερή απεηθόληζε νπνηαζδήπνηε 

από ηηο απαγσγέο, θαζώο θαη λα απεηθνλίδεη ηαπηόρξνλα, 

έσο ηξεηο απαγσγέο πνπ επηιέγνληαη από ην ρεηξηζηή. 3.4 Να 

έρεη ηε δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο βεκαηνδόηε. 3.5 Να έρεη ηε 

δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο αξξπζκηώλ θαη αλάιπζεο ηνπ ST 

δηαζηήκαηνο ζε ηξεηο απαγσγέο ηνπιάρηζηνλ. 3.6 Σν 

θαιώδην ΖΚΓ λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ηεο 

θπκαηνκνξθήο ηεο αλαπλνήο θαη λα ππάξρεη ςεθηαθή 

έλδεημε ηεο ζπρλόηεηαο ησλ αλαπλνώλ. 3.7 Να απεηθνλίδεη 

θαη ηηο 12 απαγσγέο ηνπ ΖΚΓ κε ηε ρξήζε 6-πνιηθνύ 



θαισδίνπ ΖΚΓθήκαηνο. 4. Αηκαηεξέο πηέζεηο (ΗΒΡ) 4.1 Να 

κεηξάεη ηαπηόρξνλα δύν (2) αηκαηεξέο πηέζεηο. Να 

απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο ηεο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη 

κέζεο πίεζεο, θαζώο θαη νη θπκαηνκνξθέο ησλ πηέζεσλ. 4.2 

Να επηηξέπεη ζην ρεηξηζηή λα δειώλεη εηηθέηεο αλάινγα κε 

ην ζεκείν εθαξκνγήο ηνπ θαζεηήξα. 4.3 Να αλαβαζκίδεηαη 

κε επηπιένλ βαζκίδεο γηα ηε κέηξεζε θαη απεηθόληζε 

επηπξόζζεησλ αηκαηεξώλ πηέζεσλ ζην ζύλνιν. 5. 

Αλαίκαθηε πίεζε (ΝΗΒΡ) 5.1 Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία 

ρεηξνθίλεηεο θαη απηόκαηεο εθθίλεζεο ηεο κέηξεζεο ζε 

πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 5.2 Να 

απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη κέζεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο, κε μερσξηζηά όξηα ζπλαγεξκνύ γηα θάζε 

κία από απηέο. 6. Θεξκνθξαζία (Σ) 6.1 Να κεηξάεη κε 

πςειή αθξίβεηα ηελ ζεξκνθξαζία ππξήλα ηνπ αζζελνύο. 6.2 

Να επηηξέπεη ζην ρεηξηζηή λα δειώλεη εηηθέηεο αλάινγα κε 

ην ζεκείν εθαξκνγήο ηνπ αηζζεηήξα. 6.3 Να έρεη ηελ 

δπλαηόηεηα κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε δύν 

δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ζώκαηνο (Σ1,Σ2), ηαπηόρξνλα, ζε 

πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνύλ δύν αηζζεηήξεο. 6.4 ηελ 

παξαπάλσ πεξίπησζε λα ππνινγίδεη θαη λα αλαδεηθλύεη ηε 

δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ ησλ δύν ζεκείσλ (ΓΣ). 7. 

Παικηθή νμπκεηξία (SpO2) θαη ινηπέο παξάκεηξνη 7.1 Να 

κεηξά κε αλαίκαθηε κέζνδν ηνλ θνξεζκό ηεο αηκνζθαηξίλεο 

ζε νμπγόλν κέζσ αηζζεηήξα δαθηύινπ (probe) πνιιαπιώλ 

ρξήζεσλ, ηερλνινγίαο Masimo Rainbow. 7.2 Να απεηθνλίδεη 

ςεθηαθά ηνλ θνξεζκό % νμπγόλνπ θαη λα απεηθνλίδεη ηελ 

πιεζπζκνγξαθηθή θακπύιε SpO2. 7.3 Να κεηξά, κε 

αλαίκαθηε κέζνδν, ηνλ δείθηε Pleth Variability Index (PVI) 

γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αλακελόκελεο αληαπόθξηζεο ηνπ 

αζζελή ζηα παξερόκελα πγξά. 7.4 Να κεηξά, κε αλαίκαθηε 

κέζνδν, ηελ SpHb θαη ην SpOC. 8. Καπλνγξαθία & 

Καπλνκεηξία (EtCO¬2) Να κεηξά θαη λα απεηθνλίδεη ηε 

θαπλνγξαθία θαη θαπλνκεηξία κέζσ αηζζεηήξα θύξηαο ξνήο 

(mainstream) ρξεζηκνπνηώληαο θπβέηα πνιιαπιώλ 

ρξήζεσλ, απνζηεηξώζηκε. 9. Οπηηθναθνπζηηθή δηάηαμε 

ζπλαγεξκνύ (Alarms) κε ηξία επίπεδα πξνηεξαηόηεηαο θαη 

ξπζκηδόκελα όξηα γηα όιεο ηηο παξακέηξνπο. 10. Σν θάζε 

κόληηνξ λα ζπλνδεύεηαη από: • 3-πνιηθό θαιώδην 

ΖΚΓθήκαηνο (ECG), πνιιαπιώλ ρξήζεσλ. • 6-πνιηθό 

θαιώδην ΖΚΓθήκαηνο (ECG), πνιιαπιώλ ρξήζεσλ. • 

Αηζζεηήξα δαθηύινπ παικηθήο νμπκεηξίαο πνιιαπιώλ 

ρξήζεσλ ηερλνινγίαο Masimo (SpO2). • Γέθα (10) 

αηζζεηήξεο δαθηύινπ γηα ηελ κέηξεζε ησλ SpHb θαη SpOC. 

• Γύν πεξηρεηξίδεο ελειίθσλ δηαθνξεηηθώλ κεγεζώλ (NΗBP), 

πνιιαπιώλ ρξήζεσλ. • Γύν ηνπιάρηζηνλ αηζζεηήξεο 

ζεξκνθξαζίαο (T). • Βάζε ζηήξημεο γηα επηηνίρηα ξάγα. θαη 

ελ γέλεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό γηα ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πιελ ινηπώλ αλαισζίκσλ. 



ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 1. Σα Δίδε ζα Δγθαηαζηαζνύλ 

θαη ζα παξαδνζνύλ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, κε 

θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ Πξνκεζεπηή, ζε ρώξνπο πνπ ζα 

ππνδείμεη ην Ννζνθνκείν, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηηο πξνβιεπόκελεο πξνδηαγξαθέο 

αζθάιεηαο αζζελώλ, ρεηξηζηώλ, πεξηβάιινληνο. Ο 

Πξνκεζεπηήο ζα ππνβάιιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηπρόλ 

πξναπαηηνύκελεο ππνδνκέο (παξνρέο, ζπλδέζεηο θ.ιπ.) ή 

άιιεο ππνρξεώζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξν θείκελνπ-λα 

πινπνηεζεί ε παξάδνζε ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 2. Σα πξνζθεξόκελα είδε ζα έρνπλ εγγύεζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο (2) δύν ρξόληα ηνπιάρηζηνλ θαη πιήξε 

ππνζηήξημε ζε αληαιιαθηηθά θαη service γηα 10 ρξόληα 

ηνπιάρηζηνλ, κε απνδεδεηγκέλε παξαθαηαζήθε 

αληαιιαθηηθώλ. Σπρόλ πεξηπηώζεηο πνπ δελ θαιύπηνληαη 

από ηελ εγγύεζε (π.ρ. αλαιώζηκα ή εξγαζίεο), ζα πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα αλαθεξζνύλ. Ζκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

εγγύεζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ 

Πξσηνθόιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο, κε ην νπνίν 

βεβαηώλεηαη ε νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή, 

ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ύκβαζεο. 3. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο ζα γίλνληαη, κε επζύλε θαη κέξηκλα 

ηνπ Πξνκεζεπηή, δσξεάλ, όινη νη πξνιεπηηθνί έιεγρνη θαη 

νη ζπληεξήζεηο, όηαλ θαη όπσο πξν βιέπνληαη από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή, θαζώο θαη ε απνθαηάζηαζε όισλ ησλ 

έθηαθησλ βιαβώλ, κε επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ησλ 

ηκεκάησλ πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε, από εμεηδηθεπκέλν 

ηερληθό, ν νπνίνο ππνρξενύηαη λα επεκβαίλεη. 4. Να δνζνύλ 

πιήξε ζηνηρεία γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ service ίνπ 

Πξνκεζεπηή, ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη επαξθή εκπεηξία ζην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο, θαζώο θαη πειαηνιόγην ηνπ 

πξνζθεξόκελνύ είδνπο. 5. Να δνζνύλ βεβαηώζεηο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, από ηηο νπνίεο λα θαίλεηαη όηη ν 

πξνκεζεπηήο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο σο πξνο ηελ παξνρή 

πιήξνπο ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο θαη όηη 

επαξθήο αξηζκόο ζηειερώλ ηνπ Πξνκεζεπηή έρνπλ 

εθπαηδεπηεί από ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ πξντόληνο. 6. Να 

επηζπλαθζνύλ ηα πηζηνπνηεηηθά CE ηνπ είδνπο θαη ISO ηνπ 

νίθνπ θαζώο θαη Βεβαίσζε πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα πεξί 

ζπκκόξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή κε ηηο Αξρέο θαη 

Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ νξζή πξαθηηθή δηαλνκήο 

θαη εμππεξέηεζεο (service) ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ, 

ζύκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε ΓΤ8δ/ ΓΠ .νηθ./ 

1343,ΦΔΚ 32Α/16-01-04). 7. Να παξέρεηαη θαηά ηελ 

παξάδνζε ηνπ πξντόληνο δσξεώλ εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηώλ 

ζηε ζεσξία, ην ρεηξηζκό θαη ηε ιεηηνπξγία, αιιά θαη ησλ 

ηερληθώλ ζηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θαη ηα κέηξα 

αζθάιεηαο ησλ ρξεζηώλ θαη ηνπ κεραλήκαηνο (Νόκνο 

2955/01, άξζξν 2, παξ. 5). 8. Να παξαδνζνύλ, κε ηελ 



παξάδνζε ηνπ είδνπο, ηα πξσηόηππα εγρεηξίδηα ρεηξηζκνύ 

θαη service, κε ηα θπθισκαηηθά δηαγξάκκαηα, ηηο νδεγίεο 

επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θαη ηνπο θσδηθνύο ησλ 

αληαιιαθηηθώλ θαη νη βαζηθέο ηηκέο γηα ηα βαζηθά 

αληαιιαηηθά (πρ ηηκή κπαηαξία) 9. Να πεξηγξάθεη ην 

αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπληεξήζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη από 

ηνλ θαηαζθεπαζηή, λα δηεπθξηληζηνύλ ζαθώο νη ρξόλνη θαη 

ην είδνο ησλ ζπληεξήζεσλ πνπ πξέπεη λα θάλεη ν 

εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξόζσπνο θαη ελδερνκέλσο ν 

ρξήζηεο θαη λα αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά όια ηα απαηηνύκελα 

αλαιώζηκα ε άιια πιηθά ησλ ζπληεξήζεσλ, κε ηνπο 

θσδηθνύο, ηηο ηηκέο θαη ην ρξόλν δσήο ηνπο. 10. Ο ρξόλνο 

παξάδνζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο δπν (2) κήλεο από ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο. Με εθηίκεζε, Γηα 

ηελ Draeger Hellas A.E. Παλαγηώηεο Μαξαληέινο 

Μεραληθόο πσιήζεσλ Γξαθείν Βνξείνπ Διιάδνο Ηαηξηθόο 
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ηα πιαίζηα ηεο δηαβνύιεπζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα 

ηελ πξνκήζεηα δύν θνξεηώλ αθηηλνγξαθηθώλ κεραλεκάησλ 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΓΝΘ ΗΠΠΟΚΣΑΣΔΗΟ ζαο 

απνζηέιινπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο: Με ζθνπό, α) Σελ 

ηειηθή πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, κε 

όια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα αθηηλνινγηθά 

αιιά θαη ηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα εκθάληζεο αθηηλνγξαθίαο 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο β) Σελ δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο 

επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο, 

θαζνξίδνληαο ζαθέζηεξα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γ) Σελ 

αύμεζε ηνπ πγηνύο αληαγσληζκνύ αλάκεζα ζηηο 

πξνζθέξνπζεο εηαηξίεο δεκηνπξγώληαο πξνδηαγξαθέο όπνπ 

κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ νη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο ηα 

θαιύηεξά ηνπο πξντόληα. ηελ ελόηεηα Γελλήηξηα κε 

ρεηξηζηήξην α) Να είλαη ηζρύνο > 4kW πξνηείλνπκε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο ζε: Να είλαη ηζρύνο > ή = 

32kW β) Να δηαζέηεη εύξνο ηάζεο: 40-110kV πξνηείλνπκε 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο ζε: Δύξνο ξύζκηζεο kV 

από 40 έσο 125 kV κε βήκαηα ηνπ 1kV. γ) Να δηαζέηεη 

ειάρηζην ρξόλν έθζεζεο ηεο ηάμεο ησλ 0,002sec 

πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο ζε: Να 

δηαζέηεη ειάρηζην ρξόλν έθζεζεο ηεο ηάμεο ησλ 0,001sec δ) 

Να δνζνύλ ζηνηρεία πξνο αμηνιόγεζε ηνπ εύξνπο mA θαη 

mAs πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο ζε: 



Σν εύξνο ξύζκηζεο ξεύκαηνο λα θπκαίλεηαη από 50 έσο 400 

mA. Σν εύξνο ησλ mAs λα θπκαίλεηαη από 0.1 mAs έσο 

220mAs. ε) Να δηαζέηεη πίλαθα ρεηξηζκνύ κε ςεθηαθή 

απεηθόληζε ησλ αθηηλνινγηθώλ παξακέηξσλ κε δηαθόπηεο 

αθήο πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο ζε: 

Να δηαζέηεη πίλαθα ρεηξηζκνύ κε ςεθηαθή απεηθόληζε ησλ 

αθηηλνινγηθώλ παξακέηξσλ κε δηαθόπηεο αθήο. Να δηαζέηεη 

ηνπιάρηζηνλ 35 αλαηνκηθά πξνγξάκκαηα. Να δηαζέηεη 

Διιεληθή γιώζζα. ηελ ελόηεηα Αθηηλνινγηθή ιπρλία θαη 

ζύζηεκα δηαθξαγκάησλ ζη) Να δνζνύλ ζηνηρεία πξνο 

αμηνιόγεζε ηεο ζεξκνρσξεηηθόηεηαο (kHU) θαη ηεο 

ζεξκναπαγσγήο (HU/min) ηεο ιπρλίαο πξνηείλνπκε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο ζε: Να έρεη 

ζεξκνρσξεηηθόηεηα αλόδνπ άλσ ησλ 100kHU. Μέγηζηε 

ζπλερόκελε απνβνιή ζεξκόηεηαο αλόδνπ ≥300W δ) Να 

δηαζέηεη ζύζηεκα δηαθξαγκάησλ πεξηνξηζκνύ δέζκεο δύν 

δηαζηάζεσλ κε θσηεηλή επηθέληξσζε θαη ελζσκαησκέλν 

κέηξν. πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο ζε: 

Να δηαζέηεη ζύζηεκα δηαθξαγκάησλ πεξηνξηζκνύ δέζκεο 

δύν δηαζηάζεσλ κε θσηεηλή επηθέληξσζε, ελζσκαησκέλν 

κέηξν θαη κε ρξνλνδηαθόπηε 30sec. Ο πεξηνξηζηήο δέζκεο 

λα δηαζέηεη επηπιένλ θίιηξα αινπκηλίνπ θαη ραιθνύ. Ζ 

πεξηζηξνθή ηνπ πεξηνξηζηή δέζκεο λα είλαη ≥ +120ν . Να 

δηαζέηεη (πξναηξεηηθά) DAP meter. Να πξνζθεξζεί σο 

επηινγή. ε) Να ππάξρεη δπλαηόηεηα θηλήζεσλ ηεο ιπρλίαο 

θαζ‟ ύςνο, πεξηζηξνθή θαη θιίζε κε ζύζηεκα 

αθηλεηνπνίεζεο ζε νπνηαδήπνηε ζέζε. Να δνζνύλ νη κνίξεο 

πεξηζηξνθήο πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

πξνδηαγξαθήο ζε: Πεξηζηξνθή ιπλρίαο ± 180° Κιίζε 

ιπρλίαο ζε ζρέζε από ηνλ εγθάξζην άμνλα ≤ - 49ν & ≥102ν 

Ζ ειάρηζηε εζηηαθή απόζηαζε από ην έδαθνο λα είλαη 

κηθξόηεξε ησλ 42εθ. Ζ κέγηζηε εζηηαθή απόζηαζε από ην 

έδαθνο λα είλαη κεγαιύηεξε ησλ 209εθ. ηελ ελόηεηα 

Σξνρήιαην ζ) Να βξίζθεηαη πάλσ ζε εηδηθή ηζρπξή βάζε κε 

ξόδεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ θίλεζε πξνο θάζε θαηεύζπλζε 

πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο ζε: Να 

βξίζθεηαη πάλσ ζε εηδηθή ηζρπξή βάζε κε ξόδεο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ θίλεζε πξνο θάζε θαηεύζπλζε. Σν κέγηζην 

πιάηνο ηνπ κεραλήκαηνο λα κελ μεπεξλά ηα 62εθ. Γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ πξναλέθεξα ζηελ αξρή ηεο 

επηζηνιήο καο, είλαη απαξαίηεην λα πξνζηεζεί ν παξαθάησ 

όξνο: Όια ηα παξαπάλσ λα παξαπέκπνληαη ζηα επίζεκα 

θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. Παξαπνκπέο ζε 

θσηνηππίεο θαη ζε ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ή ηνπ πξνκεζεπηή, απνξξίπηνληαη 

σο απαξάδεθηεο. Ζ εηαηξία καο ΑΓΚΦΑ ΓΚΔΒΔΡΣ ΑΔΒΔ 

είλαη έλαο παγθόζκηνο πξνκεζεπηήο αιιά θαη 

θαηαζθεπαζηήο αμηόπηζησλ αθηηλνινγηθώλ - 

αθηηλνζθνπηθώλ κεραλεκάησλ δηαθόξσλ ηύπσλ, κε πάξα 



πνιιέο εγθαηαζηάζεηο ζπγθξνηεκάησλ ζην ελεξγεηηθό ηεο. 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή 

δηεπθξίλεζε Με εθηίκεζε, Γηα ηελ ΑΓΚΦΑ ΓΚΔΒΔΡΣ 

ΑΔΒΔ Σκήκα πσιήζεσλ Φώηεο Βαγιάο θηλ. : 6948602172, 

e-mail: fotis.vaglas@agfa.com  

 

Όλνκα Α.ΓΔΡΒΟ-

Γ.ΓΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ

 & ΙΑ Α.Δ. 

Email 
info@de

-di.gr 

Άξζξν ΓΗΜΟΙΑ 

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝ. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

(ΚΤΣΣΑΡΟΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟ

) 
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Αμηόηηκνη θύξηνη, ρεηηθά κε από ηελ 29.10.2019 

πξόζθιεζή ζαο γηα δεκόζηα δηαβνύιεπζε ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ 

Δμνπιηζκνύ, ζα ζέιακε λα θάλνπκε θάπνηεο ρξήζηκεο 

παξαηεξήζεηο/ζρόιηα επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηώλ 

πξνθεηκέλνπ ν δεηνύκελνο εμνπιηζκόο λα πιεξνί ηα δηεζλή 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο. Δηδηθόηεξα: ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 20: "Να θέξεη CE MARK γηα in vitro 

δηαγλσζηηθή ρξήζε (IVDD 98/79 EC" Πξνηείλνπκε ζηελ 

παξαπάλσ ηερληθή πξνδηαγξαθή λα δεηείηαη επίζεο ν 

θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 

13485, κηα πηζηνπνίεζε ηελ νπνία δηαζέηνπλ όινη νη 

θαηαζθεπαζηέο ζύγρξνλσλ ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε είκαζηε ζηελ δηάζεζή ζαο. Με 

εθηίκεζε γηα ηελ Α. ΓΔΡΒΟ - Γ. 

ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Α.Δ. Μαπξόπνπινο 

Γεώξγηνο Βηνιόγνο MSc Τπεύζπλνο Πσιήζεσλ Β. Διιάδνο  

 

Όλνκα 
ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΗ 

ΑΔ 

Email 
info@endoscopiki.gr 

Άξζξν ΓΗΜΟΙΑ 

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

ΣΔΥΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΝΘ 

ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟΤ 

Ζκ/λία 
12/11/2019 

ΠΡΟ 4Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ» 

Κσλζηαληηλνππόιεσο 49, 546 42 Θεζζαινλίθε 

Τπνδηεύζπλζε Οηθνλνκηθνύ Σκήκα Πξνκεζεηώλ Πιεξ.: Kα 

ΚΧΣΟΤΛΑ ΣΖΛ: 2313 312229 Email: 

akotoula@ippokratio.gr Αζήλα, 12/11/2019 Αξ. πξση: 

2019/E/Ο/113543/ΜΚ/εδ Θέκα: «ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ 

ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» Αμηόηηκνη θύξηνη, ε απάληεζε ηεο 

πξόζθιεζεο ζαο πνπ αθνξά ηελ «ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ 



ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ», ζηηο 31/10/2019 θαη θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαηάζεζεο ηελ ΠΔΜΠΣΖ 14/11/2019, ζαο 

παξαζέηνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο ζρεηηθά κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο. Πξνηείλνπκε λα επαλαδηαηππσζνύλ 

νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο δηαηεξώληαο ην γεληθό ηνπο 

ραξαθηήξα πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή 

εθ κέξνπο ησλ εηαηξεηώλ πνπ δηαζέηνπλ αλάινγα πιηθά 

ώζηε λα δηαζθαιηζηεί κε απηόλ ηνλ ηξόπν ε θαιύηεξε θαη 

πην ζπκθέξνπζα επηινγή γηα ην Ννζνθνκείν ζαο. 

Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε 

δηεπθξίληζε ή πεξαηηέξσ πιεξνθνξία ρξεηαζηείηε. Μεηά 

ηηκήο, Γηα ηελ ΔΝΓΟΚΟΠΗΚΖ ΑΔ Μαξία Καιόγινπ 

Αληηπξόεδξνο & Γ/λσλ ύκβνπινο ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΗΑΘΔΡΜΗΑ ζα 

ζέιακε λα ζαο πξνηείλνπκε ηελ παξαθάησ πξνδηαγξαθή: 

Πξνηεηλόκελε Πξνδηαγξαθή Δπηπιένλ λα παξέρεηαη 

εξγνζηαζηαθή εγγύεζε γηα ηελ απνθπγή εγθαπκάησλ ηνπ 

αζζελή θαη ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα εμαζθαιίδεη λνκηθά 

όινπο ηνπο γηαηξνύο θαη ην πξνζσπηθό, ην νπνίν έρεη 

εθπαηδεπηεί από εμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα θαη ζα 

απνδεκηώζεη γηα θάζε έλλνκε απαίηεζε ε νπνία ζα 

πξνθύπηεη ζαλ απνηέιεζκα ειεθηξνρεηξνπξγηθνύ 

εγθαύκαηνο από ρξήζε δηαρσξηζκέλσλ πιαθώλ αζζελνύο 

ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο εθόζνλ ηεξνύληαη νη 

νδεγίεο ρξήζεο ηνπ. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΛΗΘΟΣΡΗΠΣΖ LASER Πξνδηαγξαθή Ννζνθνκείνπ Ζ 

κηθξόηεξε δηάζηαζε λα μεθηλάεη από ηνπιάρηζηνλ 200κm 

γηα λα πεξλάεη από ην θαλάιη ηνπ εύθακπηνπ 

νπξεηεξνζθνπίνπ θαη ε κεγαιύηεξε ζε δηάζηαζε ίλα λε 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 950κm.Να δηαζέηεη ζύζηεκα γηα 

απηόκαηε αλαγλώξηζε ηεο ίλαο θαη λα εκθαλίδεη ζηελ νζόλε 

ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο (δηάκεηξνο, ηύπνο ίλαο, 

ζπρλόηεηα, θιπ) Ζ παξαπάλσ πξνδηαγξαθή πξνζδηνξίδεη 

κεράλεκα ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. Χο εθ ηνύηνπ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα δίδεηαη ε δπλαηόηεηα επξείαο ζπκκεηνρήο 

όισλ ησλ εηαηξεηώλ ζε ελδερόκελν δηαγσληζκό δεηνύκε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο: Πξνηεηλόκελε 

Πξνδηαγξαθή Ζ κηθξόηεξε δηάζηαζε λα μεθηλάεη από 

πεξίπνπ 250 κm γηα λα πεξλάεη από ην θαλάιη ηνπ 

εύθακπηνπ νπξεηεξνζθνπίνπ θαη ε κεγαιύηεξε ζε 

δηάζηαζε ίλα λε είλαη ηνπιάρηζηνλ 950κm.Να δηαζέηεη 

ζύζηεκα γηα απηόκαηε αλαγλώξηζε ηεο ίλαο θαη λα 

εκθαλίδεη ζηελ νζόλε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο 

(δηάκεηξνο, ηύπνο ίλαο, ζπρλόηεηα, θιπ) Πξνδηαγξαθή 

Ννζνθνκείνπ Να δηαζέηεη πνδνδηαθόπηε. Θα ζέιακε λα ζαο 

επηζεκάλνπκε πξνο δηαζθάιηζε ησλ πιένλ ζύγρξνλσλ 

ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη κε γλώκνλα ηελ 

δηεπθόιπλζε ησλ ρεηξνπξγώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 



επέκβαζεο, δεηνύκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθήο σο εμήο: Πξνηεηλόκελε Πξνδηαγξαθή Να 

δηαζέηεη αζύξκαην πνδνδηαθόπηε γηα δηεπθόιπλζε ηνπ 

ηαηξνλνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. Πξνδηαγξαθή 

Ννζνθνκείνπ Να δηαζέηεη θίιηξν πξνζηαζίαο (blast shield) 

γηα λα πξνζηαηεύεη ην κεράλεκα από νπηζζνζθεδαδόκελε 

αθηηλνβνιία ηεο ίλαο. Ζ παξαπάλσ πξνδηαγξαθή σο 

πεξηγξάθεηαη πξνζδηνξίδεη κεράλεκα ζπγθεθξηκέλεο 

εηαηξείαο. Ο εθάζηνηε Καηαζθεπαζηηθόο Οίθνο έρεη 

δηαθνξεηηθό ηξόπν πξνζηαζίαο όπσο απηόο εγθξίλεηαη από 

ηα Δπξσπατθά Πξόηππα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο (CE). Χο 

εθ ηνύηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα δίδεηαη ε δπλαηόηεηα επξείαο 

ζπκκεηνρήο όισλ ησλ εηαηξεηώλ ζε ελδερόκελν δηαγσληζκό 

δεηνύκε ηελ απαινηθή ηεο πξνδηαγξαθήο. Δπηπιένλ ζα 

ζέιακε λα ζαο πξνηείλνπκε ηελ παξαθάησ πξνδηαγξαθή: 

Πξνηεηλόκελε Πξνδηαγξαθή Σν ζύζηεκα Δλδνζσκαηηθήο 

Ληζνηξηςίαο λα δύλαηαη λα ζπλδεζεί κε εμσηεξηθή νζόλε 

εμαζθαιίδνληαο ηελ βέιηηζηε πξνβνιή όισλ ησλ 

παξακέηξσλ  

 

Όλνκα GE 

HEALTHCAR

E 

Email 
aggeliki.pateraki@ge.c

om 

Άξζξν ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΩΝ ΓΙΑ 

ΣΟ ΔΙΓΟ 

ΗΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦ

Ο 
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ΘΔΜΑ : Γηελέξγεηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ησλ Σερληθώλ 

Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα 

//ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ// γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ ΓΝΘ Ηππνθξάηεην (ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ 

ΤΚΔΤΖ, HOLTER ΠΗΔΖ, ΜΟΝΗΣΟΡ, ΠΑΛΜΗΚΟ 

ΟΞΤΜΔΣΡΟ, ΔΤΚΑΜΠΣΟ ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΟ 

ΡΗΝΟΦΑΡΤΓΓΟΛΑΡΤΓΓΟΚΟΠΗΟΤ, ΑΚΟΤΟΓΡΑΦΟ, 

ΦΟΡΖΣΑ ΑΚΣΗΝΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ, 

ΓΗΦΑΗΚΟ ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ, 

ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟ, ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ, ΚΑΡΔΚΛΑ 

ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ, ΟΞΤΜΔΣΡΑ, ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

ΓΗΑΘΔΡΜΗΑ, ΛΗΘΟΣΡΗΠΣΖ, ΘΔΡΜΑΝΣΗΚΟ ΧΜΑ 

ΔΠΗΣΟΗΥΗΟ, ΠΗΠΔΣΔ ΚΛΠ) (Αξηζ. Πξση. 52954) (4ε 

ΤΠΔ) (19DIAB000006788) Αλαθνξηθά κε ηελ απαίηεζή 

ζαο γηα Γηαβνύιεπζε γηα ηελ πξνκήζεηα 

ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ, ζα ζέιακε λα ζαο ππνβάινπκε ηηο 

παξαθάησ πξνηάζεηο ηεο εηαηξείαο καο αλαθνξηθά κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ αλαξηεζεί πξνο 

δηαβνύιεπζε γηα ην είδνο ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟ. 

Πξνδηαγξαθή 7: « Να δηαζέηεη δεηγκαηνιεςία > 1000 

δεηγκάησλ/θαλάιη/sec.» Γηα ηε δηαζθάιηζε πξνκήζεηαο 

ζύγρξνλνπ ζπζηήκαηνο πξνο όθεινο ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 



πξνδηαγξαθήο σο εμήο : Πξνδηαγξαθή 7 : «Να δηαζέηεη 

δεηγκαηνιεςία > 12000 δεηγκάησλ/θαλάιη/sec θαη ξπζκό 

δεηγκαηνιεςίαο αλίρλεπζεο βεκαηνδόηε κεγαιύηεξν ησλ 

50.000 samples/sec/θαλάιη.» Αηηηνινγία : Ο ξπζκόο 

δεηγκαηνινςίαο απνηειεί πνιύ ζεκαληηθό ηερληθό 

ραξαθηεξηζηηθό θαζώο ν πςειόο ξπζκόο δεηγκαηνιεςίαο 

εμαζθαιίδεη ηελ θαηαγξαθή πςειήο πνηόηεηαο 

ΖΚΓξαθήκαηνο, θαζώο επίζεο ηε δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο 

θαη θαηαγξαθήο ησλ βεκαηνδνηώλ λένπ ηύπνπ, πνπ σο 

γλσζηόλ δηαζέηνπλ πιάηνο παικνύ 2-250 mV θαη πνιύ 

κηθξή δηάξθεηα παικνύ 0,5- 2 msec. Δηδηθόηεξα νη 

ζύγρξνλνη ειεθηξνθαξδηνγξάθνη δηαζέηνπλ πςειό ξπζκό 

δεηγκαηνιεςίαο εθθξαζκέλν αλά θαλάιη απμάλνληαο 

απηνκάησο ζην κέγηζην βαζκό όια ηα παξαπάλσ πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο κε πνιύ πςειό ξπζκό 

δεηγκαηνιεςίαο, ειαρηζηνπνηείηαη ε απώιεηα ζεκαληηθώλ 

γηα ηνλ ηαηξό θιηληθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζπιιέγνληαη από 

ηελ θαξδηά ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. - - - - - - - - - - - - - - - 

Πξνδηαγξαθή 10 : « Να θέξεη ελζσκαησκέλν ινγηζκηθό 

αλάιπζεο ηνπ ΖΚΓ (RR, PR, QT δηαζηήκαηα).» Γηα ηε 

δηαζθάιηζε πξνκήζεηαο ζύγρξνλνπ ζπζηήκαηνο πξνο 

όθεινο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πξνηείλνπκε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο : Πξνδηαγξαθή 10 : 

«Να δηαζέηεη απηόκαηε δηάγλσζε ΖΚΓηνο θαηάιιειε γηα 

ελήιηθεο, παηδηά, κε πηζηνπνηεκέλν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ αιγόξηζκν γηα ελήιηθεο, παηδηά, 

βξέθε θαη λενγλά. Να θαηαηεζνύλ ζηνηρεία αμηνπηζηίαο 

ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε δηαζηεκάησλ QT θαη ST.» 

Αηηηνινγία : Ζ δηάγλσζε ηνπ ΖΚΓθήκαηνο είλαη πην 

αθξηβήο θαη αμηόπηζηε όηαλ ιακβάλεη ππόςηλ ην θξηηήξην 

ηεο ειηθίαο, εηδηθόηεξα ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ παηδηώλ όπνπ 

ππάξρνπλ βαζηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ελήιηθεο (κεγαιύηεξε δεμηά θνηιία, απμεκέλνο θαξδηαθόο 

ξπζκόο, κεησκέλν εύξνο θαξδηαθνύ ξπζκνύ). Ζ αμηνπηζηία 

ηνπ αιγνξίζκνπ πξέπεη λα ηεθκεξηώλεηαη κε ζηνηρεία από 

ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε πνηνηηθή 

αμηνιόγεζε ηόζν ησλ παξαγόκελσλ κεηξήζεσλ 

δηαζηεκάησλ (QT, QRS QTc θ.ι.π) όζν θαη ησλ απηόκαησλ 

κελπκάησλ δηάγλσζεο από θιηληθή άπνςε. Έρεη 

παξαηεξεζεί, ζε κε ηεθκεξησκέλνπο αιγνξίζκνπο, ε 

εκθάληζε εζθαικέλσλ κελπκάησλ απηόκαηεο δηάγλσζεο 

πνπ δελ αληηζηνηρνύλ ζηα επξήκαηα ηεο εμέηαζεο, ην 

γεγνλόο απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ηειηθά ην Ηαηξηθό 

Πξνζσπηθό ζε ιαλζαζκέλε δηάγλσζε ζέηνληαο ζε θίλδπλν 

ηνλ αζζελή, εηδηθά ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ δελ είλαη δπλαηή ε 

ζπλδξνκή εηδηθνύ θαξδηνιόγνπ. - - - - - - - - - - - - - - - 

Πξνδηαγξαθή 14 : « Να είλαη θαηά ην δπλαηό κηθξνύ 

βάξνπο(<9kg) θαη εύθνινο ζηε κεηαθνξά ηνπ.» Γηα ηε 

δηαζθάιηζε πξνκήζεηαο ζύγρξνλνπ ζπζηήκαηνο πξνο 



όθεινο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πξνηείλνπκε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο : Πξνδηαγξαθή 14 : 

«Να είλαη κηθξνύ βάξνπο, λα κελ μεπεξλά ηα 5 θηιά 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κπαηαξίαο θαη κηθξώλ 

δηαζηάζεσλ λα αλαθεξζνύλ». Αηηηνινγία : Ο 

ειεθηξνθαξδηνγξάθνο πξννξίδεηαη γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε 

θαη είλαη αλαγθαία ε κεηαθνξά ηνπ ζε θάζε θιίλε ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Γηα ην ιόγν απηό ζα πξέπεη λα είλαη όζν ην 

δπλαηόλ κηθξόηεξνπ βάξνπο θαη λα αλαθέξεηαη ην κέγηζην 

βάξνο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κπαηαξίαο, γηα λα γίλεηαη 

εύθνια ε κεηαθνξά ηνπ. - - - - - - - - - - - - - - - Πξνδηαγξαθή 

15 : « Να πξνζθεξζνύλ κε μερσξηζηή ηηκή ζηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά σο πξνο επηινγήλ είδε : - Καηάιιειν ηξνρήιαην 

ηξαπεδίδην.» Γηα ηε δηαζθάιηζε πξνκήζεηαο ζύγρξνλνπ 

ζπζηήκαηνο πξνο όθεινο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 

πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο : 

Πξνδηαγξαθή 15 : « Να πξνζθεξζνύλ κε μερσξηζηή ηηκή 

ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά σο πξνο επηινγήλ είδε : - 

Καηάιιειν ηξνρήιαην ηξαπεδίδην νπ ίδηνπ νίθνπ 

θαηαζθεπήο.» Αηηηνινγία : Σν ηξνρήιαην ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ κε ηνλ ΖΚΓξάθν ώζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη όηη ζα θαιύπηεηαη από ζήκαλζεο CE θαη ζα 

έρεη ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο (κεγάιε δηάκεηξν 

ηξνρώλ, βξαρίνλα ζηήξημεο θαισδίνπ αζζελνύο θ.ιπ.) γηα 

ηε ρξήζε ηνπ κε ειεθηξνθαξδηνγξάθν. - - - - - - - - - - - - - - 

- Δπηπιένλ, γλσξίδνληαο ηηο απαηηήζεηο ελόο ζύγρξνλνπ 

Ννζνθνκείνπ πξνηείλνπκε ηελ πξνζζήθε ησλ θάησζη 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ : Πξνδηαγξαθή: « Ο δείθηεο 

Common mode rejection ratio (CMMR) λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 120 db.» Αηηηνινγία : Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο 

πνηόηεηαο ελόο εληζρπηή βηνζήκαηνο ην πιένλ θαηάιιειν 

θξηηήξην απνηειεί ν “Λόγνο Απόξξηςεο Κνηλνύ ήκαηνο 

(CMRR)”, ην νπνίν πξέπεη λα αλαθέξεηαη. Mε ηηκή, 

Βαζίιεο Σζηξώλεο Modality Leader - LCS Cardio Eastern 
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Αμηόηηκνη θύξηνη, ρεηηθά κε από ηελ 29.10.2019 

πξόζθιεζή ζαο γηα δεκόζηα δηαβνύιεπζε ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ Ηαηξνηερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, ζα 

ζέιακε κε ηελ επηζηνιή καο απηή, λα θάλνπκε θάπνηεο 

ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο/ζρόιηα επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηώλ. 

Οη πξνηεηλόκελεο πξνδηαγξαθέο γηα ην είδνο 



Κπηηαξνθπγόθεληξνο όπσο είλαη δηαηππσκέλεο, 

«θσηνγξαθίδνπλ» ζύζηεκα πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλν 

θαηαζθεπαζηή θαη πξνκεζεπηή (Thermo/Shandon 

CytoSpin-4 αληηπξόζσπνο ηεο νπνίαο ζηελ Διιάδα είλαη ε 

εηαηξεία Γέξβνο – Γεκεηξαθόπνπινο) θαη νη αθόινπζεο 

πξνηάζεηο καο, ζθνπό έρνπλ, ηελ ηξνπνπνίεζε όζσλ εμ 

απηώλ πεξηνξίδνπλ ηελ επξύηεξε ζπκκεηνρή πξνκεζεπηώλ 

θαη αληηβαίλνπλ ην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ. 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΤΣΣΑΡΟΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟΤ 

Πξνδηαγξαθή Νν 12: «Να θέξεη αλεμάξηεηε θεθαιή 12 

ζέζεσλ, ε νπνία λα ζθξαγίδεηαη απόιπηα κε δηάθαλν 

θαπάθη θαη λα ηνπνζεηείηαη κε επθνιία ζηελ ζπζθεπή». 

Πξνηείλνπκε ηελ θαηάξγεζε ην ηκήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη: 

«ζε δηάθαλν θαπάθη», αθνύ αθνξά ηερληθό ραξαθηεξηζηηθό 

απνθιεηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο Thermo/Shandon Excelsior. 

Ζ πξνδηαγξαθή σο εθ ηνύηνπ κπνξεί λα αλαδηαηππσζεί σο 

εμήο: «Να θέξεη αλεμάξηεηε θεθαιή 12 ζέζεσλ, ε νπνία λα 

ζθξαγίδεηαη απόιπηα κε θαπάθη θαη λα ηνπνζεηείηαη κε 

επθνιία ζηελ ζπζθεπή» Πξνδηαγξαθή Νν 16: « Να 

ρξεζηκνπνηεί πνζόηεηα από 0,1ml έσο 6ml ηνπ πξνο 

εμέηαζε πγξνύ θαη λα ζπγθεληξώλεη ην ζύλνιν ησλ 

έκκνξθσλ ζηνηρείσλ επί ηνπ πιαθηδίνπ, ζε ιεπηή ζηηβάδα, 

ρσξίο λα αιινηώλεηαη ε κνξθνινγία ηνπο» Πξνηείλνπκε ηελ 

αλαδηαηύπσζε ηεο ελ ιόγσ πξνδηαγξαθήο σο αθνινύζσο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαζηζηά εθηθηή ηελ ζπκκεηνρή καο ζηνλ 

δηαγσληζκό: «Να ρξεζηκνπνηεί πνζόηεηα από 0,1ml έσο 5-

6ml πεξίπνπ ηνπ πξνο εμέηαζε πγξνύ θαη λα ζπγθεληξώλεη 

ην ζύλνιν ησλ έκκνξθσλ ζηνηρείσλ επί ηνπ πιαθηδίνπ, ζε 

ιεπηή ζηηβάδα, ρσξίο λα αιινηώλεηαη ε κνξθνινγία ηνπο». 

Πξνδηαγξαθέο Νν 25, Νν 26, Νν 27: Οη πξνδηαγξαθέο απηέο 

αλαθέξνληαη ζε πγξά δηαιύκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξν-αλαιπηηθή επεμεξγαζία ησλ δεηγκάησλ θαη αθνξνύλ 

είδε πξνέιεπζεο από έλαλ θαη κόλν 

θαηαζθεπαζηή/πξνκεζεπηή, θαζηζηώληαο ηελ ρξήζε ηνπο, 

όπσο απηή δηαηππώλεηαη, σο αλαγθαζηηθή, θαη σο εθ ηνύηνπ 

ηελ πξνκήζεηα ηεο ελ ιόγσ ζπζθεπήο, σο «θιεηζηνύ ηύπνπ». 

Γηα ηελ απνθπγή κειινληηθώλ νηθνλνκηθώλ δεζκεύζεσλ γηα 

ην Ννζνθνκείν ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα δηαιπκάησλ 

απνθιεηζηηθή ρξήζεο, θαζώο θαη ηελ δηεπθόιπλζε 

επξύηεξεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηώλ, πξνηείλνπκε ηελ 

αλαδηαηύπσζε ησλ ελ ιόγσ πξνδηαγξαθώλ ζε κόιηο κία, σο 

αθνινύζσο: «Να πξνζθεξζνύλ ηα αληίζηνηρα πγξά 

δηαιύκαηα ζπιινγήο, κνληκνπνίεζεο ή θπηηαξηθνύ 

εκπινπηηζκνύ, θαζώο θαη απηά γηα αηκόιπζε-βιελλόιπζε 

ησλ θπηηαξηθώλ δεηγκάησλ, όπσο απηά πξνηείλνληαη από 

ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο θπγνθέληξνπ, ζε πνζόηεηεο πνπ λα 

είλαη θαη΄ ειάρηζηνλ 1000ml έθαζηνπ. Ζ πξνηεηλόκελε 

θπγόθεληξνο λα κπνξεί λα δερζεί πγξά δηαιύκαηα, θαζώο 

θαη πιαζηηθνύο ζαιακίζθνπο, από νπνηνλδήπνηε 



θαηαζθεπαζηή (πιήξσο αλνηρηό ζύζηεκα) θαη απηό λα 

βεβαηώλεηαη εγγξάθσο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο 

ζπζθεπήο. Οη ηηκέο πνπ ζα πξνζθεξζνύλ ηα ελ ιόγσ 

δηαιύκαηα λα παξακείλνπλ ζηαζεξέο θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα 

ηεο εγγύεζεο ηεο θπηηαξνθπγνθέληξνπ θαη ην Ννζνθνκείν 

επηθπιάζζεηαη σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπο. Οη ηηκέο όισλ ησλ 

αλαισζίκσλ, πγξώλ θαη πιαζηηθώλ, ζα ζπλεθηηκεζνύλ ζηελ 

ηειηθή επηινγή ηνπ κεηνδόηε πξνκεζεπηή ηεο 

θπηηαξνθπγνθέληξνπ». Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα 

νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε, 

ειπίδνληαο ζηελ απνδνρή ησλ πξνηάζεώλ καο, θαζηζηώληαο 

ηελ κειινληηθή ζπκκεηνρή καο ζηνλ δηαγσληζκό, εθηθηή. 

Με εθηίκεζε, MENARINI ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΑ ΗΑΣΡΗΚΑ 

ΟΡΓΑΝΑ ΑΔΒΔ  
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Αμηόηηκνη Κύξηνη, Αληαπνθξηλόκελνη ζην αίηεκα ζαο γηα 

δηαβνύιεπζε επί ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα “Αξζξνζθνπηθνύ ζπζηήκαηνο πιήξεο” 

επραξίζησο ζαο παξαζέηνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο. Ζ 

εηαηξία καο πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ δηαγσληζκό κε 

είδε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαηαζθεπήο ηνπ Γεξκαληθνύ 

Οίθνπ RICHARD WOLF ηνλ νπνίν απνθιεηζηηθά 

αληηπξνζσπεύνπκε ζηελ Διιάδα. Καηόπηλ πξνζεθηηθήο 

κειέηεο ησλ πξνδηαγξαθώλ παξαηεξήζακε όηη νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο πεξηγξάθνπλ ζύζηεκα παιαηόηεξεο 

ηερλνινγίαο θαη πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο: 1. Δλδνζθνπηθή θάκεξα Ζ θάκεξα λα 

δηαζέηεη ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 1. Φπζηθή 

(native) αλάιπζε ULTRA HD 3840 x 2160 (2160p – 

progressive scan) – 4K 2. Όιεο νη ξπζκίζεηο λα γίλνληαη 

κέζσ νζόλεο αθήο (touch screen) ζηελ κπξνζηηλή όςε ηεο 

ζπζθεπήο. 3. To menu ηεο θάκεξαο λα εκθαλίδεηαη θαη ζηελ 

ελδνζθνπηθή νζόλε. 4. Φεθηαθό zoom. 5. Γπλαηόηεηα 

ξύζκηζεο ηεο θσηεηλόηεηαο απηόκαηα. 6. Τςειή 

επαηζζεζία θσηόο θάησ από 1lux 7. Απηόκαηε ξύζκηζε ηνπ 

ιεπθνύ. 8. Μλήκε απνζήθεπζεο ξπζκίζεσλ ησλ 

παξακέηξσλ αλάινγα κε ηελ επέκβαζε ή ην όλνκα ηνπ 

ρξήζηε. 9. Δπηπιένλ γηα επθνιία λα δηαζέηεη 

πξνεγθαηεζηεκέλεο ξπζκίζεηο αλάινγα κε ηελ επέκβαζε. 

10. Γπλαηόηεηα ρξσκνελδνζθόπεζεο γηα δηαθνξνπνίεζε 

ηνπ ηζηνύ θαη αλάδεημε ησλ θξίζηκσλ πεξηνρώλ θαηά ηελ 

ελδνζθόπεζε. 11. Λεηηνπξγία PiP (Pincture in Picture) ώζηε 

λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα βιέπεη θαη δεύηεξε εηθόλα ζην 

ελδνζθνπηθό κόληηνξ (π.ρ. αθηηλνζθνπηθή εηθόλα). Ζ 

δεύηεξε απηή εηθόλα λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε 



νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ελδνζθνπηθνύ κόληηνξ επηιέμεη ν 

ρξήζηεο ώζηε λα κελ ελνριεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επέκβαζεο. 12. Θύξα USB γηα απνζήθεπζε εηθόλσλ θαη 

video ζε αλάιπζε HD ζε νπνηνδήπνηε κέζν USB (USB 

stick, εμσηεξηθό ζθιεξό δίζθν θιπ). ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε λα πξνζθεξζεί θαηαγξαθηθό HD (θαηαγξαθή 

αλάιπζεο σο 1080p) γηα θαηαγξαθή εηθόλσλ θαη video. 13. 

Γπλαηόηεηα αξρεηνζέηεζεο ησλ αζζελώλ κε ηα ζηνηρεία 

ηνπο. 14. Να δηαζέηεη εμόδνπο ζήκαηνο HDMI 2.0 (4K) ή 

αληίζηνηρε, HDMI (Full HD) ή DVI, 3G-SDI θαη 

ηνπιάρηζηνλ κηα είζνδν 3G-SDI γηα απεηθόληζε εηθόλαο ζην 

ελδνζθνπηθό κόληηνξ από άιιν ηαηξηθό εμνπιηζκό (π.ρ. C-

ARM). 15. Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηεο θάκεξαο λα κπνξνύλ λα 

ειεγρζνύλ κέζσ ηνπιάρηζηνλ δύν (2) πξνγξακκαηηδόκελσλ 

θνκβίσλ ηεο θεθαιήο ηεο θάκεξαο όπσο zoom θιπ. 16. 

Οπνηαδήπνηε θαηλνύξηα αλαβάζκηζε ινγηζκηθνύ εθδνζεί 

απηή λα γίλεηαη εύθνια κέζσ ζύξαο USB ή κε αληίζηνηρν 

εύθνιν ηξόπν ώζηε ε θάκεξα λα είλαη πάληα ελεκεξσκέλε 

κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ ελδνζθόπεζε. 17. Να 

ζπλνδεύεηαη από θεθαιή 3 αηζζεηήξσλ εηθόλαο, είηε CMOS 

είηε CCD θαη από θαθό zoom. 18. H θεθαιή θαη ν θαθόο λα 

απνζηεηξώλνληαη ζε θιίβαλν αηκνύ ζηνπο 134νC 

(Autoclave) γηα πιήξε πξνζηαζία ηνπ αζζελνύο αιιά θαη 

ηνπ ρξήζηε. 19. Σν βάξνο ηεο θεθαιήο λα κελ μεπεξλάεη ηα 

150gr. ώζηε λα κελ θνπξάδεη ηνλ ρξήζηε ηαηξό ζε πνιύσξεο 

επεκβάζεηο. 20. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο ηεο 

θάκεξαο ζε ςεθηαθό ρεηξνπξγείν ώζηε ν έιεγρόο ηεο λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θεληξηθήο νζόλεο αθήο ρεηξηζκνύ 

ησλ κεραλεκάησλ ηεο ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο. 2. Πεγή 

ςπρξνύ θσηηζκνύ 1. Να δηαζέηεη ιπρλία LED ώζηε λα είλαη 

ρακειήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη αληίζηνηρεο απόδνζεο 

xenon 300W. 2. Να είλαη θιάζεο CF. 3. Να είλαη ρακειήο 

έληαζεο ζνξύβνπ κηθξόηεξε ησλ 30db ώζηε λα κελ ελνριεί 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επεκβάζεσλ. 4. Να πξνζθέξεη 

νκνγελνπνηεκέλν θσηηζκό ζε όιν ην ελδνζθνπηθό πεδίν. 5. 

Ζ ρξσκαηηθή ζεξκνθξαζία λα είλαη πεξίπνπ 6500K ε νπνία 

θαη λα παξακέλεη ζηαζεξή ζε όιν ηνλ θύθιν δσήο ηεο 

ιπρλίαο. 6. Ο ρξόλνο δσήο ηεο ιπρλίαο λα είλαη άλσ ησλ 

30000 σξώλ ιεηηνπξγίαο. 7. Να δηαζέηεη απηόκαηε κείσζε 

ηνπ θσηηζκνύ ζε πεξίπησζε πνπ ην θαιώδην θσηηζκνύ 

απνζπλδεζεί. 8. Να ζπλνδεύεηαη απαξαίηεηα από θαιώδην 

ςπρξνύ θσηηζκνύ ην νπνίν λα είλαη κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 

2300mm θαη δηακέηξνπ 2,5mm. 3. πζθεπή Shaver Να 

δηαζέηεη ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 1. Γύν 

εηζόδνπο γηα ζύλδεζε ρεηξνιαβώλ. 2. Καηάιιειε γηα 

αξζξνζθόπεζε θαη ζπνλδπιηθή ζηήιε (δηαδεξκηθή 

πξνζπέιαζε). 3. Οζόλε αθήο (Touch Screen) γηα ξύζκηζε 

όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ. 4. Απηόκαηε αλαγλώξηζε ηεο 

ζπλδεδεκέλεο ρεηξνιαβήο αιιά θαη ησλ γιπθάλσλ – 



θνπηηθώλ shaver ώζηε απηόκαηα λα αλαθαινύληαη νη 

θαηάιιειεο ξπζκίζεηο γηα ηελ ηδαληθή ιεηηνπξγία ηνπο 

(ζηξνθέο θιπ). 5. Γπλαηόηεηα απνζήθεπζεο δηαθνξεηηθώλ 

ξπζκίζεσλ αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπ ρξήζηε ώζηε λα 

κελ ρξεηάδεηαη θάζε θνξά ν επαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ 

επηινγώλ ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο, εμνηθνλνκώληαο θαη 

ρξόλν. 6. Μλήκε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ εξγαιείσλ όπσο 

ρξόλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαιείνπ θαη ζπρλόηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο δηεπθνιύλνληαο έηζη ηνλ πξνγξακκαηηζκό 

ηνπ ρεηξνπξγείνπ. 7. Ο έιεγρνο ηεο ζπζθεπήο λα γίλεηαη 

κέζσ δηπινύ αζύξκαηνπ πνδνδηαθόπηε 8. Δπηπιένλ ν 

έιεγρνο λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη από θνκβία 

πάλσ ζηελ ρεηξνιαβή. 9. Σν εύξνο ηαρύηεηαο ηεο 

πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο λα είλαη έσο θαη 50.000rpm. 10. Να 

ζπλνδεύεηαη από ρεηξνιαβή γηα ρξήζε θνπηηθώλ θαη 

ιεηαληηθώλ (Shavers) ε νπνία λα δηαζέηεη θαλάιη 

αλαξξόθεζεο θαη δπλαηόηεηα ζηξνθώλ σο 16.000rpm. 11. 

Γπλαηόηεηα δεμηόζηξνθεο, αξηζηεξόζηξνθεο θαη 

παιηλδξνκηθήο θίλεζεο. 12. ηελ ιεηηνπξγία παιηλδξνκηθήο 

θίλεζεο λα δηαζέηεη ζπρλόηεηα σο θαη 4Hz. 13. Όιεο νη 

ελδείμεηο θαη νη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο λα εκθαλίδνληαη ζηελ 

νζόλε. 14. Να δηαζέηεη κεγάιε πνηθηιία θνπηηθώλ κηαο 

ρξήζεο θαη πνιιαπιώλ ρξήζεσλ δηακέηξνπ από 2,5 έσο θαη 

6,5mm. 15. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ηελ 

αξζξνζθνπηθή αληιία γηα έιεγρν απηήο κέζσ ηνπ 

πνδνδηαθόπηε ηνπ shaver κέζα από ην ζηείξν πεδίν. 4. 

Αληιία πιύζεο - αλαξξόθεζεο 1. Να είλαη πςειήο 

πνηόηεηαο αληιία γηα εηζξνή αιιά θαη αλαξξόθεζε ζηελ 

άξζξσζε 2. Να ειέγρεη κε κηθξνεπεμεξγαζηή θαη λα 

δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ επηζπκεηή ελδναξζξηθή πίεζε κε 

έλδεημε επί ηεο πξόζνςεο ηεο επηζπκεηήο θαη ηεο 

πξαγκαηηθήο ελδναξζξηθήο πίεζεο 3. Ο έιεγρνο ηεο αληιίαο 

λα γίλεηαη κέζσ νζόλεο αθήο (touch screen) γηα επθνιία. 4. 

Να παξέρεηαη ξύζκηζε ηεο ξνήο έσο 2000ml/min θαη ηεο 

πίεζεο έσο 200mmHg 5. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

έθπιπζεο wash κε επηινγή ρεηξηζκνύ από πνδνδηαθόπηε ή 

ηειερεηξηζηήξην 6. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα απηόκαηεο 

επηινγήο ξπζκίζεσλ αλαιόγσο ηεο άξζξσζεο (γόλαην, ώκνο 

θιπ) 7. Δπηπιένλ λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο 

δηαθνξεηηθώλ ξπζκίζεσλ αλάινγα κε ηνλ ρξήζηε. 8. Να 

δηαζέηεη νπηηθνύο θαη αθνπζηηθνύο ζπλαγεξκνύο. 9. Να 

ζπλνδεύεηαη από πνδνδηαθόπηε, δέθα (10) ζσιήλεο πιύζεο 

πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, ζσιήλα αλαξξόθεζεο πνιιαπιώλ 

ρξήζεσλ, θίιηξν αλαξξόθεζεο θαη θηάιε αλαξξόθεζεο 3lt 

θιηβαληδόκελε. 5. Οζόλε Να δηαζέηεη ηα παξαθάησ ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 1. Οζόλε ηνπιάρηζηνλ 27΄΄ TFT LCD 

εηδηθή γηα Ηαηξηθή ρξήζε (Medical Grade) ηερλνινγίαο LED 

backlight 2. Αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 3840 x 2160 (Ultra HD – 

4K) 3. Δηζόδνπο ηνπιάρηζηνλ DVI-D, HDMI, 3G-SDI θαη 



εμόδνπο ηνπιάρηζηνλ DVI-D θαη 3G-SDI 4. Ρπζκό 

αληίζεζεο ηνπιάρηζηνλ 1000:1 5. Φσηεηλόηεηα ηνπιάρηζηνλ 

880cd/m2 6. Γσλία ζέαζεο ηνπιάρηζηνλ 178ν/178ν 

(αξηζηεξά-δεμηά/πάλσ-θάησ) 7. Κιίκαθα απεηθόληζεο 

ρξσκάησλ άλσ ηνπ ελόο δηζεθαηνκκπξίνπ 8. Λεηηνπξγία PiP 

(εηθόλα ζε εηθόλα), PoP θαη πεξηζηξνθή εηθόλαο (Flip). 6. 

Σξνρήιαην Να δηαζέηεη ηα παξαθάησ ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 1. Ράθηα γηα ηνπνζέηεζε όινπ ηνπ σο άλσ 

εμνπιηζκνύ κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηνπ ύςνπο ησλ. 2. 

Σέζζεξηο ηξνρνύο κε πέδεζε 3. Καλάιηα γηα ηα θαιώδηα, 

ελζσκαησκέλν ξεπκαηνδόηε γηα ηνπιάρηζηνλ 8 ζπζθεπέο 

θαη θεληξηθό δηαθόπηε On/Off. 4. Υεηξνιαβέο γηα ηελ 

εύθνιε κεηαθίλεζή ηνπ. 5. Κιεηζηή πιάηε γηα πξνζηαζία 

ησλ ζπζθεπώλ 6. Βάζε ζηήξημεο ηεο νζόλεο ζην ηξνρήιαην 

7. Βάζε ζηήξημεο ηεο θηάιεο αλαξξόθεζεο 7. Αξζξνζθόπην 

Να πξνζθεξζεί ην παξαθάησ ζεη: 1. Οπηηθή δηακέηξνπ 

4mm, γσλίαο όξαζεο 30o θιηβαληδόκελε (134νC) 2. 

Αξζξνζθνπηθή ζήθε κε πεξηζηξεθόκελε είζνδν – έμνδν 

πγξώλ 3. Σξνθάξ – καληξέλ εκηηπθιν γηα ηελ σο άλσ ζήθε 

Διπίδνπκε όπσο νη σο άλσ παξαηεξήζεηο καο ιεθζνύλ 

ππόςε. ηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε εξώηεζε ή 

δηεπθξίληζε. Με εθηίκεζε, Γηώξγνο Υξνλάθεο Senior 

Product Manager Δλδνζθνπηθό ηκήκα  

 
 

 

 
 

 


