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Πειραιάς, 24/09/2021 

                            

Προς:       

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

Τηλ.: 2613 – 60 18 54 / 96 

Υπόψη: Τμήματος Διαβουλεύσεων 

e-mail: diabouleysi@agandreashosp.gr   

 

 

 

 

 

Αγαπητοί κύριοι, 

 

Κατόπιν Αιτήματός σας για Διαβούλευση ττων τεχνικών Προδιαγραφών, για την Προμήθεια: 

«ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΩΡΛ, ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ , 

ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ-ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΡΛ», με Αριθμό Πρωτοκόλλου: 30242/29-7-

2021, προτείνουμε τα κάτωθι: 

 

Σχετικά με την  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 

 

Στο άρθρο 1 αναφέρετε: «1. Να είναι κατασκευασμένη από σκελετό από ανοξείδωτο ατσάλι για 

μεγαλύτερη αντοχή στην καθημερινή χρήση» προτείνουμε σκελετό από γαλβανισμένο ατσάλι με 

κάλυψη ηλεκτροστατικής βαφής για μεγαλύτερη αντοχή στην καθημερινή χρήση και προστασία 

από διαβρωτικά υγρά. 

 

Στο άρθρο 5 αναφέρετε: «5. Να συνοδεύεται από δύο ενδοσκόπια τεχνολογίας HD, διαμέτρου 

4mm, ωφέλιμου μήκους 175mm και γωνία θέασης 0ο και 70» προτείνουμε τα άκαμπτα να μην 

είναι High Definition, τα άκαμπτα HD για να αποδώσουν την ποιότητα High Definition απαιτούν 

κάμερα με μόνιτορ 4K, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται στο χειρουργείο και όχι σε κλινικές, 

διαγνωστικές εξετάσεις. Εφόσον ο συνοδευτικός εξοπλισμός που ζητάτε είναι HD κάμερα ή FHD 

monitor , τα άκαμπτα μπορούν να είναι High Resolution.  

 

Στα άρθρα 6 και 7 αναφέρετε: «6. Να διαθέτει πηγή ψυχρού φωτισμού τεχνολογίας LED δύο 

εξόδων με αυτόματη έναρξη και παύση του φωτισμού. Η πηγή να είναι αντίστοιχης απόδοσης 

τουλάχιστον ισχύος 250W αλογόνου με φωτεινότητα ως 210.000lux και διάρκεια ζωής της 

λυχνίας άνω των 50.000 ωρών λειτουργίας. Να συνοδεύεται από καλώδιο ψυχρού φωτισμού 

διαμέτρου 2,5mm και μήκους 2300mm. και 7. Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης μετωπιαίου 

κατόπτρου με αυτόματη έναρξη και παύση του φωτισμού» προτείνουμε: Τόσο για την Πηγή, όσο 

και για το Μετωπιαίο Κάτοπτρο την αφαίρεση της πρότασης «με αυτόματη έναρξη – παύση του 

φωτισμού». Οι σένσορες αυτόματης έναρξης και παύσης φωτισμού έχουν μεγάλη ευαισθησία και 

σε συστήματα / μηχανήματα όπως η Πηγή ή το Κάτοπτρο, που χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα συχνά, 

υπάρχει κίνδυνος φθοράς ή  κατ’ επέκταση αδυναμία χρήσης τους έως την αποκατάσταση της 

βλάβης. Συνεπώς η ανεξάρτητη λειτουργία της Πηγής και του Κατόπτρου κρίνεται απαραίτητη. 

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
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Στο άρθρο 13 αναφέρετε: «13. Να συνοδεύεται από μονάδα εργαλείων κατασκευασμένη από 

υλικό corian ώστε να μην διαθέτει πόρους με αποτέλεσμα την αποφυγή κατακράτησης 

μικροβίων και εύκολο καθαρισμό» προτείνουμε: η Μονάδα Εργαλείων να είναι από γαλβανισμένο 

ατσάλι για μεγαλύτερη αντοχή στην καθημερινή χρήση και την χρήση καθαριστικών και 

απολυμαντικών. Επίσης προτείνουμε κάλυμμα από γυαλί laminate ανθεκτικό σε γρατζουνιές και 

λεκέδες. Το υλικό corian σε περίπτωση φθοράς δεν δύναται να επισκευαστεί, αλλά χρήζει 

επεξεργασίας το σύνολο της επιφάνειας, γεγονός που θα απαιτεί τη μεταφορά ολοκληρης της 

μονάδας στο χώρο επισκευών και υψηλό κόστος. 

 

Στα άρθρο 16 αναφέρετε: «16. Όλα τα συρτάρια να διαθέτουν σερβομηχανισμό έτσι ώστε ο 

χρήστης να μπορεί να τα ανοίξει με ένα απλό άγγιγμα χωρίς να χρησιμοποιεί τα χέρια του» 

προτείνουμε: Ο σερβομηχανισμός είναι ηλεκτρικής μηχανισμός που ενεργοποιείται μέσω 

τροφοδοσίας (μοτέρ). Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος δεν θα υπάρχει πρόσβαση στον εξοπλισμό 

που περιέχουν τα συρτάρια. Για αυτό το λόγο προτείνουμε συρτάρια με μηχανισμό αυτόματης 

επαναφοράς για εύκολο άνοιγμα / κλείσιμο.  

 

Σχετικά με το Β. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HD 

 

Στο άρθρο 11 αναφέρετε: «Εξόδους HDMI για μεταφορά σήματος εικόνας υψηλής ανάλυσης ως 

1080i και SDI, BNC και S-Video για μεταφορά standard σήματος» προτείνουμε: την αφαίρεση της 

εξόδου S-Video. H κάμερα που περιγράφεταε και ζητείται από το Νοσοκομείο είναι High Definition 

και δεν υπάρχει λόγος να μεταφγέρει σήμα κατώτερης ποιότητας (Standard Definition)   

 

Σχετικά με το Γ. ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ: 

 

Προτείνουμε για τη μέγιστη απόδοση στην ποιότητα της εικόνας τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

Έγχρωμο ιατρικό μόνιτορ Υψηλής Ανάλυσης LED- Backlit TFT LCD 
 

• Να είναι τεχνολογίας LED –backlight υψηλής ανάλυσης με φυσική απόδοση χρωμάτων 

• Να έχει οθόνη τύπου LCD, 24 ιντσών LED-Backlit TFT LCD (TN Technology) 

• Να διαθέτει υψηλή ανάλυση εικόνας 1920Χ1080 pixels 

• Να έχει δυνατότητα απεικόνισης 16,7 εκατομμυρίων χρωμάτων 

• Να διαθέτει Brightness: 300cd/m2 

• Να διαθέτει Contrast ratio: 20,000,000:1 :1 

• Να διαθέτει Viewing angle: 1700 / 1600 (H/V) 

• Να διαθέτειResponse time: 3ms (on/off) 

• Δυνατότητα πολλαπλών εικόνων PiP/PbP 

• Να έχει συχνότητα σήματος: 
o Οριζόντια: 24 kHz-83 kHz 
o Κάθετα: 50 -75Hz 

• Να διαθέτει εξόδους: 
o HDMI (High Definition Multimedia Interface) 
o VIDEO (1c input 1.0Vp-p, 75Ω terminated, 1x loop-thhrough out 
o DVI   24-Pin DVI-D 
o VGA (RGB – PC) 15-Pin D-Sub x 1 
o AUDIO IN STEREO 3.5mm jack 
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o INTERNAL SPEAKERS 2W X2 
o DISPLAY PORT για σύνδεση με computer 

• Να είναι διαστάσεων: 562x 396 x 56mm 

• Να είναι βάρος: 7.2kg 

• Με τάση Δικτύου: 100 – 400V≈50/60Hz 

• Να φέρει μετασχηματιστή 12V  , 2,5 A 

• Να έχει κατανάλωση: ΟΝ: <19W OFF: <0.5W 
 

 

Όσων Αφορά τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ: 

 

Στο άρθρο 8 αναφέρετε: «Τα προσφερόμενα είδη να διατίθεται από αντιπρόσωπο που έχει EN 
ISO 9001/15, ISO 13485/15(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), 
ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001, να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι 
ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να 
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από τους οικονομικούς φορείς» Λόγω της εμπορικής 
δραστηριότητας τόσο της εταιρίας μας, όσο και των οίκων κατασκευής δεν απαιτούνται όλα τα 
αναφερόμενα Πιστοποιητικά κατά ISO και θεωρούμε ότι με τον όρο αυτό μειώνεται η δυνατότητα 
υγειούς ανταγωνισμού, καθώς λίγοι οίκοι φέρουν αυτή την πιστοποίηση. 
 
 
 
Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τα προτεινόμενα 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

Μετά τιμής, 

                                                                                   MEDICAL LITE AE 

                                          

          Χρήστος Ζήσιμος 

Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος 
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