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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ  
ΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» 
ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠ. ΑΡΙΘ. 37030/10-8-2018 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΓΕΙΑ 

ΓΙΑ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ «ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»  
 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 
Α) το άρκρο 47 του ν.4412/16, ανακοινϊνει τθ διενζργεια δθμόςιασ διαβοφλευςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για 
τθν προμικεια «ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ»,  
Β) το υπ. αρικμ. 22300/26-10-2018 Πρακτικό τθσ Επιτροπισ φνταξθσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν  
Γ) το υπ. αρικμ. 26769/16-12-2018 Πρακτικό τθσ Επιτροπισ φνταξθσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, περί τροποποιθμζνων 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν 
 
Ανακοινϊνεται θ διενζργεια δθμόςιασ διαβοφλευςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν προμικεια 
ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ.  
 
1. Η διάρκεια τθσ διαβοφλευςθσ ορίηεται ςε  δεκαπζντε θμζρεσ (15) θμζρεσ  από τθν θμζρα τθσ ανάρτθςθσ τουσ ςτθν 
ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου (http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm) ιτοι από τη Παραςκεφη  
04/01/2019 ζωσ και την Δευτζρα 21/01/2019.  

2. Οι ενδιαφερόμενοι αφοφ λάβουν γνϊςθ του κειμζνου των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν οι οποίεσ ζχουν αναρτθκεί 
ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου, μποροφν να αποςτείλουν εμπρόκεςμα τισ παρατθριςεισ τουσ ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ promithion@sismanoglio.gr 

3. Σο Νοςοκομείο δεν δεςμεφεται να υιοκετιςει τισ προτάςεισ και κα αποφαςίςει για τθν οριςτικοποίθςθ των 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν με αντικειμενικά κριτιρια ϊςτε να επιτευχκεί θ μζγιςτθ δυνατι ςυμμετοχι προμθκευτϊν, 
εξαςφαλίηοντασ όμωσ ταυτόχρονα τθν ποιότθτα των παρεχομζνων υπό προμικεια ειδϊν. 

4. Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τουσ, το τελικό κείμενο των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν κα αποςταλεί για ζγκριςθ ςτο 
Διοικθτικό υμβοφλιο του Νοςοκομείου. 

 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ  

 
 

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΟΤΣΑΛΑ 

 
 
 
Κοινοποίηςη: 
- Γραφείο Προμθκειϊν  
- Γραφείο Ευρωπαϊκϊν Θεμάτων  
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
ΓΝΑ «ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΦΛΕΜΙΓΚ» 

 

1.  Τπερηχοτομογράφοσ Γενικήσ Χρήςεωσ, Σροχήλατοσ 
 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ & ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 

1. Να διακζτει εφαρμογζσ λογιςμικοφ για τθν κάλυψθ των απαιτιςεων όλων των ειδικοτιτων (Γενικισ Ακτινολογίασ, 
Αγγειολογίασ, Παιδιατρικισ, Ουρολογίασ, Καρδιολογίασ, Γυναικολογίασ - Μαιευτικισ, Μυοςκελετικϊν εφαρμογϊν, 
Επιφανειακϊν Οργάνων, Διενζργειασ Βιοψιϊν). Να διακζτει πακζτα μετριςεων και υπολογιςμϊν για όλεσ τισ ανωτζρω 
εφαρμογζσ. 

 
2. Να διακζτει τισ εξισ μεκόδουσ απεικόνιςθσ : 

 Δφο διαςτάςεων (B-mode) 
 M-mode& Anatomical M-mode 
 Παλμικό και  υψθλά παλμικό φαςματικό Doppler (PW, HPRF) 
 Ζγχρωμο Doppler (CFM) & (PDI) 
 Ζγχρωμο Doppler Ιςχφοσ ι ενζργειασ (απεικόνιςθ ροισ ανεξαρτιτωσ γωνίασ πρόςπτωςθσ Doppler). 

 
3. Να διακζτει δυνατότθτα ταυτόχρονθσ απεικόνιςθσ, ςε πραγματικό χρόνο, δεδομζνων B-Mode, ζγχρωμου Doppler και 

παλμικοφ Doppler (Triplex Mode)ςτισ κεφαλζσ τθσ βαςικισ ςφνκεςθσ. 
 

4. Να διακζτει δυνατότθτα ταυτόχρονθσ διπλισ και πραγματικοφ χρόνου απεικόνιςθσ B-mode/B-mode + CFM για 
ταυτόχρονθ αξιολόγθςθ τθσ εικόνασ με και χωρίσ ζγχρωμο Doppler. 

 
5. Να διακζτει τεχνικι ανίχνευςθσ και λιψθσ τθσ παραγόμενθσ από τουσ ιςτοφσ 2

θσ
 αρμονικισ ςυχνότθτασ (χωρίσ χριςθ 

ςκιαγραφικϊν υλικϊν) που να λειτουργεί τόςο ςτθ διςδιάςτατθ απεικόνιςθ (B-Mode) όςο και ςτθν ζγχρωμθ 
απεικόνιςθ (Tissue Harmonic Imaging). Η τεχνικι να διατίκεται ςε όλεσ τισ θχοβόλεσ κεφαλζσ που διακζτει το 
προςφερόμενο ςφςτθμα. 

 
6. Να διακζτει, τεχνικι ανίχνευςθσ ςκιαγραφικϊν μζςων με χριςθ κατάλλθλου μθχανικοφ δείκτθ (Μ.Ι.) Να διακζτει 

χρονομετρθτι και ενςωματωμζνο λογιςμικό προθγμζνθσ ποςοτικοποίθςθσ τθσ μεκόδου με δυνατότθτα εξαγωγισ 
γραφικϊν παραςτάςεων (Time/Intensity Curves). Να υποςτθρίηεται ςε κεφαλι convex και linear τθσ βαςικισ ςφνκεςθσ. 

 
7. Να διακζτει τεχνικι τραπεηοειδοφσ απεικόνιςθσ για τθν εφαρμογι μεγαλφτερου πεδίου εικόνασ κατά τθν διενζργεια 

εξετάςεων με τισ κεφαλζσ τφπου Linear.  
 

8. Να λειτουργεί οπωςδιποτε, με τθν τελευταία τεχνολογία linear θχοβόλων κεφαλϊν matrix με πολλαπλζσ ςειρζσ 
πιεηοθλεκρικϊν κρυςτάλλων (άνω των 1000 κρυςτάλλων), για αυξθμζνθ ανάλυςθ και διακριτικότθτα, υψθλι 
ευαιςκθςία, για αφξθςθ τθσ διαγνωςτικισ αξιοπιςτίασ ςε επιφανειακά όργανα Μαςτόσ Θυρεοειδισ Μυοςκελετικό. 

 
9. Να διακζτει ςτθ βαςικι μονάδα τεχνικι μελζτθσ τθσ ελαςτικότθτασ των ιςτϊν Strain Ελαςτογραφία, με δυνατότθτα 

εξαγωγισ ποςοτικϊν δεδομζνων. Η τεχνικι αυτι να δφναται να λειτουργιςει με θχοβόλεσ κεφαλζσ CONVEX & LINEAR  
τθσ ηθτοφμενθσ ςφνκεςθσ, κακϊσ και ςε κεφαλζσ ενδοκολπικζσ / διορκικζσ ςε ςυνδυαςμό με τθν τεχνικι απεικόνιςθσ 
B-mode και να ενεργοποιείται κατά βοφλθςθ με το πάτθμα ενόσ πλικτρου. 

 
10. Να προςφερκεί προσ επιλογιν για αγορά ςτο μζλλον τεχνικι Shear Wave Elastography. 
 
11. Να προςφερκεί προσ επιλογι τεχνικι αυτόματθσ μζτρθςθσ ενδοκθλίου (IMT). 

 

12. Να διακζτει ειδικι τεχνικι ςυνολικισ αυτόματθσ βελτιςτοποίθςθσ τθσ απεικονιςτικισ ποιότθτασ. Η αυτόματθ 
βελτιςτοποίθςθ να ενεργοποιείται με το πάτθμα ενόσ μόνο πλικτρου και να αφορά ρυκμίςεισ του B-Mode και 
ρυκμίςεισ του φαςματικοφ Doppler. 

 



 

 

13. Να διακζτει ςτθ βαςικι ςυνκεςθ,προθγμζνθ τεχνικι απεικόνιςθσ τθσ αιματικισ ροισ για καλφτερθ αξιολόγθςθ 
των μίκρο και μάκρο αγγειακϊν δομϊν, χωρίσ τθσ χριςθ ςυμβατικϊν τεχνικϊν όπωσ το ζγχρωμο Doppler ι θ 
ζγχθυςθ ςκιαγραφικϊν μζςων, χρθςιμοποιϊντασ μόνο τισ πραγματικζσ αιμοδυναμικζσ παραμζτρουσ τθσ 
εικόνασ B-Mode, για ανίχνευςθ των αγγειϊςεων περιοχϊν φποπτων για κακοικεια, κρομβϊςεων, αγγειακϊν 
ςτενϊςεων, φλεγμονϊν κλπ.    

 
14. Να διακζτει τεχνικι εκπομπισ τθσ δζςμθσ υπεριχων υπό κλίςθ (ςτθ μζκοδο απεικόνιςθσ B-Mode) για τθ 

βελτιςτοποίθςθ τθσ απεικόνιςθσ βελόνασ κατά τθ βιοψία επιφανειακϊν οργάνων. 
 
15. Να διατίκεται προσ επιλογι τεχνικι πανοραμικισ απεικόνιςθσ εκτεταμζνου πεδίου ςε κεφαλζσ τφπου Linear. 
 
16. Να ζχει βάκοσ ςάρωςθσ τουλάχιςτον ≥30 εκατοςτά. 

 
17. Να ζχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ ςε υψθλό δυναμικό εφροσ (Dynamic range)  ≥270db. Σο δυναμικό εφροσ να 

εμφανίηεται ςτθν οκόνθ του υπερθχοτομογράφου και να αυξομειϊνεται ςφμφωνα με τθν επικυμία του χριςτθ ςε 
μικρά βιματα δυναμικοφ εφρουσ. 
 

18. Να ζχει υψθλό ρυκμό ανανζωςθσ τθσ εικόνασ (Frame Rate) με δυνατότθτα  λιψθσ  2300 εικόνων / δευτερόλεπτο 
τουλάχιςτον. 

 
19. Να διακζτει αυτόματθ και πραγματικοφ χρόνου (ςε Real time / εν κινιςει εικόνα) τεχνικι λιψθσ μετριςεων των 

αιμοδυναμικϊν παραμζτρων μζςω αυτόματθσ και ςυνεχοφσ πλανθμζτρθςθσ τθσ κυματομορφισ Doppler. Η τεχνικι να 
διατίκεται ςε όλεσ τισ κλινικζσ εφαρμογζσ. Να διακζτει τθν πιο πάνω αυτόματθ τεχνικι και ςε παγωμζνθ εικόνα και ςε 
κυλιόμενθ μνιμθ. 
 

20. Να διακζτει ςφςτθμα πολλαπλϊν μετριςεων αποτελοφμενο από τουλάχιςτον εννιά (9) ηεφγθ ςθμείων για μζτρθςθ 
αποςτάςεων (distance calipers). 

 

21. Να διακζτει τουλάχιςτον 8 focal zones με ςκοπό τθν καλφτερθ διακριτικι ικανότθτα ςε ςτατικι εικόνα ςε εξζταςθ 
μαςτοφ. 

 
22. Να διακζτει ενςωματωμζνθ μετακινοφμενθ ζγχρωμθ οκόνθ τουλάχιςτον 21’’ LCD/TFT υψθλισ διακριτικισ ικανότθτασ, 

κακϊσ και πλιρεσ πλθκτρολόγιο με οκόνθ αφισ και αλφαρικμθτικό πλθκτρολόγιο. 
 

23. Να διακζτει ευζλικτθ εργονομικι καταςκευι, ρυκμιηόμενθ κινοφμενθ κονςόλα (πάνω/κάτω, δεξιά/αριςτερά), 
ψθφιακι οκόνθ αφισ για κακοδιγθςθ τθσ πορείασ τθσ εξζταςθσ, πλιρθ ςυμβατότθτα με εξωτερικζσ οκόνεσ και 
εκτυπωτζσ.   

 
24. Να διατίκενται προσ επιλογι θχοβόλεσ κεφαλζσ ευρζωσ φάςματοσ: 

 Ηχοβόλεσ κεφαλζσ Convex/Microconvex με εφροσ ςυχνοτιτων λειτουργίασ 2-10MHz. 
 Ηχοβόλεσ κεφαλζσ Linear Array με εφροσ ςυχνοτιτων λειτουργίασ 5-20MHz. 
 Ηχοβόλεσ κεφαλζσ Convex ενδοκοιλοτικι με εφροσ ςυχνοτιτων λειτουργίασ 4-9MHz. 
 Ηχοβόλεσ κεφαλζσ Sector Phased Array με εφροσ ςυχνοτιτων λειτουργίασ 2-8MHz. 
 Ηχοβόλεσ κεφαλζσ Linear ειδικϊν (διεγχειρθτικϊν) εφαρμογϊν, τφπου I ι Σ ι Hokey Stick, με εφροσ 

ςυχνοτιτων λειτουργίασ 9-18MHz. 
 
25. Να ζχει τουλάχιςτον τζςςερεισ ενςωματωμζνεσ ενεργζσ κφρεσ, για ταυτόχρονθ ςφνδεςθ ιςάρικμων θχοβόλων 

κεφαλϊν με δυνατότθτα εναλλαγισ τουσ από το χειριςτιριο. 
 

26. Να διακζτει ςφςτθμα αρχειοκζτθςθσ και διαχείριςθσ κλινικϊν εικόνων αςκενοφσ ςε βάςθ δεδομζνων, για τιρθςθ 
πλιρουσ αρχείου εξετάςεων. Η αποκικευςθ των δεδομζνων να γίνεται μζςω ενςωματωμζνου ςτθ βαςικι μονάδα 
ςκλθροφ δίςκου και μζςω ενςωματωμζνου οδθγοφ εγγραφισ DVD, των οποίων θ λειτουργία να γίνεται από το 
πλθκτρολόγιο τθσ βαςικισ μονάδασ. Να ζχει δυνατότθτα μετ’ επεξεργαςίασ και ςε αποκθκευμζνθ εικόνα όχι μόνο 
παγωμζνθ, ςε επίπεδο, B MODE – COLOR DOPPLER – PW DOPPLER – TGC – TRIPLEX. 

 



 

 

27. Να διακζτει τουλάχιςτον μία κφρα ςφνδεςθσ τφπου Ethernet, τουλάχιςτον μία κφρα ςφνδεςθσ τφπου HDMI και 
τουλάχιςτον δφο κφρεσ ςφνδεςθσ τφπου USB. 

 
28. Να ςυνταχκεί πλιρεσ φφλλο ςυμμόρφωςθσ για τα προςφερόμενα ςυςτιματα και όλα τα αναγραφόμενα να 

αποδεικνφονται από τα επίςθμα εγχειρίδια του καταςκευαςτικοφ οίκου και από υπεφκυνθ διλωςθ του επίςθμου 
προμθκευτι. 

 
29. Να διακζτει όλα τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά CE. 
 
30. Να παρζχεται εργοςταςιακι εγγφθςθ πζντε (5) ετϊν. 

 

31. Να διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ FULL DICOM OPTION. 
 

ΤΝΘΕΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 
Να προςφερκεί ςε ενιαία τιμι ο υπερθχοτομογράφοσ με τθν ακόλουκθ ςφνκεςθ: 
 
Βαςικι διαγνωςτικι μονάδα θ οποία να διακζτει όλα τα προθγοφμενα απαιτοφμενα λειτουργικά και τεχνικά 
χαρακτθριςτικά.  

 Ηχοβόλο κεφαλι Convex με τεχνολογία μεγάλου εφρουσ ςυχνοτιτων λειτουργίασ ςτο B-Mode (2.0 ζωσ 5.0MHz). 
Για εξετάςεισ άνω κάτω κοιλίασ. Να ςυνοδεφεται με οδθγό παρακζντθςθσ και βιοψίασ. 

 Ηχοβόλο κεφαλι Linear (5cm) μικοσ τουλάχιςτον, με τεχνολογία μεγάλου εφρουσ ςυχνοτιτων λειτουργίασ ςτο B-
Mode (τουλάχιςτον 9.0 ζωσ 15.0MHz) με πολλαπλζσ ςυςτοιχίεσ κρυςτάλλων (άνω των 1000 κρυςτάλλων) 
απαραίτθτθ για υψθλισ ευκρίνειασ απεικόνιςθ ςτα επιφανειακά όργανα (Μαςτόσ, Θυρεοειδισ Μυοςκελετικό) 
εξετάςεισ που γίνονται κατά κόρον ςτο Νοςοκομείο. 

 Ηχοβόλο κεφαλι Linear , με τεχνολογία μεγάλου εφρουσ ςυχνοτιτων λειτουργίασ ςτο B-Mode (τουλάχιςτον 4.0 
ζωσ 8.0MHz) για εξετάςεισ αγγείων να ςυνοδεφεται από οδθγό βιοψίασ. 

 Ενδοκολπικι κεφαλι – micro convex με τεχνολογία μεγάλου εφρουσ ςυχνοτιτων λειτουργίασ ςτο B-Mode 
(τουλάχιςτον 5.0 ζωσ 10.0MHz) να ςυνοδεφεται από μεταλλικό επαναχρθςιμοποιοφμενο οδθγό βιοψίασ 

 Θερμικό εκτυπωτι ενςωματωμζνο ςτθ βαςικι μονάδα του υπερθχοτομογράφου, για απ’ ευκείασ εκτυπϊςεισ.  

 Επίςθμο εγχειρίδιο χριςθσ του καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Επίςθμο εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ 
του καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα. 

 
Σο προςφερόμενο ςφςτθμα κα είναι ςφγχρονου τφπου καινοφργιο και αμεταχείριςτο, προτιμθτζο με ζτοσ 

καταςκευισ ίδιο με τθν θμερομθνία κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ, κατάλλθλο για επεμβατικζσ τεχνικζσ και 

ακτινοςκοπιςεισ ςτα χειρουργεία, με ζμφαςθ ςτθν γενικι χειρουργικι, ουρολογία ορκοπεδικι, εμφφτευςθ 

βθματοδοτϊν. 

 

 Θα πρζπει να ζχουν εγγφηςη καλήσ λειτουργίασ τουλάχιςτον δφο (2) ετών, να διαθζτουν ανταλλακτικά 
για τουλάχιςτον δζκα (10) ζτη, να φζρουν όλεσ τισ απαραίτητεσ πιςτοποιήςεισ ςφμφωνα με τουσ 
κανόνεσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ και την Ελληνική Νομοθεςία, καθώσ και επίςημα φυλλάδια του 
καταςκευαςτικοφ οίκου. 

 Να ςυνταχθεί πλήρεσ φφλλο ςυμμόρφωςησ για τα προςφερόμενα ςυςτήματα και όλα τα 
αναγραφόμενα να αποδεικνφονται από τα επίςημα εγχειρίδια του καταςκευαςτικοφ οίκου και από 
υπεφθυνη δήλωςη του επίςημου προμηθευτή. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.  Λαπαροςκοπικόσ Πφργοσ Χειρουργείου 
 

Γενικά 

 Σα τεχνικά χαρακτθριςτικά να αποδεικνφονται από τα επίςθμα εργοςταςιακά prospectus, εγχειρίδια 

λειτουργίασ, βεβαιϊςεισ κλπ. για να αξιολογθκοφν. 

 Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ δφο (2) ετϊν. 

 Όλα τα προςφερόμενα ( ςυμπεριλαμβανόμενων monitor,τροχιλατου & καταγραφικοφ ) να είναι του ιδίου 

οίκου για λόγουσ ομοιογζνειασ, ςυμβατότθτασ και αςφαλοφσ χριςθσ. 

 Να διακζτουν ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν οδθγία 93/42 ΕΕC. 

 Να κατατεκεί πλιρεσ και αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ με παραπομπζσ 

 
Α. Κάμερα ανάλυςησ 4K   

1. Να είναι τελευταίασ γενιάσ, με απεικόνιςθ 4K UHD, ςε format 16:9. 

2. Να παρζχει ανάλυςθ 3840Χ2160 pixels προοδευτικισ ςάρωςθσ. 

3. Η κεφαλι να διακζτει εςτιακι απόςταςθ 18 mm περίπου και βάροσ μικρότερο από 240g  

4. Να διακζτει ςυςτιματα ψθφιακισ επεξεργαςίασ τθσ εικόνασ για τθ βελτίωςθ τθσ ενδοςκοπικισ εικόνασ με 

περιςςότερθ λεπτομζρεια για  καλφτερθ διαγνωςτικι αξιολόγθςθ, όπωσ ομογενοποιθμζνο φωτιςμό, 

ςφςτθμα διαφοροποίθςθσ των ιςτϊν και αναγνϊριςθσ και διάκριςθσ των πιο λεπτϊν δομϊν ιςτοφ. 

5. Να ζχει τθ δυνατότθτα εφκολθσ εναλλαγισ μεταξφ των φιλτραριςμζνων εικόνων και τθσ φυςικισ εικόνασ 

από τθν κεφαλι τθσ κάμερασ. 

6. Να ζχει τθ δυνατότθτα διαχωριςμοφ τθσ εικόνασ (PIP): α) για παράλλθλθ  παρακολοφκθςθ εικόνων από δφο 

διαφορετικζσ πθγζσ και β) για παρακολοφκθςθ φυςικισ εικόνασ ςε αντιπαραβολι με τθ φιλτραριςμζνθ 

εικόνα για άμεςθ ςφγκριςθ. 

7. Να διακζτει ςφςτθμα ιατρικοφ φακζλου με δθμογραφικά και άλλα ςτοιχεία για τθν αποκικευςθ τόςο 

φωτογραφιϊν όςο και βίντεο ςε υψθλι ανάλυςθ  μζςω κυρϊν USB ςε εξωτερικά αποκθκευτικά μζςα του 

ελεφκερου εμπορίου. Σο ςφςτθμα να διακζτει κρυπτογράφθςθ ϊςτε να ςυμμορφϊνεται με τθν οδθγία 

GDPR. 

8. Να παρζχει ζνδειξθ ςτο μόνιτορ για το ποςοςτό τθσ μνιμθσ που χρθςιμοποιικθκε ςτο ςυνδεμζνο 

αποκθκευτικό μζςο. 

9. Να διακζτει ψθφιακζσ εξόδουσ τελευταίασ γενιάσ:  DP1.2, DVI, 12G-SDI. 

10. Η κεφαλι κάμερασ να διακζτει πλικτρα ελζγχου για τον ζλεγχο των διαφόρων μορφϊν παρουςίαςθσ τθσ 

εικόνασ, των παραμζτρων λειτουργίασ τθσ αλλά και τθν καταγραφι φωτογραφιϊν και βίντεο. Να διακζτει 

επίςθσ ψθφιακό zoom, παρζχοντασ μεγζκυνςθ τουλάχιςτον x6. 

11. Να ζχει δυνατότθτα παγϊματοσ τθσ εικόνασ. 

12. Να ςυνδζεται ςειριακά με ςυςκευζσ όπωσ: θ προςφερόμενθ  ςυςκευι διόγκωςθσ πνευμοπεριτοναίου, θ 

πθγι ψυχροφ φωτιςμοφ κλπ., ϊςτε οι παράμετροι λειτουργίασ τουσ,τα μθνφματα αςφαλείασ να 

απεικονίηονται ςτο μόνιτορ και οι βαςικζσ ρυκμίςεισ αυτϊν όπωσ ροι, πίεςθ, ζνταςθ φωτιςμοφ να 

ρυκμίηονται από τθν κάμερα.  

13. Να μπορεί να αναβακμιςτεί και επεκτακεί για:  

-ςφνδεςθ με εφκαμπτα videoενδοςκόπια,  

-ςφνδεςθ με videoενδοςκόπια 3D-τριςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ 

-διαγνωςτικό ζλεγχο αιμάτωςθσ ιςτϊν και οργάνων με ανίχνευςθ τθσ χρωςτικισ ινδοκυανίνθσ πράςινθσ/ 

indocyanine green (ICG) μζςω υπερφκρων  

-Photodynamic Diagnosis (PDD) για πρϊιμθ διάγνωςθ in situ καρκίνου ουροδόχου κφςτεωσ. 

-ςφνδεςθ με ςφςτθμα εξωςκοπίου 3D.  

14. Να διακζτει πιςτοποίθςθ προςταςίασ κλάςθσ 1/CF. 

15. Η κεφαλι να είναι κλιβανιηόμενθ ςε κλίβανο αερίου και plasma και να ςυνοδεφεται από ειδικό πλαςτικό 

κυτίο φφλαξθσ και αποςτείρωςθσ με ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο για τθν προςταςία τθσ. 



 

 

16. Να διακζτει ςτον προςφερόμενο εξοπλιςμό ειδικό αδιάβροχο πλθκτρολόγιο, απαραίτθτα ιατρικισ χριςθσ 

(medical grade) με επιφάνεια αφισ (touch pad) για εφκολθ πλοιγθςθ και ζλεγχο όλων των λειτουργιϊν του 

μενοφ τθσ. 

 
Β. Μόνιτορ 4K με επίπεδη ευρεία οθόνη  

1. Να είναι ζγχρωμο monitor 30 ιντςϊν τουλάχιςτον τεχνολογίασ 16:9  TFT/LCD, με πιςτι αναπαραγωγι τθσ 

εικόνασ, ειδικό για ενδοςκοπικζσ απεικονίςεισ. 

2. Να λειτουργεί παρζχει εικόνα με ανάλυςθ 3840 Χ 2160 

3. Να διακζτει ειςόδουσ: DP1.2, DVI, 4 x 3G-SDI και εξόδουσ  DVI, 4 x 3G-SDI. 

4. Να παρζχει τθν δυνατότθτα εικόνασ ςε εικόνα ( PictureInPicture) ςε διάφορα επίπεδα μεγεκϊν και 

εναλλαγι κφριασ και δευτερεφουςασ εικόνασ, ϊςτε να είναι δυνατι θ ταυτόχρονθ απεικόνιςθ και άλλθσ 

πθγισ ςιματοσ. 

5. Να είναι του ίδιου οίκου με τον υπόλοιπο εξοπλιςμό για λόγουσ αξιοποίθςθσ τθσ παραγόμενθσ εικόνασ. 

 
Γ. Πηγή Ψυχροφ Φωτόσ 

1. Να είναι τεχνολογίασ LED υψθλισ απόδοςθσ φωτιςμοφ γ 

2. Να διακζτει διάρκεια ηωισ τθσ λυχνίασ περίπου 30.000 ϊρεσ χωρίσ αλλαγι ςτοιχείων φωτοδιόδων. 

3. Να μπορεί να μπει ςε λειτουργία ‘’Standby’’. 

4. Η κερμοκραςία χρϊματοσ είναι περίπου 6.000Κ για πιςτι απόδοςθ των χρωμάτων.  

5. Να ςυνδζεται με τθν κάμερα ϊςτε να είναι δυνατόσ ο χειριςμόσ τθσ από αυτι. 

6. Να διακζτει πιςτοποίθςθ προςταςίασ κλάςθσ 1/CF. 

 
 
 
Δ. υςκευή διόγκωςησ πνευμοπεριτοναίου 

1. Να είναι υψθλισ παροχισ, κατάλλθλθ για χριςθ ςε λαπαροςκοπικζσ και ενδοςκοπιςεισ του ανϊτερου και 

κατϊτερου πεπτικοφ. 

2. Να διακζτει ςφςτθμα κζρμανςθσ του CO2 ςτουσ 37° C για τθν καλφτερθ ενδοςκοπικι εικόνα και τθ μείωςθ 

καμπϊματοσ του ενδοςκοπίου. 

3. τθν οκόνθ να προβάλλονται οι ενδείξεισ για τθν πίεςθ (επιλεγμζνθ & πραγματικι), τθ ροι (επιλεγμζνθ & 

πραγματικι), τθν κατανάλωςθ αερίου και τθν πίεςθ του αερίου ςτθ φιάλθ(πλιρωςθ). 

4. Να διακζτει προγράμματα ρυκμίςεων λειτουργίασ τθσ πίεςθσ και τθσ ροισ με αςφαλι όρια για παιδιατρικι 

χριςθ.  

5. Να ζχει δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ ροισ , ςε βιματα του 1L/min και ςε βιματα του 0,1L/min ςε παιδιατρικζσ 

επεμβάςεισ.  

6. Να ζχει δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ πίεςθσ ζωσ 30mmHg, ςε βιματα του 1mmHg. 

7. Να διακζτει αυτόματο ζλεγχο πίεςθσ για τθν αποφυγι κατάρρευςθσ του πνευμοπεριτοναίου ςε περίπτωςθ 

απϊλειασ αερίου κατά τθ διάρκεια τθσ επζμβαςθσ. 

8. Να διακζτει βαλβίδα εκτόνωςθσ πίεςθσ ςε περίπτωςθ ανίχνευςθσ υπερπίεςθσ. 

9. Να ζχει ςυςτιματα αςφαλείασ με οπτικζσ και θχθτικζσ ενδείξεισ  

(alarm). 

10. Να ζχει τθ δυνατότθτα παρουςίαςθσ όλων των ςχετικϊν πλθροφοριϊν λειτουργίασ και μθνυμάτων 

αςφαλείασ ςτο μόνιτορ τθσ ενδοςκοπικισ εικόνασ. 

11. Να διακζτει πιςτοποίθςθ προςταςίασ κλάςθσ CF. 

12. Να περιλαμβάνεται  ςωλινασ υψθλισ πίεςθσ για ςφνδεςθ με φιάλθ κακϊσ και τροκάρ μεγζκουσ 11 mm, 

υψθλισ παροχισ ,με ςυνδετικό για παροχι CO2. 

 
Ε. Καλϊδιο ψυχροφ φωτιςμοφ: 

1. Η μετάδοςθ του φωτιςμοφ να γίνεται μζςω οπτικϊν ινϊν 

2. Να διακζτει διπλι ενιςχυμζνθ επίςτρωςθ από ςιλικόνθ για προςταςία  ςε φκορά ι βλάβθ και μεγαλφτερθ 

διάρκεια ηωισ  



 

 

3. Να διακζτει εςωτερικι επίςτρωςθ ανοξείδωτου χάλυβα για πρόςκετθ προςταςία 

4. Να είναι κατάλλθλο για χριςθ με ενδοςκόπια λαπαροςκοπικισ χριςθσ διαμζτρου 6-12 mm 

5. Να διακζτει διάμετρο 4,8mm και μικοσ 250 cm 

6. Να είναι υψθλισ κερμικισ αντίςταςθσ 

7. Να διακζτει μθχανιςμό αςφαλοφσ κλειδϊματοσ με το ενδοςκόπιο ϊςτε να αποτρζπεται θ ακοφςια 

απελευκζρωςθ 

8. Να είναι κλιβανιηόμενο. 

 
Ζ. Σροχήλατο τοποθζτηςησ εξοπλιςμοφ ( trolley) 

1. Να είναι εργονομικά ςχεδιαςμζνο, τροχιλατο με 4 διπλοφσ αντιςτατικοφσ τροχοφσ, με ςφςτθμα πζδθςθσ 2 

τροχϊν για μεγαλφτερθ ςτακερότθτα. 

2. Να διακζτει ενςωματωμζνθ κζςθ παροχισ τροφοδοςίασ με 6 κζςεισ τουλάχιςτον και υποδοχζσ γείωςθσ. 

3. Να διακζτει ειδικι κζςθ τοποκζτθςθσ τθσ κεφαλισ κάμερασ. 

4. Να ζχει κζςθ τοποκζτθςθσ φιάλθσ CO2. 

5. Να διακζτει τζςςερα ράφια τοποκζτθςθσ ενδοςκοπικϊν μθχανθμάτων. 

6. Να διακζτει ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα τακτοποίθςθ των καλωδίων τροφοδοςίασ. 

7. Να διακζτει βάςθ ςτιριξθσ του μόνιτορ, ρυκμιηόμενου φψουσ και με δυνατότθτα περιςτροφισ και κλίςθσ. 

8. Να διακζτει ςυρτάρι φφλαξθσ και αποκικευςθσ ειδϊν με κλειδαριά. 

9. Να είναι του ιδίου οίκου καταςκευισ με τον υπόλοιπο εξοπλιςμό. 

10. Να πλθροί τα standards αςφαλείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ CE-Mark. 

 
 
 
 

3.  Διαθερμία Χειρουργική με ARGON 
 

 
1. Να διακζτει υψθλισ ανάλυςθσ ζγχρωμθ οκόνθ αφισ τουλάχιςτον 9 ιντςϊν για εφκολο ζλεγχο όλων των 

παραμζτρων. 

2. Να είναι κατάλλθλθ για εφαρμογι μονοπολικισ και διπολικισ κοπισ και αιμόςταςθσ για χριςθ από όλεσ τισ 

ειδικότθτεσ. 

3. Να διακζτει όλεσ τισ ςφγχρονεσ λειτουργίασ όπωσ AutoStart, λειτουργία ςφράγιςθσ μεγάλων αγγείων ςε 

λαπαροςκοπικι και ανοιχτι χειρουργικι. 

4. Να ςυνδζεται με ςυςκευζσ απαγωγισ καπνοφ ϊςτε να τισ ενεργοποιεί αυτόματα όταν λειτουργεί.  

5. Να αναγνωρίηει το ςυνδεόμενο καλϊδιο ϊςτε να επιλζγονται αυτόματα οι ςωςτζσ ρυκμίςεισ για το 

ςυνδεδεμζνο εργαλείο. 

6. Να διακζτει ζτοιμα προεγκατεςτθμζνα προγράμματα για κάκε ειδικότθτα και να μπορεί να δθμιουργθκεί  

μεγάλοσ αρικμόσ προγραμμάτων εφαρμογισ ( >100) , ανάλογα με τισ επικυμίεσ των χρθςτϊν.  

7. Να διακζτει μζγιςτθ ιςχφ 400 W ςε μονοπολικι και διπολικι χριςθ.  

8. Να διακζτει μζγιςτθ ιςχφ αιμόςταςθσ 250 W ςε μονοπολικι και διπολικι χριςθ. 

9. Να ζχει δυνατότθτα λειτουργίασ Argon beam και να περιλαμβάνονται οι απαραίτθτεσ ςυςκευζσ και 

εξαρτιματα. 

10. Να είναι κατάλλθλθ και για διπολικι ρεηεκτοςκόπθςθ με φυςιολογικό ορό και να υποςτθρίηει εξάχνωςθ και 

εκπυρινιςθ προςτάτθ με διπολικά θλεκτρόδια που φζρουν ενεργό και ουδζτερο άκρο.  

11. Να διακζτει δφο υποδοχζσ για μονοπολικζσ ςυνδζςεισ και τρεισ υποδοχζσ για διπολικζσ ςυνδζςεισ.  

12. Να διακζτει δυνατότθτα ςφνδεςθσ δφο ποδοδιακοπτϊν. 

13. Να διακζτει ενςωματωμζνο ςφςτθμα αςφαλείασ για ςυνεχι ζλεγχο διαρροϊν και ελζγχου λειτουργίασ με 

εμφάνιςθ μθνυμάτων ςτθν οκόνθ με διαφορετικοφσ χρωματιςμοφσ ανάλογα τθ ςθμαντικότθτα. 

14. Να διακζτει κφρα USB για αναβακμίςεισ κακϊσ και δυνατότθτα ςφνδεςθσ δικτφου για υποςτιριξθ 

απομακρυςμζνου service.  



 

 

15. Όλα τα προςφερόμενα μζρθ του ςυςτιματοσ κα πρζπει να είναι του ιδίου οίκου καταςκευισ για λόγουσ 

ομοιογζνειασ και αςφαλοφσ χριςθσ. 

16. Να διακζτει πιςτοποίθςθ προςταςίασ κλάςθσ CF. 

17. Να περιλαμβάνονται απαραίτθτα τα παρακάτω: 

o Διπλόσ ποδοδιακόπτθσ   

o Διπολικό & μονοπολικό καλϊδιο ςφνδεςθσ με ρεηεκτοςκόπιο 

o Ηλεκτρόδια loop,  εξάχνωςθσ & εκπυρινιςθσ  με ενεργό & ουδζτερο άκρο. 

o Μονοπολικό & διπολικό καλϊδιο ςφνδεςθσ με λαπαροςκοπικά εργαλεία 

 
 

4.  Μηχάνημα LASER ουρολογικό 
 
Σροχιλατο παλμικό Laser Ho-YAG μικουσ φάςματοσ 2,1μm το οποίο να διακζτει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά 
    
-        Ενςωματωμζνο και ιςχυρό υδρόψυκτο ςφςτθμα δφο αντλιϊν 

-        Πθγι ενζργειασ με ηωι τουλάχιςτον 1.000.000 βολϊν  

-        Μζγιςτθ κακαρι ιςχφσ εξόδου τουλάχιςτον 50W από μία λυχνία   

-        Ενζργεια παλμοφ από 200 ζωσ τουλάχιςτον 4200μJ  

-        υχνότθτα παλμοφ από 5 ζωσ τουλάχιςτον 25Hz  

-        Αυτόματθ διάρκεια παλμοφ από 100 ζωσ τουλάχιςτον 800μs  

-        Δζςμθ ςτόχευςθσ πράςινου χρϊματοσ   

-        Αναγνϊριςθ ίνασ   

-        Ενςωματωμζνθ ζγχρωμθ οκόνθ αφισ τεςςάρων προγραμμάτων (λικοτριψία, εκτομι ιςτϊν, αιμόςταςθ, 
κερμοκεραπεία) με ενδείξεισ λειτουργίασ   
-        Ποδοδιακόπτθ αςφαλείασ με χρονοκακυςτζρθςθ 

Σο ςφςτθμα να είναι κατάλλθλο για   

-        Λικοτριψία και κονιορτοποίθςθ λίκων ουροποιθτικοφ   

-        Εκπυρινθςθ (HoLEP), διουρθκρικι εκτομι(TUIP) και εξάχνωςθ (HoLAP) προςτάτθ   

-        Εξάχνωςθ και εκτομι κυςτικϊν, ουρθτθρικϊν, ουρθκρικϊν νεοπλαςιϊν και όγκων  

-        Eκτομι μαλακϊν και ςκλθρϊν ιςτϊν   

-        Aιμόςταςθ, κερμοκεραπεία LITT νεοπλαςιϊν και όγκων   

-        Σομι και αποκατάςταςθ ςτενϊςεων   

-        Αφαίρεςθ κονδυλωμάτων   

-        Λικοτριψία πεπτικοφ (Χολθφόρο δζντρο και παγκρεατικό πόρο)  

 Να δζχεται οπτικζσ ίνεσ μεταφοράσ ενζργειασ, μίασ και πολλαπλϊν χριςεων διαμζτρων 230, 270, 365, 600 

και 800μm κακϊσ και ίνα 270μm με ςφαιρικό άκρο. 

 Να είναι ςυμβατό με κοινό ρευματοδότθ 16Α και δυνατότθτα γριγορθσ εκκίνθςθσ χωρίσ περίοδο 

προκζρμανςθσ  

 Να ςυνοδεφεται από δφο (2) κλειδιά αςφαλείασ, ζνα (1) βφςμα ακτινοπροςταςίασ κφρασ, δφο (2) ηευγάρια 

γυαλιά ακτινοπροςταςίασ, ζνα (1) εργαλείο κοπισ ινϊν, ζνα (1) εργαλείο απογφμνωςθσ ινϊν 

 
 

5.  Φορητό ακτινοςκοπικό C-ARM 
 
Σο προςφερόμενο ςφςτθμα να είναι ςφγχρονου τφπου (με θμερομθνία καταςκευισ τθν τελευταία διετία) , 
ςυμπαγζσ και εφκολο ςτθ μετακίνθςθ, κατάλλθλο για επεμβατικζσ τεχνικζσ και ακτινοςκοπιςεισ ςτα 
χειρουργεία, με ζμφαςθ ςτθν, γενικι χειρουργικι, ουρολογία, ορκοπαιδικι, εμφφτευςθ βθματοδοτϊν. 

Γενική περιγραφή ςυςτήματοσ  

Σο ςφςτθμα να περιλαμβάνει: 

1. Κφρια μονάδα με γεννιτρια και χειριςτιριο 



 

 

2. Σοξοειδι βραχίονα , τφπου C- arm ςτον οποίο κα εδράηονται θ Ακτινολογικι λυχνία με ςφςτθμα 

κατευκυντιρα και ο ανιχνευτι εικόνασ ( ενιςχυτισ εικόνασ ι flat panel) 

3. Ανεξάρτθτο τροχιλατο ςτακμό προβολισ και επεξεργαςίασ εικόνασ, με δφο (2) οκόνεσ κζαςθσ. 

 
 Α. Γενικά 
 

1. Να λειτουργεί με τάςθ δικτφου 220-240V / 50 Hz 

2. Να μεταφζρεται εφκολα και ο χειριςμόσ του να είναι  εφχρθςτοσ. Σο βάροσ του να είναι όςο το 

δυνατόν μικρότερο, με δεδομζνθ τθ μετακίνθςθ του ςε αίκουςεσ. Να διακζτει ποδόφρενα για τθν 

ακινθτοποίθςθ. 

Β. Γεννήτρια 

1. Να διακζτει γεννιτρια ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, υψίςυχνθ, με ιςχφ ίςθ ι μεγαλφτερθ των 2kW, με 

δυνατότθτα 

 110KV μζγιςτθ τάςθ και τουλάχιςτον 7 mA  ςτθν ακτινοςκόπθςθ (παλμικι ι ςυνεχισ) 

 110KV μζγιςτθ τάςθ  και τουλάχιςτον 20 mA ςτθν ψθφιακι ακτινογραφία  

2. Να ζχει τθ δυνατότθτα λειτουργίασ με όλουσ τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: 

α. υνεχοφσ ακτινοςκόπθςθσ 

β. Παλμικισ ακτινοςκόπθςθσ ( να αναφερκοφν οι επιλογζσ των παλμϊν/δευτερόλεπτο) 

γ. Ψθφιακισ ακτινογραφίασ  

Γ. Λυχνία –ςφςτημα διαφραγμάτων 

1. Να διακζτει διπλοεςτιακι λυχνία ςτακερισ ι περιςτρεφόμενθσ ανόδου, με τθ μικρι εςτία ζωσ 0.8 mm 

για καλφτερθ ευκρίνεια  

2. Να διακζτει φίλτρα Al ι/και Cu, για τον περιοριςμό τθσ δόςθσ ειςόδου ςτον εξεταηόμενο 

3. Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματων διαφραγμάτων βάκουσ περιοριςμοφ τθσ δζςμθσ δφο διαςτάςεων και 

τφπου ίριδοσ 

4. Η λυχνία να ζχει όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ κερμοχωρθτικότθτα και αντίςτοιχθ κερμοαπαγωγι, ϊςτε 

να εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα απρόςκοπτθσ ςυνεχοφσ λειτουργίασ υψθλισ ποιότθτασ. Να αναφερκεί 

θ δυνατότθτα μζγιςτθσ ςυνεχοφσ χρονικισ λειτουργίασ και οι ςυνκικεσ που επιτυγχάνεται ( kV, mA). 

 
Δ . Ανιχνευτήσ εικόνασ: 

1. Ο ανιχνευτισ εικόνασ να είναι τουλάχιςτον 9’’, να διακζτει αντιδιαχυτικό διάφραγμα (grid) και να 

διακζτει τουλάχιςτον δφο (2) επιπλζον πεδία μεγζκυνςθσ 

2. Να διακζτει ςτθν ακτινοςκόπθςθ αυτόματο ςφςτθμα ρφκμιςθσ ακτινολογικϊν παραμζτρων –ABS 

(automatic brightness system με αυτόματθ ρφκμιςθ kV και mA), για τθν επίτευξθ διαγνωςτικισ 

εικόνασ. 

3. Να διακζτει ψθφιακι κάμερα (CCD) με μιτρα απεικόνιςθσ 1Κ x 1K. 

 
Ε. Σοξοειδήσ βραχίονασ C –arm 

1. Ο βραχίονασ να πραγματοποιεί ευζλικτεσ κινιςεισ προςαρμογισ ςτθν εκάςτοτε ανάγκθ προβολισ ςε 

χειρουργικό τραπζηι 

2. Σο άνοιγμα (βάκοσ C –arm) να είναι τουλάχιςτον 65 cm 

3. H απόςταςθ ανιχνευτι – λυχνίασ να είναι τουλάχιςτον 75 cm 

4. Ο βραχίονασ να διακζτει τουσ ακόλουκουσ, κατ’ ελάχιςτον, βακμοφσ ελευκερίασ κινιςεων 

α.  Κακ φψοσ θλεκτροκίνθτθ κίνθςθ τθσ κολϊνασ κατά 20 cm τουλάχιςτον 

β. Δυνατότθτα περιςτροφισ τθσ περόνθσ γφρω από τον οριηόντιο άξονα ςυγκράτθςθσ κατά       ± 180
ο  

περίπου 

γ.  Σροχιακι κίνθςθ  τθσ περόνθσ γφρω από το νοθτό άξονά τθσ 

δ.  Δυνατότθτα κίνθςθσ μζςα –ζξω 



 

 

ε. Δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ κλίςεων δεξιά –αριςτερά κατά 10
ο  

περίπου γφρω από τον κάκετο 

άξονα τθσ κολϊνασ ςτιριξθσ 

ςτ. ε κάκε δυνατι αλλαγι, να ακινθτοποιείται ο βραχίονασ ςε οποιοδιποτε ςθμείο εργαςίασ 

Σ. Ακτινοπροςταςία - Χειριςμόσ 

1. Να διακζτει ποδοδιακόπτθ και χειροδιακόπτθ ενεργοποίθςθσ τθσ ακτινοβολίασ. 

2. Να διακζτει ςφςτθμα laser για τθν επικζντρωςθ τθσ δζςμθσ 

3. Η διαρρζουςα ακτινοβολία κελφφουσ , ςτο 1m από τθ λυχνία, να είναι <1 mSv/h , με κλειςτά 

διαφράγματα 

4. Να διακζτει χειριςτιριο ςτθν κφρια μονάδα, από το οποίο κα ρυκμίηονται οι παράμετροι τθσ 

πρακτικισ ( ςτοιχεία ακτινοβόλθςθσ, πεδίο, τρόποσ λειτουργίασ). 

5. Να υπάρχει θ δυνατότθτα επιλογισ και χειροκίνθτων ςτοιχείων ςτθν ακτινοςκόπθςθ, για τθν 

περίπτωςθ αςτοχίασ /βλάβθσ του αυτομάτου ςυςτιματοσ ζκκεςθσ 

6. Να διακζτει χρονόμετρο για τθ μζτρθςθ του χρόνου ακτινοβόλθςθσ ο οποίοσ κα φαίνεται ςτθν οκόνθ 

χειριςμοφ  και κα ενεργοποιείται θχθτικι προειδοποίθςθ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, προσ 

ενθμζρωςθ ( maximun χρόνοσ ειδοποίθςθσ τα 5 min) 

7. Να διακζτει φωτεινό λαμπτιρα (ςυμβατικό ι τφπου LED) ςτθν κφρια μονάδα ι / και ςτον ανεξάρτθτο 

τροχιλατο ςτακμό προβολισ, που κα ενεργοποιείται κατά τθν ακτινοβόλθςθ 

8. Να διακζτει μόνιμα ενςωματωμζνο ςφςτθμα μζτρθςθσ τθσ δόςθσ ςε mGy 

9. Να διακζτει μόνιμο ενςωματωμζνο ςφςτθμα μζτρθςθσ γινομζνου δόςθσ- επιφανείασ (mGy* cm
2
 ι 

ιςοδφναμεσ μονάδεσ) 

10. Να είναι εφικτι θ αναφορά – περίλθψθ δόςθσ και θ ενςωμάτωςθ αυτισ ςτον θλεκτρονικό φάκελο του 

εξεταηόμενου ςτθ μνιμθ του υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ. 

Ζ. Ανεξάρτητοσ τροχήλατοσ ςταθμόσ  

1. Ο ςτακμόσ να διακζτει δφο (2) οκόνεσ τεχνολογίασ TFT ι LCD, τουλάχιςτον 19’’, με ευρεία γωνία 

κζαςθσ, ικανοποιθτικισ φωτεινότθτασ  , με δυνατότθτα ςυγκράτθςθσ μίασ εικόνασ ςτο ζνα monitor ( 

Last Image Hold) 

2. Να είναι δυνατι θ δθμιουργία υποφακζλου εξεταηομζνου ςτθ μνιμθ του ςυςτιματοσ, ςτο οποίο κα 

καταχωρείται αυτόματα και θ δόςθ και θ μζτρθςθ του DAP μετά το πζρασ αυτισ. 

3. Να διακζτει ςφςτθμα ψθφιακισ επεξεργαςίασ τθσ εικόνασ, θλεκτρονικι περιςτροφι και αντιςτροφι, 

μείωςθ κορφβου κίνθςθσ. Επικυμθτά και τα φίλτρα για μεταλλικά προςκετικά αντικείμενα ςτθν 

ανατομικι περιοχι εξζταςθσ, για τον περιοριςμό των ψευδοεικόνων (artefacts) 

4. Να περιλαμβάνει ψθφιακό μζςο αποκικευςθσ ,επεξεργαςίασ και ανάκλθςθσ εικόνων, με 

χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 1000 εικόνεσ. Να υπάρχει δυνατότθτα μεταφοράσ δεδομζνων μζςω κφρασ 

USB ι / και άλλο οπτικό μζςο (CD, DVD) 

5. Να διακζτει κερμικό εκτυπωτι  για απ’ ευκείασ εκτυπϊςεισ τθσ τρζχουςασ ακτινογραφικισ λιψθσ ι 

των αποκθκευμζνων -ςτθ μνιμθ- εικόνων 

6. Να διακζτει πρωτόκολλο επικοινωνίασ DICOM 3.0 και δικτφωςθ Ethernet ι / και Wireless και να είναι 

δυνατι θ ςφνδεςθ του ςτο μζλλον και με ςφςτθμα μεταφοράσ, επεξεργαςίασ και αρχειοκζτθςθσ 

εικόνασ (PACS) με ανοικτι πρόςβαςθ, χωρίσ επιπλζον κόςτοσ. 

Η. Εγγυήςεισ- Εκπαίδευςη 

1. Σο προςφερόμενο ςφςτθμα να παρζχεται με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν, 

ςτο οποίο κα περιλαμβάνονται όλεσ οι τακτικζσ προλθπτικζσ ςυντθριςεισ που προβλζπει ο 

καταςκευαςτικόσ οίκοσ, απεριόριςτοσ αρικμόσ επιςκζψεων μετά από διλωςθ βλάβθσ κακϊσ και κάκε 

είδουσ ανταλλακτικϊν ςτα οποία κα παρουςιαςτεί αςτοχία θ οποία δεν οφείλεται ςε αποδεδειγμζνα 

μθ ορκι χριςθ και δεν είναι υπαιτιότθτα τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

2. Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να κατακζςουν δεςμευτικι διλωςθ για τθν επάρκεια ανταλλακτικϊν 

τουλάχιςτον για δζκα (10) ζτθ. 



 

 

3. Ο εν λόγω εξοπλιςμόσ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό CE, το οποίο κα κατατεκεί με τθν 

προςφορά. 

4. Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να διακζτουν πιςτοποίθςθ ISO 9001 και ISO 13845 για τθ διακίνθςθ 

ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 

Κατά τθ δοκιμαςτικι λειτουργία, ο ανάδοχοσ οφείλει να εκπαιδεφςει το προςωπικό (ιατρικό /τεχνολογικό 
/επιςτθμονικό), για τουλάχιςτον 3 θμζρεσ κατά τθν εγκατάςταςθ και τουλάχιςτον άλλεσ 2 θμζρεσ, εφόςον αυτό 
ηθτθκεί ςτο χρονικό διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ (2 ζτθ από τθν θμερομθνία ςφναψθσ ςφμβαςθσ). 
 
 

6. 
Κεντρικόσ ταθμόσ Καρδιολογικήσ Μονάδασ (ΚΕΜ) με δεκατρία (13) 
παρακλίνια μόνιτορσ 

 
ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ  

1.  Να διακζτει πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ για τουλάχιςτον δεκαζξι (16) αςκενείσ ςε ζγχρωμθ οκόνθ 

υψθλισ ευκρίνειασ, μεγζκουσ 21’’ θ μεγαλφτερθσ 

2.  Να απεικονίηει δφο κυματομορφζσ και τισ ψθφιακζσ τιμζσ των μετροφμενων παραμζτρων ανά αςκενι και 

για όλουσ τουσ αςκενείσ ταυτόχρονα 

3.  Να ζχει τθ δυνατότθτα απεικόνιςθσ όλων των διακζςιμων κυματομορφϊν και των αντίςτοιχων ψθφιακϊν 

τιμϊν τουσ ενόσ αςκενοφσ, χωρίσ να επικαλφπτονται τα ΗΚΓραφιματα των υπολοίπων αςκενϊν 

4.  Να ζχει τθ δυνατότθτα αποκικευςθσ του ΗΚΓραφιματοσ (full disclosure) για τουλάχιςτον 3 θμζρεσ ανά 

αςκενι 

5.  Να αποκθκεφει μεγάλο αρικμό επειςοδίων αρρυκμιϊν και μεταβολϊν του ST διαςτιματοσ ανά αςκενι 

6.  Να ζχει τθ δυνατότθτα εμφάνιςθσ και εκτφπωςθσ των παρακολουκοφμενων παραμζτρων των αςκενϊν 

(trends) ςε γραφικι μορφι και ςε πίνακα 

7.  Να μπορεί να εμφανίςει και να εκτυπϊνει οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ (alarms) για τισ 

παρακολουκοφμενεσ παραμζτρουσ 

8. Να ζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ και απεικόνιςθσ των ονομάτων των αςκενϊν  

9. Να υπάρχει θ δυνατότθτα αναβάκμιςθσ ϊςτε να δζχεται τθλεμετρικοφσ πομποφσ 

10.  Να επικοινωνεί με τα παρακλίνια monitors μζςω δικτφου Ethernet 

11.  Να ςυνοδεφεται από laser εκτυπωτι 

 

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΕ ΟΘΟΝΕ (MONITORS)  

1. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και να λειτουργεί με ρεφμα πόλεωσ 220 V / 50 Hz και να διακζτει 

επαναφορτιηόμενθ μπαταρία. 

2. Να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ υψθλισ ευκρίνειασ μεγζκουσ 12.1’’ ζωσ 15’’ για τθν απεικόνιςθ 8 

κυματομορφϊν ταυτόχρονα, με δυνατότθτα μεγζκυνςθσ των ψθφιακϊν τιμϊν, ϊςτε να διακρίνονται από 

απόςταςθ. 

3. Να ζχει τθ δυνατότθτα λιψθσ των κάτωκι παραμζτρων:  

 ΗΚΓράφθμα/αναπνοι ( με δυνατότθτα απεικόνιςθσ και των 12 απαγωγϊν ενόσ αςκενοφσ ςτθν 

οκόνθ, τθ ανάλυςθ του ST τμιματοσ ςε όλεσ τισ απαγωγζσ και τθν αποκικευςθ του ΗΚΓραφιματοσ 

ςε μορφι full disclosure ) 

 Αναίμακτθ αρτθριακι πίεςθ ( με ταυτόχρονθ απεικόνιςθ τθσ ςυςτολικισ - διαςτολικισ - μζςθσ 

πίεςθσ, τθσ ϊρασ λιψθσ, αυτόματα θ χειροκίνθτα και με προγραμματιςμό λιψθσ ρυκμιηόμενο ανά 

τακτά χρονικά διαςτιματα) 

 Δφο αιματθρζσ πιζςεισ (επικυμθτι και θ δυνατότθτα αναίμακτθσ μζτρθςθσ τθσ καρδιακισ παροχισ 

με αιμοδυναμικοφσ υπολογιςμοφσ) 

 Κορεςμόσ αιμοςφαιρίνθσ SpO2 ( με εφροσ μζτρθςθσ 50 – 100% και αναγραφι του ςφυγμικοφ 

κφματοσ και τθσ ψθφιακισ τιμισ ) 

 Θερμοκραςία (δζρματοσ – ορκοφ)  



 

 

4. Να διακζτει οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ για όλεσ τισ μετροφμενεσ παραμζτρουσ, με ρυκμιηόμενα άνω 

και κάτω όρια και δυνατότθτα αποκικευςθσ με τθν ϊρα επζλευςθσ των επειςοδίων 

5. Να διακζτει προγράμματα παρακολοφκθςθσ και αποκικευςθσ αρρυκμιολογικϊν επειςοδίων με πολλζσ 

κατθγορίεσ αρρυκμιϊν, κακϊσ και των επειςοδίων μεταβολϊν του ST διαςτιματοσ με ρυκμιηόμενα επίπεδα 

ανάςπαςθσ ι κατάςπαςθσ. Να διακζτει επίςθσ μνιμθ με μεγάλθ χωρθτικότθτα για τθν αποκικευςθ όλων 

των ανωτζρω 

6. Να υπάρχει θ δυνατότθτα εμφάνιςθσ, ςε γραφικι και ψθφιακι μορφι (trends), του ιςτορικοφ των 

παρακολουκοφμενων παραμζτρων και να διακζτει μνιμθ μεγάλθσ χωρθτικότθτασ για τθν αποκικευςθ 

ικανοφ χρονικοφ διαςτιματοσ του ιςτορικοφ 

7. Να διακζτει ςφςτθμα ειςαγωγισ των ςτοιχείων του αςκενοφσ 

8. Κάκε monitor να ςυνοδεφεται με 

 3-πολικό θ 5-πολικό καλϊδιο ΗΚΓραφιματοσ με αντίςτοιχεσ απολιξεισ πολλαπλϊν χριςεων 

 Αιςκθτιρα δακτφλου SpO2 ενθλίκων 

 Σρείσ περιχειρίδεσ (μικρό-μεςαίο-μεγάλο μζγεκοσ) 

 Αιςκθτιρα κερμοκραςίασ δζρματοσ και ορκοφ 

 Βάςθ για τθν αςφαλι τοποκζτθςι τουσ ςτθν υπάρχουςα κονςόλα τθσ μονάδοσ εμφραγμάτων 

 Ζνα κφκλωμα καρδιακισ παροχισ για χριςθ ςε όλα τα monitors 

 Δφο 10-πολικά καλϊδια ΗΚΓραφιματοσ για χριςθ ςε όλα τα monitors 

Για όλα τα προςφερόμενα ςυςτιματα, να κατατεκοφν οι πιςτοποιιςεισ ISO και CE (εργοςταςίου – προμθκευτι) 

και το φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τα επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου, όπωσ και εγγφθςθ 

τουλάχιςτον 2 ετϊν. 
 

7.  Προβολζασ οροφήσ Χειρουργείου διπλόσ 
 
1. Σο ςφςτθμα πρζπει να αποτελείται από κυρίωσ προβολζα και δορυφόρο. 

2. Να είναι κατάλλθλο για εξάρτθςθ από τθν οροφι και ςφνδεςθ ςε τάςθ  220-230VAC/50Hz. 

3. Να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ και πιςτοποιθμζνο με διεκνι ςιματα ποιότθτοσ δθλαδι ςιμα CE και 

πιςτοποίθςθ ποιότθτοσ τουλάχιςτον IEC ι ISO 9001. 

4. Ο κφριοσ προβολζασ και ο δορυφόροσ να μποροφν να κινοφνται περιμετρικά, επάνω και κάτω και να 

παίρνουν οποιαδιποτε κλίςθ και κζςθ.  

5. Οι προβολείσ να ιςορροποφν ςτθν επικυμθτι κζςθ εφκολα, ςτακερά και χωρίσ χριςθ αντίβαρων. 

6. Σο πεδίο χειριςμοφ του κυρίωσ προβολζα να βρίςκεται εκτόσ του ςθπτικοφ πεδίου αλλά επί του κυρίωσ 

ςϊματοσ του ςυςτιματοσ (όχι επιτοίχιο χειριςτιριο μακριά από το ςφςτθμα). Να αποτελείται από πλικτρα 

αφισ αδιάβροχα για εφκολο κακάριςμα και ελαχιςτοποίθςθ τθσ φκοράσ. 

7. Ο κφριοσ προβολζασ και ο δορυφόροσ να είναι  τεχνολογίασ  με  λυχνίεσ LED-διάρκεια  ηωισ LED τουλάχιςτον 

60.000 ϊρεσ. 

Επίςθσ ο κφριοσ προβολζασ να ζχει τθν δυνατότθτα για  ςυςτιματα:  α)τθλεχειριηόμενθσ ρφκμιςθσ του 

πεδίου εςτίαςθσ  και β)εγκατάςταςθσ για CAMERA ςτο κζντρο του προβολζα ςτθν χειρολαβι  για λόγουσ 

ςωςτισ λιψθσ , δίχωσ τθν ανάγκθ επιπρόςκετων βραχιόνων   

8. Σο ςφςτθμα να είναι ςκιαλυτικό και να αποδίδει πεδία εςτίαςθσ ελεφκερα ςκιάςεων. 

9. Η ποιότθτα και θ ιςχφσ του αποδιδόμενου φωτιςμοφ για κφριο προβολζα και δορυφόρο να ζχει τα εξισ 

τεχνικά χαρακτθριςτικά: α)Θερμοκραςία χρϊματοσ και των δφο προβολζων να είναι  άνω των 4300 Kelvin, 

β) Αποδιδόμενθ ιςχφσ φωτόσ  Κφριοσ προβολζασ : Άνω των 140.000Lux,    Δορυφόροσ : Άνω των 100.000  

Lux, γ) Μζγιςτθ αφξθςθ κερμοκραςίασ ςτο επίπεδο κεφαλισ 2
ο
C, δ) Διάμετροσ πεδίου εςτίαςθσ Κφριοσ 

προβολζασ: περίπου18-27cm και Δορυφόροσ:περίπου16-24cm. 

10. Η εςτίαςθ και θ ρφκμιςθ ιςχφοσ να γίνεται με θλεκτρονικό τρόπο και να μθν επθρεάηεται από άλλεσ 

ςυςκευζσ του χειρουργείου όπωσ διακερμίεσ κ.τ.λ. Επίςθσ να διακζτει ςφςτθμα θλεκτρονικϊν / θλεκτρικϊν 

φρζνων που να ενεργοποιοφνται από τθν κεντρικι λαβι ι τισ  ράγεσ χειριςμοφ.   



 

 

11. Η  μετακίνθςθ  τθσ  κζςθσ  να  επιτυγχάνεται  μζςω  αποςπϊμενθσ  αποςτειρϊςιμθσ  χειρολαβισ που  

βρίςκεται  ςτο  κζντρο  του  προβολζα. 

12. Σο ςϊμα του προβολζα να είναι μικροφ όγκου και βάρουσ. Να είναι απολφτωσ ςτεγανό (ΙΡ 42 τουλάχιςτον), 

να ζχει λείεσ επιφάνειεσ για λόγουσ υγιεινισ και να διευκολφνεται απολφτωσ θ ροι του αζρα ςε φπαρξθ 

κλιματιςμοφ LAMINAR  FLOW. 

 ΓΕΝΙΚΑ   
Σο ςφςτθμα να καλφπτεται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον  δφο (2) χρόνων. 

Να διακζτει ανταλλακτικά τουλάχιςτον για 10 χρόνια. 

Ο προμθκευτισ οφείλει να ςυμπεριλάβει ςτον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ του, τεκμθριωμζνα πιςτοποιθτικά CE 

Mark και αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ISO9001/00 και  ISO 13485/03. 

 
 

8.  φςτημα οφθαλμολογικοφ χειρουργικοφ μικροςκοπίου 
 

1. Να διακζτει νζασ γενιάσ αποχρωματικά οπτικά,  με υψθλι ανάλυςθ, με όςο το δυνατόν μεγαλφτερο βάκοσ 

πεδίου και μεγαλφτερθ ςτερεοςκοπία, εξαςφαλιηόμενθ από τθν όςο το δυνατόν ευρφτερθ ςτερεοςκοπικι 

βάςθ (εφρουσ τουλάχιςτον 25mm ), ζτςι ϊςτε να κάνει δυνατζσ όλων των ειδϊν τισ οφκαλμολογικζσ επεμ-

βάςεισ ακόμθ και ςτον βυκό. 

2. Να διακζτει αντικειμενικό φακό με εςτιακι απόςταςθ F=175mm. 

3. Να διακζτει οπτικό ςφςτθμα ποιοτικισ απόδοςθσ εικόνασ και βάκουσ πεδίου. Επί του οπτικοφ ςυςτιματοσ 

του μικροςκοπίου, εφκολα ορατι από τον χειρουργό, να ευρίςκεται θλεκτρονικι οκόνθ LCD,  ςτθν οποία να 

φαίνονται οι εκάςτοτε χρθςιμοποιοφμενεσ παράμετροι λειτουργίασ, όπωσ π.χ. βακμόσ μεγζκυνςθσ, κζςθ 

του X-Y, ζνταςθ φωτόσ, ενεργοποιθμζνο ι όχι ςφςτθμα Red Reflex κλπ. 

4. Να διακζτει ομοαξονικό φωτιςμό ο οποίοσ να αποδίδεται υπό διαφορετικζσ γωνίεσ πρόςπτωςθσ ο οποίοσ 

να βελτιϊνει τθν ποιότθτα του Red Reflex και να προςφζρει τριςδιάςτατθ εικόνα ςτον χειρουργό. Να 

διακζτει ενςωματωμζνο ενιςχυτι ανακλάςεων του ερυκροφ (Red Reflex). 

5. Να διακζτει ςυνεχζσ ςφςτθμα "ZOOM" με λόγο 1:6 και μεγζκυνςθ ζωσ τουλάχιςτον 20Χ. 

6. Σο εφροσ εςτίαςθσ να είναι τουλάχιςτον 50 mm. 

7. Να  διακζτει  προςοφκάλμιο  ςφςτθμα για τον κυρίωσ χειρουργό,  με  δυνατότθτα κλίςθσ τουλάχιςτον 200 

και φακοφσ 10x ευρζωσ πεδίου, με δυνατότθτα  διόρκωςθσ των διοπτριϊν  του. 

8. Όλο το οπτικό ςφςτθμα πρζπει να ζχει δυνατότθτα κλίςθσ το εφροσ τθσ οποίασ να αναφερκεί προσ 

αξιολόγθςθ όπωσ επίςθσ και θ δυνατότθτα μικρορφκμιςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κλίςθσ. 

9. Σο οπτικό ςφςτθμα να φζρει λαβζσ με αποςτειρϊςιμα καλφμματα για τθν εφκολθ τοποκζτθςι του ςτθ 

ςωςτι κζςθ πάνω από το χειρουργικό πεδίο οι οποίεσ κα ενςωματϊνουν και τα μικροχειριςτιρια των 

μαγνθτικϊν φρζνων ςτακεροποίθςθσ. 

10. Σο οπτικό ςφςτθμα να διακζτει δυνατότθτα μελλοντικισ αναβάκμιςθσ με ςυςτιματα προβολισ εικόνων ι 

δεδομζνων ςτα προςοφκάλμια του χειρουργοφ (Video injection system) που κα προζρχονται από άλλα 

περιφερειακά ςυςτιματα (π.χ. φακοκρυψία κλπ). 

11. Να  διακζτει ςφςτθμα μικροκινιςεων Χ-Y ελεγχόμενο απ' τον ποδοδιακόπτθ, το οποίο να ζχει τθν  

δυνατότθτα να  επανζρχεται ςτθν αρχικι  του κζςθ  (zero point) με το πάτθμα ενόσ πλικτρου. Σο εφροσ 

κίνθςθσ του ςυςτιματοσ μικροκινιςεων X-Y πρζπει να είναι τουλάχιςτον 60x60 mm. 

12. Να δφναται να δεχκεί ςφςτθμα ομοαξονικισ ςτερεοςκοπικισ ςυμπαρατιρθςθσ με τρεισ βακμοφσ 

ελευκερίασ  για τθν παρατιρθςθ από όςο το  δυνατόν περιςςότερεσ κζςεισ ςε ςχζςθ με τθν κζςθ του 

κυρίωσ χειρουργοφ. Επίςθσ πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα ςτρζψθσ ειδϊλου 360. 

13. Να διακζτει ςφςτθμα ομοαξονικισ ςυγχειροφργθςθσ (0), με προςοφκάλμια κεφαλι κλίςθσ τουλάχιςτον 

160 με προςοφκάλμιουσ φακοφσ 12,5Χ και με δυνατότθτα διόρκωςθσ των διοπτριϊν του ςυγχειρουργοφ. Η 

προςοφκάλμια κεφαλι πρζπει να ζχει επιπλζον δυνατότθτα ςτρζψθσ περίπου  15 για περιςςότερθ άνεςθ 

του ςυγχειρουργοφ. Σο ςφςτθμα ςυγχειροφργθςθσ κα πρζπει να διακζτει ανεξάρτθτο εναλλαγζα 

τουλάχιςτον 5 μεγεκφνςεων κακϊσ επίςθσ και ςφςτθμα για μικροεςτίαςθ (fine focusing). 



 

 

14. Να διακζτει ςτθ βαςικι του ςφνκεςθ, ζγχρωμθ ψθφιακι κάμερα CMOS HD, και οκόνθ επί αρκρωτοφ 

βραχίονα τθσ βάςθσ δαπζδου, με δυνατότθτα καταγραφισ των δεδομζνων, είτε ςε USB stick” είτε ςε USB 

ςκλθρό δίςκο, με τθν βοικεια καταγραφικοφ ςυςτιματοσ. 

Κατ’ επιλογιν να προςφερκεί, επιπλζον ζγχρωμθ μικρι οκόνθ LCD, φερόμενθ από ειδικό περιςτροφικό 

βραχίονα, υπεράνω των οπτικϊν του κυρίωσ χειρουργοφ, μζςω του οποίου να δφναται π.χ. να παρατθρεί 

άνετα ο βοθκόσ χειρουργόσ, χωρίσ να χρθςιμοποιεί τθν ςυγχειροφργθςθ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

επζμβαςθσ. 

15. Σο όλο οπτικό ςφςτθμα να φζρεται από βάςθ δαπζδου βαρζωσ τφπου με θλεκτρομαγνθτικά φρζνα, ςε όλεσ 

τισ αρκρϊςεισ τθσ, θ οποία  να  διακζτει δφο ςυςτιματα φωτεινισ πθγισ  τεχνολογίασ LED, ιςχφοσ 

τουλάχιςτον 50 WATT ζκαςτο, για παροχι φωτιςμοφ  επαρκοφσ ιςχφοσ για κάκε είδουσ οφκαλμολογικι 

επζμβαςθ. Επί του μικροςκοπίου και με τθν βοικεια ειδικοφ επιλογζα κα πρζπει να δφναται ο χριςτθσ 

χειρουργόσ να είναι ςε κζςθ να τροποποιεί μζςω φίλτρων το φωσ που παρζχει θ λυχνία LED, ζτςι ϊςτε να 

μπορεί να ζχει από ψυχρότερο, μζχρι κερμότερο αποτζλεςμα φωτόσ. Να διακζτει όλα τα κατάλλθλα φίλτρα 

που υπαγορεφονται και να είναι ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά standards για τθν προςταςία του οφκαλμοφ 

του αςκενοφσ και του χειρουργοφ κατά τθν διάρκεια τθσ επζμβαςθσ, ενϊ κα πρζπει να παρζχει και φωτιςμό 

ςχιςμισ. 

Η βάςθ δαπζδου κα πρζπει να διακζτει θλεκτρονικό ςφςτθμα, ζτςι ϊςτε μζςω οκόνθσ αφισ, να επιτρζπεται  

ςτον χριςτθ o ζλεγχοσ του μικροςκοπίου, όπωσ αυξομείωςθ τθσ φωτεινισ ζνταςθσ, θ ρφκμιςθ τθσ 

ταχφτθτασ των μικροκινιςεων, κακϊσ επίςθσ και τθν ενεργοποίθςθ- απενεργοποίθςθ του ςυςτιματοσ 

“Automatic Speed Control” (A.S.C) κακϊσ επίςθσ και θ απομνθμόνευςθ των παραμζτρων για περιςςότερουσ 

από ζναν χειρουργοφσ. 

16. Να διακζτει αςφρματο ποδοδιακόπτθ, πολλαπλϊν λειτουργιϊν, τεχνολογίασ Bluetooth, ανκεκτικό ςτθν 

υγραςία, μζςω του οποίου να μποροφν να ελζγχονται οι κάτωκι λειτουργίεσ: 

- Εςτίαςθ (Focus). 

- Μεγζκυνςθ (Zoom). 

- Ζνταςθ του φωτόσ. 

- φςτθμα Χ-Τ 

Επιπλζον δυνατότθτεσ να αναφερκοφν προκειμζνου να αξιολογθκοφν. 

17. Κατϋ επιλογιν να προςφερκεί, ςτερεοςκοπικό ςφςτθμα ζμμεςθσ οφκαλμοςκόπθςθσ για επεμβάςεισ 

οπίςκιου θμιμόριου του οφκαλμοφ. Σο ςφςτθμα ζμμεςθσ οφκαλμοςκόπθςθσ να παρζχει ςτον χειρουργό, 

ορκό είδωλο του βυκοφ του οφκαλμοφ, χωρίσ τθν ανάγκθ χριςθσ διαγωνίου αναςτροφζα, κάτι το οποίο κα 

αφξανε ςθμαντικά το μικοσ του οπτικοφ ςυςτιματοσ, με ςυνζπεια μικρότερθ άνεςθ του αυχζνα του 

χειρουργοφ κατά τθν διάρκεια των επεμβάςεων. Επίςθσ να διακζτει δφο αντικειμενικοφσ 

επαναποςτειρϊςιμουσ φακοφσ με δφο διαφορετικζσ γωνίεσ εφρουσ παρατιρθςθσ του βυκοφ. 

Επίςθσ το ςφςτθμα να είναι ςε κζςθ να υποςτθρίηει μελλοντικι αναβάκμιςθ με διεγχειρθτικό ςφςτθμα 

οπτικισ τομογραφίασ ςυνοχισ (OCT) για χριςτθ ςτο πρόςκιο και οπίςκιο θμιμόριο του οφκαλμοφ.  

Όλα τα παραπάνω χαρακτθριςτικά κα πρζπει να αποδεικνφονται από το αυκεντικό προςπζκτουσ του οίκου 

καταςκευισ, το οποίο και κα πρζπει να επιςυνάπτεται ςτθν προςφορά. Να ςυνοδεφεται από τισ αναγκαίεσ 

πιςτοποιιςεισ που υπαγορεφονται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθν Ελλθνικι Νομοκεςία για ιατροτεχνολογικό 

εξοπλιςμό. 

 

 Όλα τα παραπάνω μηχανήματα/ςυςτήματα θα πρζπει να ζχουν εγγφηςη καλήσ λειτουργίασ 
τουλάχιςτον δφο (2) ετών, να διαθζτουν ανταλλακτικά για τουλάχιςτον δζκα (10) ζτη, να φζρουν όλεσ 
τισ απαραίτητεσ πιςτοποιήςεισ ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ και την Ελληνική 
Νομοθεςία, καθώσ και επίςημα φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

 Να ςυνταχθεί πλήρεσ φφλλο ςυμμόρφωςησ για τα προςφερόμενα ςυςτήματα και όλα τα 
αναγραφόμενα να αποδεικνφονται από τα επίςημα εγχειρίδια του καταςκευαςτικοφ οίκου και από 
υπεφθυνη δήλωςη του επίςημου προμηθευτή. 

 


