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Προς
ΕΣΗΔΗΣ- Τμήμα διαβουλεύσεων
Email:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

Θέµα: «∆ιενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(μηχανήματα 11-20) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Τη διενέργεια ∆ηµόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα 11-20) για 
τις δομές Α’ βάθμιας και Β΄βάθμιας φροντίδας υγείας» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»,» όπως αυτές υποβλήθησαν µε 
τo με αριθμό πρωτ.: 34606/28-7-2020 έγγραφo του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ, ενώ σε 
περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως αποτέλεσµα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαµορφωµένες προδιαγραφές για 
τέσσερις (4) επιπλέον ηµερολογιακές ηµέρες. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.
Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε 

αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχοµένων 
υπηρεσιών. 

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες: του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
(http://www.eprocurement.gov.gr) στο πεδίο Διαβουλεύσεις, και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, στο πεδίο Νέα – Ανακοινώσεις – 

Διαβουλεύσεις
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Διαβουλεύσεις Γρ. Προμηθειών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Σχόλια

Όνομα

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  Ν
ΑΕ

Email

info@papapostolou.gr

Άρθρο  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΕΠΙ  ΤΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΙΔΟΣ  ΣΥΣΤΗΜΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ  ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ  ΜΕ  ΑΠΟΣΠ.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ημ/νία

07/09/2020

Κύριοι, 

Δια της παρούσης υποβάλλουμε πιο κάτω, τις παρατηρήσεις μας  στις προδιαγραφές    για την    κατωτέρω προμήθεια:

     Παρατηρήσεις:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΚΟΛΩΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Παράγραφος 7β

Ζητείται «7β. Πλευρικά δεξιά / αριστερά (ΤΙ LT) ±35° περίπου»

Προς εξασφάλιση της ευρείας συμμετοχής στην διαγωνιστική διαδικασία, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την οικεία παράγραφο ως κάτωθι :

«7β. Πλευρικά δεξιά / αριστερά (ΤΙ LT) ±30° περίπου»

Παράγραφος 7ε

Ζητείται  «7ε. Δυνατότητα Συνδυασμού της κίνησης Trendelenburg / Reverse Trendelenburg με την πλευρική κλίση (TILT) κατά τουλάχιστον 30° / 20° 

αντίστοιχα»

Ένας τέτοιος συνδυασμός της κίνησης Trendelenburg / Reverse Trendelenburg με την πλευρική κλίση (TILT)  Π, αφενός μεν δεν εξυπηρετεί κάποια 

χειρουργική επέμβαση αφετέρου μπορεί να αποβεί επικίνδυνος για την ασφάλεια του ασθενή. Για τούτο τον λόγο αλλά και προς εξασφάλιση της ευρείας 

συμμετοχής στην διαγωνιστική διαδικασία, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την οικεία παράγραφο ως κάτωθι :

«7ε. Δυνατότητα Συνδυασμού της κίνησης Trendelenburg / Reverse Trendelenburg με την πλευρική κλίση (TILT). Να αναφερθούν  τα σχετικά εύρη προς 

αξιολόγηση» 

Παράγραφος 9

Ζητείται «9. Να διαθέτει εντολή καθαρισμού η οποία όταν εκτελείται να επιτυγχάνεται ανύψωση, χωρίς την χειρουργική επιφάνεια, στο μέγιστο ύφος της, 

επιτρέποντας τον λεπτομερή καθαρισμό των ανοξείδωτων καλυμμάτων ακόμη και στις καλυπτόμενες περιοχές.»

Για να επιτευχθεί η θέση καθαρισμού της κολόνας δεν χρειάζεται να υπάρχει ειδική εντολή καθαρισμού, αλλά αρκεί να υπάρχει η δυνατότητα ανύψωσης 
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της κολόνας στο μέγιστο ύψος χωρίς την χειρουργική επιφάνεια. Για τον λόγο τούτο, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την οικεία προδιαγραφή ως 

κάτωθι :

« 9. Να επιτυγχάνεται ανύψωση, χωρίς την χειρουργική επιφάνεια, στο μέγιστο ύφος της, επιτρέποντας τον λεπτομερή καθαρισμό των ανοξείδωτων 

καλυμμάτων ακόμη και στις καλυπτόμενες περιοχές.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β. ΑΠΟΙΠΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

Παράγραφος 3

Ζητείται «3. Όλες OL χειροκίνητες ρυθμίσεις να πραγματοποιούνται, μέσω εύχρηστων - εργονομικών μηχανισμών, ενώ όλα τα τμήματα της επιφάνειας 

κατάκλισης να προσθαφαιρούνται εύκολα και άμεσα, παρέχοντας ασφάλεια και ευκολία στον καθαρισμό. (Να περιγραφεί προς αξιολόγηση ο τρόπος).»

Προς εξασφάλιση της ευρείας συμμετοχής στην διαγωνιστική διαδικασία, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την οικεία παράγραφο ως κάτωθι :

«3. Όλες OL χειροκίνητες ρυθμίσεις να πραγματοποιούνται, μέσω εύχρηστων - εργονομικών μηχανισμών, ενώ τα τμήματα κεφαλής, άνω πλάτης και 

ποδιών της επιφάνειας κατάκλισης να προσθαφαιρούνται εύκολα και άμεσα, παρέχοντας ασφάλεια και ευκολία στον καθαρισμό. (Να περιγραφεί προς 

αξιολόγηση ο τρόπος).»

Παράγραφος 5α

Ζητείται «5α Τμήμα της κεφαλής πάνω και κάτω: +50° / -50°περίπου»

Προς εξασφάλιση της ευρείας συμμετοχής στην διαγωνιστική διαδικασία, αλλά και επειδή η κλίση του τμήματος κεφαλής άνω των 30° δεν εξυπηρετεί 

κάποια χειρουργική θέση και πιθανώς να ενέχει και κίνδυνο για την ασφάλεια του ασθενή,παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την οικεία παράγραφο ως 

κάτωθι :

«5α Τμήμα της κεφαλής πάνω και κάτω: +45° / -30°περίπου»

Παράγραφος 8

Ζητείται «8. Να επιτρέπεται με ασφάλεια η πλύση και η απολύμανση της, και προς τούτο τα ηλεκτρικά της μέρη να είναι πλενόμενου τύπου με βαθμό 

προστασίας τουλάχιστον ΙΡΧ6. Να επιτρέπεται η πλύση - απολύμανση της και σε αυτοματοποιημένο πλυντήριο απολύμανσης (tunnel). (Να κατατεθεί 

βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου)»

Εδώ η ουσία της απαίτησης είναι τα ηλεκτρικά μέρη της επιφάνειας να είναι πλενόμενου τύπου και να επιτρέπεται η πλύση - απολύμανση της και σε 

αυτοματοποιημένο πλυντήριο απολύμανσης (tunnel) και όχι ο βαθμός προστασίας έναντι διεισδυτικότητας  υγρών. Εξάλλου ο αιτούμενος βαθμός 

προστασίας αποτελεί φωτογραφικό τεχνικό χαρακτηριστικό συγκεκριμένης χειρουργικής τράπεζας αποκλείοντας όλους τους άλλους κατασκευαστικούς 

οίκους. 

Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την οικεία παράγραφο ως κάτωθι : 

«8. Να επιτρέπεται με ασφάλεια η πλύση και η απολύμανση της, και προς τούτο τα ηλεκτρικά της μέρη να είναι πλενόμενου τύπου. Να αναφερθεί ο  

βαθμός προστασίας έναντι διεισδυτικότητας υγρών. Να επιτρέπεται η πλύση - απολύμανση της και σε αυτοματοποιημένο πλυντήριο απολύμανσης 

(tunnel). (Να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου)»

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Παράγραφος 2

Ζητείται «2. Να είναι κατασκευασμένη από υλικά ποιότητας και αντοχής, τα μεταλλικά μέρη της χειρουργικής τράπεζας να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, 

ώστε να είναι κατάλληλη για Νοσοκομειακή χρήση. Να υπόκειται στους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς & ασφαλείας και αξιοπιστίας. Να είναι 

κατάλληλη για λειτουργία σε εκρηκτικό περιβάλλον  χειρουργείου και με ασφάλεια εγκατάστασης σε παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού αερίου κατηγορίας 

ΑΡ»

Προς εξασφάλιση της ευρείας συμμετοχής στην διαγωνιστική διαδικασία, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την οικεία παράγραφο ως κάτωθι :
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«2. Να είναι κατασκευασμένη από υλικά ποιότητας και αντοχής, τα μεταλλικά μέρη της χειρουργικής τράπεζας (κολόνα & χειρουργική επιφάνεια) να είναι 

από ανοξείδωτο χάλυβα, ώστε να είναι κατάλληλη για Νοσοκομειακή χρήση. Το τροχήλατο να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο υλικό το οποίο και 

να περιγραφεί προς αξιολόγηση  Να υπόκειται στους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς & ασφαλείας και αξιοπιστίας. Να είναι κατάλληλη για 

λειτουργία σε εκρηκτικό περιβάλλον  χειρουργείου και με ασφάλεια εγκατάστασης σε παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού αερίου κατηγορίας ΑΡ»

Παράγραφος 4

Ζητείται «4. Το σύνολο των χειρουργικών τραπεζιών/συστημάτων να συνοδεύονται με τουλάχιστον τρία (3) τεμάχια προσθαφαιρούμενης συσκευής - 

διάταξης, η οποία να χρησιμοποιείται είτε για την πραγματοποίηση όλων των ηλεκτρικών κινήσεων της χειρουργικής επιφάνειας όταν αυτή Βρίσκεται 

πάνω στο τροχήλατο μεταφοράς είτε σε περιπτώσεις βλάβης του ηλεκτρικού συστήματος.»

Ο σκοπός του ζητούμενου  συστήματος  είναι η πραγματοποίηση όλων των ηλεκτρικών κινήσεων της χειρουργικής επιφάνειας όταν αυτή Βρίσκεται πάνω 

στο τροχήλατο μεταφοράς στον αίθουσα  ανάνηψης και όχι κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, το οποίο καίτοι μπορεί αν πραγματοποιηθεί, 

απογορεύεται σύφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού  οίκου. Εξάλλου σε περιπτώσεις βλάβης του ηλεκτρικού συστήματος χρησιμοποιείται το 

ενσωματωμένο στην κολόνα πληκτρολόγιο ασφαλείας όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 6 της ενότητας Α 

Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την  οικεία παράγραφο ως κάτωθι :

«4. Το σύνολο των χειρουργικών τραπεζιών/συστημάτων να συνοδεύονται με τουλάχιστον τρία (3) τεμάχια προσθαφαιρούμενης συσκευής - διάταξης, η 

οποία να χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση όλων των ηλεκτρικών κινήσεων της χειρουργικής επιφάνειας όταν αυτή Βρίσκεται πάνω στο τροχήλατο 

μεταφοράς»

Παράγραφος 6

Ζητείται «6. Να παρέχεται η δυνατότητα ενεργοποίησης περιορισμών στις κινήσεις και στα εύρη  αυτών, κατά τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων σε 

παχύσαρκους ασθενείς που το βάρος τους είναι μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί να ανυψώσει η τράπεζα χωρίς περιορισμούς.»

Προς εξασφάλιση της ευρείας συμμετοχής στην διαγωνιστική διαδικασία, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την οικεία παράγραφο ως κάτωθι :

«6. Να παρέχεται η δυνατότητα ενεργοποίησης περιορισμών στις κινήσεις και στα εύρη  αυτών, κατά τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων σε 

παχύσαρκους ασθενείς που το βάρος τους είναι μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί να ανυψώσει η τράπεζα χωρίς περιορισμούς. Εναλλακτικά να υπάρχει  

η δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης των εν λόγω περιορισμών μέσω ειδικών αυτόματων συστημάτων ασφαλείας της τράπεζας»

Με εκτίμηση

Γιάννης Ιωακεμίδης

Τμήμα Πωλήσεων

Όνομα  ΑΝ
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ
Α.Ε.

Email

sales.thes@mavrogenis.com

Άρθρο  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΕΠΙ  ΤΗΣ  1ης
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ημ/νία

10/09/2020

Αξιότιμοι κύριοι,

Κατόπιν ελέγχου των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια χειρουργικής διαθερμίας για μονοπολικές και διπολικές εφαρμογές της Διαβούλευσης 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (μηχανήματα 11-20) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ ΒΑΘ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘ/ΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» με αρ. πρωτ 38012/25.08.2020, είναι φανερό ότι αυτές περιγράφουν 

τεχνικά χαρακτηριστικά  μοντέλου παλιάς τεχνολογίας.

Η εταιρεία μας, με πολυετή εμπειρία στον χώρο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, είναι πρόθυμη να συμμετέχει στον διαγωνισμό με την διαθερμία:

Ενεργειακή πλατφόρμα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για μονοπολικές και διπολικές χειρουργικές εφαρμογές, καθώς και για εφαρμογές σύντηξης ιστού και 
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στεγανοποίησης αγγείων με ηλεκτροθερμική συγκόλληση αγγείων 

Mod. VLFT10GEN του οίκου Valleylab Αμερικής.

Για τους λόγους αυτούς και την εξασφάλιση υγιή ανταγωνισμού, σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας, που θα προσδώσουν στο υπό προμήθεια 

μηχάνημα ουσιαστικά πλεονεκτήματα και παράλληλα της τελευταίας τεχνολογίας.

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι πιστοποιημένη με CE MARK,UL και F.D.A. Approval, συνοδεύεται από μια σειρά κλινικών μελετών και χρησιμοποιείται τα 

τελευταία  χρόνια σε αρκετά Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές.

Η αποτελεσματικότητα της συσκευής, κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων και ύστερα από μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών, κρίθηκε πλήρως 

ικανοποιητική.

Η εν λόγω συσκευή είναι ωφέλιμη να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες χειρουργικές επεμβάσεις. Ειδικότερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πλειάδα 

χειρουργικών ειδικοτήτων όπως:

Γενική χειρουργική

Μεταμόσχευση

Ορθοπεδική

Ουρολογική

Γυναικολογική

Νευροχειρουργική

ΩΡΛ

Και σε όλες σχεδόν τις χειρουργικές επεμβάσεις, είτε ανοικτής, είτε ενδοσκοπικής προσπέλασης.

Ειδικά σε περιπτώσεις ταυτόχρονης διεξαγωγής χειρουργικών επεμβάσεων, κρίνεται αναγκαία η χρήση τέτοιας γεννήτριας η οποία συνδυάζει χρήση 

μονοπολικής - διπολικής διαθερμίας καθώς και σύστημα σύντηξης ιστών ηλεκτροθερμικής συγκόλληση αγγείων τελευταίας τεχνολογίας.

Οι επιμέρους λόγοι που καθιστούν τη χρήση και την προμήθεια αυτής της συσκευής αναγκαία είναι επιστημονικοί και οικονομικοί.

Από επιστημονικής πλευράς η Ενεργειακή πλατφόρμα με το σύστημα σύντηξης ιστών για την ηλεκτροθερμική συγκόλληση αγγείων, απολινώνει αγγεία 

μεγέθους έως και 7 mm, χωρίς την χρήση ξένου σώματος στον ασθενή (ράμματα, κλιπ).

Επίσης, είναι πιο ασφαλής από παλαιότερης τεχνολογίας χειρουργικές διαθερμίες όπως και συσκευές υπερήχων, διότι δεν προκαλεί βλάβη (έγκαυμα) σε 

παρακείμενους ιστούς, εξαιτίας του γεγονότος ότι η συσκευή λειτουργεί σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες προκαλώντας έτσι ελάχιστη θερμική διασπορά.

Η απολίνωση του αγγείου γίνεται με μέγιστη ακρίβεια και ασφάλεια διότι η θερμική ενέργεια της συσκευής διοχετεύεται μόνο στο αγγείο το οποίο ο 

χειρουργός έχει συλλάβει στην λαβίδα του.

Η συσκευή διοχετεύει, ελεγχόμενη από μικροϋπολογιστή, θερμική ενέργεια τόση ώστε το κολλαγόνο του αίματος, του συγκεκριμένου αγγείου, να 

μετουσιώνεται, δηλαδή αλλάζοντας μοριακή δομή μετατρέπεται σε κολλώδης ουσία η οποία εξαιτίας της μηχανικής πίεσης που ασκεί η λαβίδα στον ιστό 

προκαλεί συγκόλληση των τοιχωμάτων του αγγείου. Με αυτή τη διαδικασία επιτυγχάνεται η συγκόλληση του αγγείου.

Αναφορικά με τα αντισταθμιστικά οφέλη, ως προς το κόστος αγοράς της συσκευής και των αναλώσιμων αυτής, που αποκομίζει το Ίδρυμα, ο ασθενής και 

η χειρουργική ομάδα, σας αναφέρουμε τα εξής:

1. Με τη χρήση της συσκευής μειώνεται το κόστος της επέμβασης εξαιτίας της μη χρήσης ραμμάτων, λαβίδων απολίνωσης με κλιπ, συρραπτικών 

αγγείων ή άλλων αιμοστατικών αναλωσίμων, ο ασθενής ωφελείται με το να μην επιβαρύνεται ο οργανισμός του με ¨ξένα σώματα¨ με πιθανές μη 

επιθυμητές αντιδράσεις.

2. Με τη χρήση της συσκευής επιτυγχάνεται ταχύτερη απολίνωση των αγγείων, με συνέπεια να μειώνεται ο χρόνος της επέμβασης και εξαιτίας αυτού 

μειώνεται και το κόστος της. Η μείωση του χρόνου της επέμβασης και κατά συνέπεια του χρόνου ανάνηψης επιδρά θετικά στην κλινική εικόνα του ασθενή. 

Η χειρουργική ομάδα ωφελείται με τη μείωση των απαραίτητων χειρισμών ανά επέμβαση.

3. Η απολίνωση επιτυγχάνεται με μεγάλη ακρίβεια και με ελάχιστη έως μηδενική απώλεια αίματος με συνέπεια τη μείωση του κόστους που προέρχεται 

από τις μεταγγίσεις αίματος.

4. Η μείωση των μεταγγίσεων αίματος κατά τη διάρκεια της επέμβασης, σύμφωνα με μελέτες ερευνητικών κέντρων με παγκόσμια αναγνώριση, δίνουν 
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ακόμη τα εξής πλεονεκτήματα:

i) Καλύτερη μετεγχειρητική πορεία του ασθενή και μείωση του απαραίτητου χρόνου για την επάνοδό του με συνέπεια τη μείωση του κόστους νοσηλείας 

και την απελευθέρωση κλινών των κλινικών.

ii) Σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο, η μείωση των μεταγγίσεων μειώνει και τις πιθανότητες υποτροπής της νόσου με αποτέλεσμα την μείωση του 

κόστους εξαιτίας μιας ενδεχόμενης επανεγχείρησής τους.

iii) Οι μεταγγίσεις αίματος πάντα εμπεριέχουν τον κίνδυνο μετάδοσης ιών και κάθε χειρισμός για τη μείωσή τους έχει θετικά αποτελέσματα τόσο για τον 

ασθενή όσο και για το Ίδρυμα.

Η ενεργειακή πλατφόρμα χρησιμοποιεί το σύστημα παρακολούθησης ποιότητας επαφής Valleylab REM για την παρακολούθηση της ποιότητας της 

ηλεκτρικής επαφής μεταξύ του ηλεκτροδίου επιστροφής ασθενούς και του ασθενούς. Το σύστημα εξαλείφει τον κίνδυνο εγκαυμάτων στο σημείο του 

ηλεκτροδίου επιστροφής.

Το σύστημα REM μετρά συνεχώς την αντίσταση στο σημείο του ηλεκτροδίου επιστροφής και τη συγκρίνει με ένα τυπικό εύρος τιμών ασφαλούς 

αντίστασης (μεταξύ 5 και 135 Ω), εξαλείφοντας έτσι τους διαλείποντες ψευδείς συναγερμούς που θα μπορούσαν να προκύψουν από μικρές αλλαγές στην 

αντίσταση.

Mε τη χρήση της συσκευής δίνεται η δυνατότητα στη χειρουργική ομάδα να πραγματοποιήσει επεμβάσεις προηγμένης λαπαροσκοπικής τεχνικής που έως 

τώρα πραγματοποιούνταν με ανοιχτή χειρουργική τεχνική με συνέπεια την μεγάλη μετεγχειρητική διάρκεια νοσηλείας που αυξάνει το συνολικό κόστος της 

επέμβασης.

Η συσκευή δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να έχει συνεχή έλεγχο στο χειρουργικό πεδίο με τη χρήση μιας και μόνο συσκευής αντί 2 ή 3 αφού διαθέτει 

πολλαπλές εξόδους σύνδεσης εργαλείων για μονοπολική, διπολική χρήση είτε για την ηλεκτροθερμική συγκόλληση αγγείων. Έτσι τα χειρουργεία 

εξοπλίζονται με συσκευή που καλύπτει και την ανάγκη προμήθειας μίας προηγμένης τεχνολογικά διπολικής διαθερμίας.

Η απολίνωση επιτυγχάνεται με μεγάλη ακρίβεια και με ελάχιστη διασπορά θερμότητας στους παρακείμενους ιστούς, γεγονός που συμβάλει στην ασφαλή 

χρήση της συσκευής. Συγκρινόμενη δε με άλλες μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούνται στην χειρουργική για αιμόσταση (π.χ μονοπολική διαθερμία, 

υπέρηχοι, διπολική διαθερμία) η διαφορά είναι σημαντικά μεγάλη.

Η συσκευή είναι απλή στην χρήση, με μικρή καμπύλη εκμάθησης και αρκετούς αυτοματισμούς ασφαλείας που την καθιστή εύχρηστη και ασφαλή για 

όλους τους χειρουργούς.

Συμπερασματικά τα οφέλη είναι ποσοτικά και ποιοτικά.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας προτείνουμε την προμήθεια μίας Ενεργειακής πλατφόρμας ηλεκτροχειρουργικής για μονοπολικές, διπολικές χειρουργικές 

εφαρμογές (Μονοπολική – Διπολική Διαθερμία) και συστήματος σύντηξης ιστών με ηλεκτροθερμική συγκόλληση αγγείων, αναγνωρίζοντας ότι η  

γεννήτρια διευκολύνει το έργο ολόκληρου του χειρουργικού τομέα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές μιας τέτοιας συσκευής που προτείνουμε είναι οι εξής: 

Ενεργειακή πλατφόρμα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για μονοπολικές και διπολικές χειρουργικές εφαρμογές, καθώς και για εφαρμογές σύντηξης ιστού και 

στεγανοποίησης αγγείων με ηλεκτροθερμική συγκόλληση αγγείων

1. Να διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες με τα αντίστοιχα εύρη ρύθμισης ισχύος :

i. δυο λειτουργίες μονοπολικής κοπής pure (1-300W), blend (1-200W),

ii. τέσσερις λειτουργίες μονοπολικής αιμόστασης soft, fulgurate, spray, shared (1-120W), 

iii. τρεις διπολικές λειτουργίες για χρήση ανάλογα με το εμβαδό επιφάνειας των ηλεκτροδίων low 

        (1-15W), medium (16-40W), high (45-95W),

iv. δύο λειτουργίες διπολικής εκτομής για γυναικολογικές, ουρολογικές επεμβάσεις (cut, coag) και

v. μία λειτουργία ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και σύντηξης ιστών αγγείων και λεμφαγγείων 

        διαμέτρου έως και 7mm, με την μικρότερη θερμική διασπορά σε παρακείμενους ιστούς (έως 

        2mm).
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vi. δύο λειτουργίες χειρουργικής κατάλυσης καρδιακού ιστού, μονοπολική (με ρύθμιση ισχύος και 

         χρόνου) και διπολική

2.  Η πλατφόρμα να προσαρμόζεται με ταχύτητα σε κάθε ιστό - μέτρηση της αντίστασης του 

         τουλάχιστον 400.000 φορές ανά δευτερόλεπτο παρέχοντας στον χρήστη με ακρίβεια την 

         προεπιλεγμένη παροχή ενέργειας ανεξάρτητα από το είδος του ιστού (χωρίς την ανάγκη 

         αλλαγών των παραμέτρων της γεννήτριας).

3. Να συνεργάζεται με στυλεό διαθερμίας τριών κομβίων (κοπής, αιμόστασης ταυτόχρονα με 

        διατομή, πήξης)  με δυνατότητα ρύθμισης της ισχύος από το αποστειρωμένο πεδίο.

4. Στην μονοπολική λειτουργία να υπάρχουν τέσσερις τρόποι επιλογής ρυθμίσεων (εισαγωγή από 

        τον χρήστη, αυτόματα από το σύστημα, τελευταίες ρυθμίσεις, αποθηκευμένες) την διακοπή 

        καταγραφής ΗΚΓ κατά την ενεργοποίηση.

5. Στην διπολική λειτουργία να υπάρχει επιλογή για αυτόματη λειτουργία με δυνατότητα ρύθμισης 

        καθυστέρησης ενεργοποίησης και αυτόματης απενεργοποίησης σε σύνθετη αντίσταση πάνω 

        από 4000Ω. Να διαθέτει εικονικό αμπερόμετρο που να δείχνει το ρεύμα που χορηγείται κατά 

        την ενεργοποίηση της διπολικής λαβίδας ανάμεσα 1-1000 milliamp.

6. Να διαθέτει ένδειξη παρακολούθησης ηλεκτροδίου επιστροφής, για την συνεχή 

        παρακολούθηση της ποιότητας της ηλεκτρικής επαφής μεταξύ του ουδέτερου ηλεκτροδίου και 

        του ασθενούς, για την εξάλειψη του κινδύνου εγκαυμάτων στο σημείο επαφής. Σε περίπτωση 

        κακής επαφής ή βλάβης, να ενεργοποιείται οπτικοακουστικό alarm και να διακόπτεται 

        αυτόματα η λειτουργία της γεννήτριας (επί ποινή αποκλεισμού).

7. Να διαθέτει δύο υποδοχές μονοπολικής λειτουργίας, μια διπολικής λειτουργίας, μία υποδοχή για 

        λαπαροσκοπικό καλώδιο στο σύστημα ηλεκτροχειρουργικής, μία υποδοχή για ηλεκτρόδιο 

        επιστροφής ασθενούς και μια υποδοχή στο σύστημα σύντηξης ιστών για την ηλεκτροθερμική 

        συγκόλληση αγγείων

8. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη αφής τουλάχιστον 7 ιντσών (LCD) για τον έλεγχο και ρύθμιση 

        όλων των λειτουργιών της συσκευής και κουμπί ρύθμισης έντασης ήχου και θύρα USB 

        εξαγωγής δεδομένων γραφήματος χειρουργικής κατάλυσης.

9. Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις εισόδους για ποδοδιακόπτες (μονοπολικής, διπολικής 

        λειτουργίας και ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης αγγείων) καθώς και τις απαραίτητες υποδοχές 

        καλωδίων διασύνδεσης για τη διακοπή καταγραφής ΗΚΓ και τον έλεγχο απομάκρυνσης καπνού. 

        Να προσφερθεί αδιάβροχος τριπλός ποδοδιακόπτης μονοπολικής λειτουργίας με χειρολαβή  και 

        διπλός ποδοδιακόπτης διπολικής λειτουργίας.

10. Να παρέχει ηχητικό και φωτεινό σήμα:

i. όταν η διαδικασία της συγκόλλησης του αγγείου έχει επιτευχθεί και αυτομάτως να διακόπτει 

        την παροχή ισχύος,

ii.  ενδείξεις – οδηγίες δυσλειτουργίας ή αστοχίας χρήσης (πολύ υγρό περιβάλλον, μη 

        ολοκλήρωση κύκλου απολίνωσης, πολύ παχύς ή λεπτός ιστός, ανοιχτά σκέλη, υπερθέρμανση 

        ηλεκτροδίου επιστροφής κλπ.)

iii. όταν η διαδικασία της συγκόλλησης του αγγείου δεν έχει επιτευχθεί και αυτομάτως να 

        διακόπτει την παροχή ισχύος.

11. Να διαθέτει αποθήκευση ρυθμίσεων για 10 ομάδες με 6 αγαπημένες και 6 πιο πρόσφατες 

        ρυθμίσεις για κάθε ομάδα.
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12. Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών, ώστε να κάνει εύκολη και γρήγορη την 

        επιδιόρθωση της.

13. Να δέχεται αναβαθμίσεις λογισμικού χωρίς χρέωση, χωρίς να χρειάζεται η απομάκρυνση της 

        γεννήτριας από το νοσοκομείο μέσω θύρας Ethernet.

14. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με μηχάνημα Argon, με μηχάνημα εκκένωσης καπνού και 

        σύστημα αυτόματης αναγνώρισης των εργαλείων (RFID).

15. Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται από:

i. Πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη (είτε από τον οίκο κατασκευής είτε από την 

        προμηθεύτρια εταιρεία είτε συνδυασμό τους).

ii. Κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήματα ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον 10 χρόνια.

iii. Ελληνικά λειτουργικά φυλλάδια (οδηγίες χρήσης).

iv. Δήλωση από τον κατασκευαστικό οίκο με ρητή αναφορά στον συγκεκριμένο διαγωνισμό για 

        τους εκπαιδευμένους τεχνικούς/αντιπροσώπους που θα παρέχουν την τεχνική υποστήριξη και 

        εκπαίδευση των ιατρών και του προσωπικού στη χρήση / λειτουργία.

v. Υπόδειγμα δήλωσης-αποζημίωσης (που θα υπογραφεί με την παράδοση της γεννήτριας) του 

        κατασκευαστικού οίκου προς το Νοσοκομείο και τους επαγγελματίες Υγείας σε περίπτωση 

        εγκαύματος ασθενή. Να αναφέρονται οι καλύψεις-προϋποθέσεις.

vi. Φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντώνται αναλυτικά όλα τα αιτήματα των τεχνικών 

        προδιαγραφών, με αντίστοιχες παραπομπές στο manual ή prospectus.

vii. Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστικού οίκου με τα ακόλουθα πρότυπα: ΕΝ ΙΣΟ

        13485:2012, ΕΝ ΙΣΟ 14791:2012, ΕΝ 62304:2006, ΕΝ 62366:2008, ΕΝ 60601-1-6:2010, ΕΝ 

        60601-1:2006/Α1 2013, ΕΝ 60601-1-2:2007, ΕΝ 60601-2-2:2009, ΕΝ 980:2008, ΕΝ 

        1041:2008, ΕΝ 50419:2006, ΙΣΟ 15223-1:2012, ΙΣΤΑ 2Α:2011.

Όνομα  ΑΓΚΦΑ
ΓΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ

Email

fotis.vaglas@agfa.com
Άρθρο  Πρώτη  διαβούλευση  για  το  είδος
ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ημ/νία

28/08/2020
Στα πλαίσια της Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(μηχανήματα 11-20) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ,

Για το είδος: ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις μας:

Με σκοπό,

α) Την τελική προμήθεια εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, με όλα τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν τα τροχήλατα φορητά ακτινολογικά 

συστήματα εμφάνισης ακτινογραφίας αυτής της κατηγορίας

β) Την διευκόλυνση του έργου της επιτροπής του διαγωνισμού και της επιτροπής αξιολόγησης, καθορίζοντας σαφέστερα τις τεχνικές προδιαγραφές

γ) Την αύξηση του υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα στις προσφέρουσες εταιρίες δημιουργώντας προδιαγραφές όπου μπορούν να προσφέρουν οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες τα καλύτερά τους προϊόντα.
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Στην ενότητα  ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

α)  η προδιαγραφή 7 αναφέρει:

Εύρος mAs  Τουλάχιστον 300mAS

η προδιαγραφή αυτή δεν μας επιτρέπει τη συμμετοχή μας στον διαγωνισμό

προτείνουμε να τροποποιηθεί σε:

Εύρος mAs   > ή = 220mAs

Αιτιολογία:

O λόγος που προτείνεται η τροποποίηση αυτή είναι:

Τα σύγχρονης τεχνολογίας τροχήλατα φορητά ακτινολογικά μηχανήματα, έχουν γεννήτριες οι οποίες μπορούν να παράγουν μεγάλη ισχύ. Όπως 

γνωρίζουμε οι κατακεκλιμένοι ασθενείς δύσκολα συνεργάζονται. Με μία μεγάλη ισχύ της γεννήτριας επιτυνχάνουμε την εκτέλεση των εξετάσεων που 

χρειάζονται σε ελάχιστο χρόνο (απαραίτητο χαρακτηριστικό για τις μονάδες ΜΕΘ).

Τα σύγχρονα τροχήλατα φορητά ακτινολογικά μηχανήματα διαθέτουν γεννήτριες ισχύος 32kW που αποδίδουν 220mAs. Αυτά τα mAs είναι ικανά να 

εκτελούν εξετάσεις σε μεγαλόσωμους ασθενείς και ιδιαίτερα σε κάθε δύσκολη ακτινογραφική λήψη σε πολυτραυματίες ή σε ανθρώπους που 

δυσκολεύονται να μετακινηθούν (π.χ. λεκάνης, σπονδυλικής στήλης).

Στην ενότητα  ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

γ) Η προδιαγραφή 2 αναφέρει

Συνολικό βάρος, kg  < ή = 165kg

η προδιαγραφή αυτή δεν μας επιτρέπει τη συμμετοχή μας στον διαγωνισμό

προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής σε:

Συνολικό βάρος, kg  < ή = 170kg

Αιτιολογία:

Η απόκλιση που προτείνουμε είναι αμελητέα

Η εταιρία μας ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ είναι ένας παγκόσμιος προμηθευτής αλλά και κατασκευαστής αξιόπιστων ακτινολογικών μηχανημάτων διαφόρων 

τύπων, με πάρα πολλές εγκαταστάσεις συγκροτημάτων στο ενεργητικό της. 
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Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση

Με εκτίμηση,

Για την ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ

Τμήμα πωλήσεων

Φώτης Βαγλάς 

κιν. : 6948602172, 

e-mail: fotis.vaglas@agfa.com

Όνομα  ΠΡΩΤΟΝ
ΑΕ

Email

akolessia@protoncy.gr
Άρθρο  Σχόλια  επι  των
προδιαγραφών

Ημ/νία

11/09/2020
Προς

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ 

Αρ. Πρωτ.: 0000007172

                                                                                                                                       Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020 

Θέμα: «Διενέργεια Πρώτης ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(μηχανήματα 11-20) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Αξιότιμοι κύριοι,

η εταιρία μας  προτίθεται να συμμετάσχει στον εν λόγω διαγωνισμό και πιο συγκεκριμένα για τον «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΠΥΡΓΟ Ω.Ρ.Λ 3D» με προϊόντα 

υψηλής τεχνολογίας και άριστης ποιότητας που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE. Για το λόγο αυτό αλλά και για να διασφαλισθούν οι αρχές  της 

διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της ευρύτητας συμμετοχής στο διαγωνισμό προς όφελος και του δημοσίου συμφέροντος προτείνουμε όπως 

τροποποιηθούν - εμπλουτιστούν κατά τα προτεινόμενα. 

Πιο συγκεκριμένα ακολουθούν οι εξής προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές για τον Ενδοσκοπικό Πύργο Ω.Ρ.Λ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΔΟΣΚΠΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ FULL 4K ΓΙΑ ΩΡΛ ΧΡΗΣΗ

Να προσφερθεί ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ FULL 4K ο οποίος να ενσωματώνει τεχνολογία Full 4Κ (3840x2160 pixels ή περισσότερο) προσφέροντας 

πολλή υψηλή ανάλυση εικόνας και να διαθέτει εξαιρετική αναπαραγωγή χρωμάτων για την διευκόλυνση της αναγνώρισης των αιμοφόρων αγγείων και 

των λοιπών υγιών ιστών. 

Να αποτελείται από τα παρακάτω:

Α.   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 4K

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΜΕΡΑΣ 4K

ΣΕΤ ΟΠΤΙΚΩΝ ULTRA 

Β.    ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 31’’ ΕΙΚΟΝΑΣ 4K

Γ.    ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤIΣΜΟΥ 300 Watt ΧΕΝΟΝ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΕΤ ΟΠΤΙΚΩΝ ULTRA 

Δ.    ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΟΠΤΗΣ ΡΙΝΟΣ & ΑΥΤΙΟΥ (SHAVER & HSD)

Ε.    ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ 

ΣΤ.  ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Ακολουθούν αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές:

Α. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 4K

1. Να προσφερθεί επεξεργαστής εικόνας 4K ο οποίος να ενσωματώνει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά υψηλής ανάλυσης (με δυνατότητα επιλογής 

4096 x 2160, 3840 x 2160, 1920 x 1080).

2. Να είναι συμβατός και να συνεργάζεται με πηγή φωτισμού με εξειδικευμένο οπτικό σύστημα φίλτρων φωτισμού χρωματογραφίας για την 

διαφοροποίηση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού (χωρίς χρήση υγρού) με σκοπό την απεικόνιση αλλοιώσεων και μορφωμάτων στα επιφανειακά 

στρώματα του βλεννογόνου, λάρυγγα καθώς και την αναγνώριση πρόωρων αλλοιώσεων τα οποία δεν είναι εφικτό να αναγνωριστούν με λευκό φωτισμό. 

Να δοθεί αναλυτική περιγραφή της τεχνικής.

3. Να διαθέτει σύστημα ψηφιοποίησης της εικόνας σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά επίπεδα. Να αναφερθούν τα επίπεδα προς αξιολόγηση.

4. Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης ρύθμισης της ίριδος.

5. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης του τόνου του χρώματος της εικόνας (ρύθμιση του κόκκινου σε ±8, ρύθμιση του μπλε σε ±8, ρύθμιση Chroma σε 

±8.

6. Να διαθέτει εξόδους: 3G-SDI ή HD-SDI να δύναται να επιλεχθούν. 

7. Να συνοδεύεται από σύστημα ψηφιακής καταγραφής και αποθήκευσης ιατρικών εικόνων και βίντεο Full High Definition.

8. Να είναι  πιστοποιημένο για ιατρική χρήση (medical grade)

9. Να πραγματοποιεί καταγραφή εικόνας βίντεο καθώς και φωτογραφιών σε USB STICK ή σε σκληρό δίσκο ταυτόχρονα.

10. Να διαθέτει ενσωματωμένο σκληρό δίσκο τουλάχιστον 1TB.

11. Να διαθέτει 4 θύρες USB 2.0

12. Να διαθέτει ενσωματωμένο μόνιτορ (για επιβεβαίωση εγγραφής και όλων των λειτουργειών MENU).

13. Να παρέχει δυνατότητα σύνδεσης με δίκτυο (ETHERNET  T10/100/1000).

14. Να διαθέτει είσοδο & έξοδο: 3G-SDI, DVI.

15. Να συνοδεύεται από κεφαλή κάμερας 4K τεχνολογίας (Exmor) η οποία να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

16. Η προσφερόμενη κεφαλή κάμερας 4Κ να χρησιμοποιεί εξειδικευμένο αισθητήρα εικόνας για την δημιουργία εικόνων υψηλής ευαισθησίας και μικρού 

θορύβου.

17. Να είναι συμβατή και να συνεργάζεται απόλυτα με τον προσφερόμενο επεξεργαστή και πηγή ψυχρού φωτισμού με εξειδικευμένο οπτικό σύστημα 

φίλτρων φωτισμού χρωματογραφίας  (χωρίς χρήση υγρού) για την διαφοροποίηση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού με σκοπό την απεικόνιση 

αλλοιώσεων και μορφωμάτων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου καθώς και την αναγνώριση πρόωρων αλλοιώσεων τα οποία δεν είναι εφικτό 

να αναγνωριστούν με λευκό φωτισμό. 

18. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της εστίασης μέσω δακτυλίου στην κεφαλή.

19.  Να διαθέτει λειτουργία one-touch auto-focus η οποία με το πάτημα ενός κουμπιού να εστιάζει στην εικόνα στιγμιαία.
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20. Η κεφαλή κάμερας να διαθέτει ειδικό χειριστήριο με 3 κομβία τηλεχειρισμού για έλεγχο λειτουργιών του μενού της κάμερας όπως Whitebalance, 

ηλεκτρονικό zoom,  enhancement κτλ. 

21. Να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής μεγέθυνσης της εικόνας από x1 έως x2 (σε τουλάχιστον 4 βήματα).  Να ρυθμίζεται μέσω κομβίων στην 

κεφαλή.

22. Να είναι συμβατή για αποστείρωση σε κλίβανο ατμού 134°C και σε κλίβανο  πλάσματος STERRAD 100S.

23. Να έχει βάρος το μέγιστο 300 g.

24. Να συνοδεύεται από σετ οπτικών ULTRA ED GLASS οι οποίες να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά. 

25. Να είναι οπτικές 0°, 30°, 45°, 70° που να χρησιμοποιούν φακό εξαιρετικά μικρής διασποράς (ED) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 

αντίθεσης και να είναι κατάλληλες για απεικόνιση υψηλής ανάλυσης 4K εικόνας.

26. Να έχει γωνία οράσεως  0°

27. Να έχει γωνία οράσεως  30°

28. Να έχει γωνία οράσεως  45°

29. Να έχει γωνία οράσεως  70°

30. Να είναι διαμέτρου 4mm, μήκους εργασίας τουλάχιστον 175mm και πεδίου οράσεως τουλάχιστον 90o.

31. Να είναι συμβατές για αποστείρωση σε κλίβανο ατμού (autoclave)

32. Η κάθε μια να συνοδεύεται από ειδικό κυτίο αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού.

Β. ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 31’’ 4K

1. Να είναι έγχρωμο 10bit (1,07 δισεκατομμύρια χρώματα)  μόνιτορ 31 ‘’ (in) LCD.

2. Να διαθέτει LED οπίσθιο φωτισμό.

3. Να διαθέτει υψηλής τεχνολογίας Panel για την παροχή υψηλής αντίθεσης με την ελάχιστη δυνατή ανάκλαση.

4. Να διαθέτει εικόνα υψηλής ανάλυσης 4K δηλαδή 4096 x 2160 pixels.

5. Να διαθέτει αντίθεση τουλάχιστον 1450:1.

6. Να διαθέτει ελάχιστη φωτεινότητα τουλάχιστον 770cd/m2.

7. Να διαθέτει γωνία οράσεως τουλάχιστον 178ο (κάθετα και οριζόντια).

8. Να διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες: Picture-in-picture (εικόνα στην εικόνα), Picture-on-picture (εικόνα έξω από την εικόνα), λειτουργια Quad View 

mode κατά την οποία μπορεί να αναπαραστήσει 4 διαφορετικές εικόνες Full HD (1920 x 1080)  ταυτόχρονα.

9. Να διαθέτει εισόδους: SDI (x4), 3G/HD/SD SDI (x1), DVI-D (x1), HDMI (x1), D-sub 9-pin (RS-232C) (x1), RJ-45 (x1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-

TX)

10. Να διαθέτει εξόδους: SDI (x4), 3G/HD/SD SDI (x1), DVI-D (x1)

Γ. ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤIΣΜΟΥ 300 Watt ΧΕΝΟΝ

1. Η ισχύς της να είναι 300 Watt λυχνίας ΧΕΝΟΝ με δυνατότητα αυτόματης αλλά και χειροκίνητης ρύθμισης της έντασης ισχύος.

2. Να διαθέτει δυνατότητα στιγμιαίας ενίσχυσης έντασης φωτισμού.  

3. Να διαθέτει εξειδικευμένο οπτικό σύστημα φίλτρων φωτισμού χρωματογραφίας (χωρίς έγχυση υγρού) για την διαφοροποίηση παθολογικού και 

φυσιολογικού ιστού με σκοπό την απεικόνιση αλλοιώσεων και μορφωμάτων στα επιφανειακά στρώματα του βλεννογόνου καθώς και την αναγνώριση 

πρόωρων αλλοιώσεων τα οποία δεν είναι εφικτό να αναγνωριστούν με λευκό φωτισμό.

4. Να διαθέτει απαραίτητα εφεδρική λυχνία αλογόνου, η oπoία να τίθεται σε λειτουργία αυτόματα σε περίπτωση βλάβης της κεντρικής λυχνίας. 

5. Να έχει σύστημα ένδειξης χρόνου ζωής λυχνίας. 
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6. Να συνοδεύεται από δυο καλώδια μεταφοράς ψυχρού φωτισμού τα οποία να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

7. Τα προσφερόμενα καλώδια μεταφοράς ψυχρού φωτισμού να είναι μήκους τουλάχιστον 3m και διαμέτρου το μέγιστο 2,8mm και να είναι κατάλληλα 

για σύνδεση με οπτικές με πλάτος εισαγωγής περίπου 4mm.

8. Το κάθε ένα να έχει βάρος το μέγιστο 330gr.

9. Να διαθέτουν εξειδικευμένη προστασία κάμψης και από τις δύο πλευρές τους. 

10. Να είναι τύπου CF και να είναι IPX7 κλάσης προστασίας σύμφωνα με το IEC 60529.

11. Να αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού (autoclavable).

12. Να είναι συμβατά με πηγή ψυχρού φωτισμού με εξειδικευμένο οπτικό σύστημα φίλτρων φωτισμού χρωματογραφίας για την διαφοροποίηση 

παθολογικού και φυσιολογικού ιστού (χωρίς έγχυση υγρού) με σκοπό την απεικόνιση αλλοιώσεων και μορφωμάτων στα επιφανειακά στρώματα του 

βλεννογόνου καθώς και την αναγνώριση πρόωρων αλλοιώσεων τα οποία δεν είναι εφικτό να αναγνωριστούν με λευκό φωτισμό.

Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΟΠΤΗΣ ΡΙΝΟΣ & ΑΥΤΙΟΥ (SHAVER & HSD)

1. Η συσκευή να είναι ηλεκτρομηχανικός κόπτης πολυπόδων (Shaver), κατάλληλη για τομή και αφαίρεση μαλακών και σκληρών ιστών και οστών στα 

ενδοσκοπικά χειρουργεία ΩΡΛ.

2. Να διαθέτει οθόνη αφής για τον εύκολο χειρισμό όλων των λειτουργειών menu και να είναι μικρών διαστάσεων για ευκολία στη χρήση και τη 

μεταφορά εντός του χειρουργείου.

3. Να διαθέτει αυτόματη αναγνώριση των εργαλείων shaver, burr.

4. Να δέχεται κοπτικά γλύφανα και οστεογλύφανα σταθερά, περιστρεφόμενα και πλοηγήσιμα και φρέζες ευθείες, κυρτές κόπτουσες, διαμαντέ.

5. Να δέχεται σωληνίσκους πλύσης με ειδικό εργονομικό πουάρ για την αποφυγή στομώσεων του εργαλείου. 

6. Να δέχεται ειδικές θήκες πλύσης ενδοσκοπίων 0° 30° 45° 70° που να μην αυξάνουν τη διάμετρο του ενδοσκοπίου παραπάνω από 0,7mm.

7. Να διαθέτει τεχνολογία  RF (Advance bipolar) για εργαλεία (Shaver) διπολικά με εύκαμπτο άκρο  από 10° – 40° και με χρωματική ένδειξη στην οθόνη 

κατά την ενεργοποίηση τους.

8. Να διαθέτει μονοπολική τεχνολογία για εργαλεία (Shaver) μονοπολικά με εύκαμπτο άκρο  από 10° – 40° και με χρωματική ένδειξη στην οθόνη κατά 

την ενεργοποίηση τους.

9. Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης ή αναλογικής ρύθμισης της έντασης RPM των εργαλείων.

10. Να διαθέτει ρύθμιση της ροής της αντλίας πλύσης. 

11. Να δύναται να προωθείται ο ορός στην άκρη του εργαλείου μέσω κομβίου στην οθόνη αφής της κονσόλας (Prime).

12. Να δύναται να ενεργοποιείται  και να απενεργοποιείται το σύστημα αναρρόφησης μέσω της οθόνης  αφής.

13. Να διαθέτει έξοδο σύνδεσης για χειρολαβές πολλαπλών χρήσεων ευθείες και πιστολοειδή.

14. Να διαθέτει ενσωματωμένη αντλία ρυθμιζόμενης ροής, για έκπλυση με ορό ταυτόχρονα με τη κοπή, με δυνατότητα ρύθμισης ροής ή θέσης εκτός 

λειτουργίας. 

15. Να συνοδεύεται από αντλία πλύσης του ενδοσκοπίου με ποδοδιακόπτη. 

16. Να διαθέτει κομβία μεμβράνης στην πρόσοψη (οθόνη αφής) για ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής και επιλογή κατεύθυνσης. 

17. Να μπορεί να αναρτηθεί σε τροχήλατο στατό του χειρουργείου.

18. Να συνοδεύεται από ποδοδιακόπτη μεταβαλλόμενης απόκρισης, που να ρυθμίζει την ταχύτητα περιστροφής του γλυφάνου ανάλογα με την πίεση 

που του ασκείται από το πόδι του χειριστή. 

19. Να διαθέτει δυνατότητα κλειδώματος σε θέση σταθερής απόκρισης στις στροφές που έχουν οριστεί στη κεντρική μονάδα, ανεξάρτητα της πίεσης που 

ασκείται στον ποδοδιακόπτη.

20. Να συνοδεύεται από εργονομική χειρολαβή σύνδεσης των λεπίδων, με ευθύ κανάλι αναρρόφησης για σύνδεση και στην κεντρική αναρρόφηση του 

χειρουργείου και κανάλι έκπλυσης .

21. Η χειρολαβή να διαθέτει δυνατότητα παλινδρομικής κίνησης της λεπίδας σε ταχύτητα ως και 5.000 σ.α.λ. και κίνησης δεξιόστροφης ή 
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αριστερόστροφης (κατ’ επιλογήν) σε ταχύτητα ως και 15.000 σ.α.λ., ανάλογα με την επέμβαση. Να μπορεί να δεχτεί κατ’ επιλογή του χειρουργού, 

διακόπτη χειροκίνητης ενεργοποίησης, εκτός του ποδοδιακόπτη. 

22. Να δέχεται γλύφανα ευθέα και κεκαμμένα σε διάφορες γωνίες (π.χ. 15ο, 30ο, 40ο, 70ο), διαμέτρου 2 ως 5 χιλιοστών περίπου, ειδικά για επεμβάσεις 

ρινός (πολύποδες, κόγχες) και λάρυγγος (αμυγδαλές, αδενοειδείς και debulking όγκων). 

23. Να διαθέτει δυνατότητα αιμόστασης μέσω παροχής διπολικής ενέργειας (ραδιοσυχνότητες) στη λεπίδα κοπής, ταυτόχρονα ή μη με την κοπή.

24. Η παροχή ενέργειας RF να ενεργοποιείται μέσω κομβίου στο εργαλείο με χρωματική ένδειξη και  ηχητική ειδοποίηση για τη λειτουργία αιμόστασης.

25. Η συσκευή να μπορεί να δεχτεί κεφαλή ωτοχειρουργικών επεμβάσεων (High speed drill αναβολεκτομής), δυνατότητας περιστροφής ως 85.000 σ.α.λ.

26. Η χειρολαβή να είναι κατάλληλη για αποστείρωση σε αυτόκαυστο κλίβανο ατμού (autoclave), σε flash και για χημικό καθαρισμό σε υγρά.

27. Η χειρολαβή να συνοδεύεται από ειδικό μεταλλικό κυτίο φύλαξης και αποστείρωσης.

28. Η συσκευή να μπορεί να διασυνδεθεί με σύστημα διεγχειρητικής πλοήγησης (Navigation)

29. Να συνοδεύεται από αδιάβροχο ποδοδιακόπτη με κεντρικό κομβίο για  ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.  Επιπλέον να διαθέτει δυο κομβία 

(Toggle) για το άνοιγμα και κλείσιμο του shaver blade με σκοπό την ασφαλή εισαγωγή του εργαλείου.  

30. Να συνοδεύεται από αναρρόφηση η οποία να ρυθμίζεται από την κοσνόλα μέσω της οθόνης αφής.

Ε. ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

1. Να προσφερθεί αντλία πλύσης ενδοσκοπίων με αναρρόφηση κενού.

2. Να πραγματοποιεί εκκαθάριση του φακού με έναν μόνο κύκλο καθαρισμού για την αποφυγή φυσαλίδων.

3. Να είναι ανεξάρτητη κονσόλα για ευκολία στην αποθήκευση και μεταφορά.

4. Να δύναται να ρυθμίζεται η ροή της πλύσης με διαβάθμιση.

5. Να συνοδεύεται από αδιάβροχο ποδοδιακόπτη.

ΣΤ.ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1. Να είναι εργονομικά σχεδιασμένο, τροχήλατο με 4 τροχούς, με σύστημα πέδησης στους 2 από αυτούς για μεγαλύτερη σταθερότητα.

2. Να διαθέτει ειδικό βραχίονα τοποθέτησης μόνιτορ με δυνατότητα κλίσης του σε οποιαδήποτε επιθυμητή θέση.

3. Να διαθέτει ενσωματωμένο μετασχηματιστή τάσης για απομόνωση δικτύου ισχύος τουλάχιστον 1800Watt και πολύμπριζο τουλάχιστον δέκα θέσεων.

4. Να διαθέτει κεντρικό διακόπτη ON/OFF.

5. Να διαθέτει συρόμενη θέση τοποθέτησης πληκτρολογίου.

6. Να διαθέτει σύστημα αερισμού στις πλάγιες πλευρές του.

7. Να έχει συνολικά τουλάχιστον 4 ράφια τοποθέτησης ενδοσκοπικών μηχανημάτων.

8. Να δύναται να υποστηρίζει αποθηκευτικό χώρο αναλωσίμων, ειδική βάση για αναρρόφηση, βάση στήριξης ενδοσκοπίου, βάση τοποθέτησης για 

σωληνάκι πλύσης, συρτάρι φύλαξης, βάση τοποθέτησης Sterile water, ειδική θέση τοποθέτησης για την κεφαλή κάμερας, 

  

Μετά τιμής,

Σ.Αναστασιάδης

Product Manager

ENT OLYMPUS

Κιν. 6955061802
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