
 
Tεχνικές προδιαγραφές και προσυπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια 

παιδιατρικού κολονοσκοπίου (CPV 33168100-6) 
 
 
Α. Οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται είναι οι παρακάτω: 
 
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ FULL HIGH DEFINITION ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡIO ΕΙΚΟΝΑΣ CMOS 

SENSOR ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 
 

 
 

1. Να είναι απαραίτητα νέας γενιάς και τεχνολογίας FULL HD Endoscopy και 
να διαθέτει έγχρωμο αισθητήριο εικόνας CMOS με ανάλυση άνω του ενός 
Μega-pixel και ταχύτητα σάρωσης τουλάχιστον 60fps. Να διαθέτει 
τεχνολογία προοδευτικής σάρωσης (progressive scan) για την παραγωγή 
video εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης και την καλύτερη 
πιστότητα των χρωμάτων.   

2. Να μπορεί να συνδεθεί και να λειτουργεί με βίντεο-επεξεργαστή εικόνας 
υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης FULL HD Endoscopy 1920 x 
1080 pixels  έτσι ώστε να δίνει καθαρή και φωτεινή εικόνα με απόλυτη 
πιστότητα των χρωμάτων για μεγαλύτερη ακρίβεια στην διάγνωση.  

3. Να λειτουργεί με την μέθοδο απεικόνισης με αύξηση της διαφοροποίησης 
του κόκκινου φάσματος της ενδοσκοπικής εικόνας, μέσω της ρύθμισης 
της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισμού χωρίς την χρήση 
φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας εικόνας, για την πρώιμη 
ανίχνευση του καρκίνου και των φλεγμονών του βλεννογόνου. Να 
κατατεθούν δημοσιευμένες μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να 
πιστοποιούν τη μέθοδο.  

4. Να λειτουργεί με την μέθοδο απεικόνισης με χρήση φωτισμού μήκους 
κύματος 410nm μέσω της ρύθμισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών 
φωτισμού χωρίς την χρήση φίλτρων και συστημάτων επεξεργασίας 
εικόνας, το οποίο να ενισχύει την απεικόνιση της επιφανειακής δομής του 
βλεννογόνου και να τονίζει τη αντίθεση των ανωμαλιών της επιφάνειας 
του (pit patterns) καθώς και να αυξάνει την ευκρίνεια απεικόνισης των 
επιφανειακών αγγείων (vascular pattern). Να κατατεθούν δημοσιευμένες 
μελέτες και επιστημονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη μέθοδο. 

5. Να είναι συμβατό με σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (Artificial 
Intelligence) κατάλληλο για την υποβοήθηση του εντοπισμού των 
μορφωμάτων του παχέος εντέρου καθώς και για τον χαρακτηρισμό τους 
σε πραγματικό χρόνο (Real Time) κατά την διάρκεια της 
κολονοσκόπησης. 

6. Να διαθέτει σύστημα οπτικού LASER για την μετάδοση των δεδομένων 
εικόνας πολύ υψηλής ανάλυσης που παρέχουν οι ψηφιακοί αισθητήρες 
CMOS χωρίς απώλειες. 

7. Να διαθέτει ασύρματη επικοινωνία μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ 
του ενδοσκοπίου και της πηγής φωτισμού. 

8. Να διαθέτει εξελιγμένο σύστημα επαγωγικής μετάδοσης του ρεύματος 
χωρίς ηλεκτρικές επαφές στο άκρο του ενδοσκοπίου που να μην απαιτεί 
την χρήση προστατευτικού καλύμματος κατά την διάρκεια της 
απολύμανσης επιτρέποντας έτσι την καλύτερη υγιεινή και ασφάλεια για 
τον ασθενή αλλά και την προστασία του ενδοσκοπίου. 

9. Να διαθέτει κατά την λειτουργία παγώματος της εικόνας, δυνατότητα 
αυτόματης επιλογής της βέλτιστης εικόνας της εξέτασης, ώστε να 
επιλέγεται η καθαρότερη εικόνα χωρίς αλλοιώσεις κίνησης  

10. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης του φωτός ανάλογα με την 
απόσταση από το εξεταζόμενο πεδίο για την αποφυγή υπερβολικού 
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φωτισμού είτε στην πολύ κοντινή είτε στην απομακρυσμένη παρατήρηση 
του βλεννογόνου. 

11. Να διαθέτει σωλήνα εισαγωγής με βαθμιαία μεταβλητή σκληρότητα καθώς 
και σύστημα υποβοήθησης της κολονοσκόπησης το οποίο να εξασφαλίζει 
την μεταφορά της δύναμης και της ροπής που εφαρμόζει ο χρήστης, έτσι 
ώστε να βελτιώνεται η κατευθυντικότητα του ενδοσκοπίου κατά μήκος 
του παχέος εντέρου και να διευκολύνεται η διέλευση του από οξείες 
καμπές για την μικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενή κατά την 
διενέργεια της εξέτασης.  

12. Να διαθέτει σύστημα μεταβολής της σκληρότητας του ευκάμπτου 
τμήματος του ενδοσκοπίου ρυθμιζόμενο από τον χρήστη σε τουλάχιστον 
3 επίπεδα για την προσπέλαση δύσκολων περιοχών όπως το σιγμοειδές 
και το εγκάρσιο κόλον.  

13. Να  διαθέτει εξωτερική διάμετρο σε όλο το μήκος του ενδοσκοπίου ίση ή 
μικρότερη από 12mm για την μικρότερη δυνατή καταπόνηση του 
ασθενούς κατά την διενέργεια της εξέτασης. Να αναφερθούν αναλυτικά οι 
διαστάσεις.  

14. Να έχει μήκος εργασίας ίσο η μεγαλύτερο από 1.690mm για την 
διενέργεια όλων των επεμβατικών πράξεων. Το μεγαλύτερο μήκος θα 
θεωρηθεί πλεονέκτημα.  

15. Να διαθέτει οπτικό σύστημα νέας σχεδίασης το οποίο να έχει δυνατότητα 
παρατήρησης από 2 έως και 100mm βάθος δίνοντας την δυνατότητα 
βαθύτερης ανάλυσης των βλεννογονικών δομών. 

16. Να διαθέτει οπτικό σύστημα με εύρος οράσεως 170º μοίρες έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η παρατήρηση δύσκολων περιοχών του εντέρου όπως η 
οπίσθια πλευρά των πτυχών. 

17. Να έχει δυνατότητα γωνιώσεων του άκρου άνω 180, κάτω 180, δεξιά 
160 και αριστερά 160. 

18. Να διαθέτει  κανάλι εργασίας ίσο ή μεγαλύτερο από 3.2mm για την 
διενέργεια προηγμένων επεμβατικών ενδοσκοπικών πράξεων. 

19. Να διαθέτει  ξεχωριστό κανάλι για έκπλυση του βλεννογόνου (water jet). 
20. Να συνεργάζεται με τον επεξεργαστή εικόνας της Παιδιατρικής Κλινικής. 
 
 
Β. Η προσυπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται περίπου στις 33.000 
(τριάντα τρείς χιλιάδες) Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%. 
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