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ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΩΡΛ 
Η Εξεταστική μονάδα να αποτελείται από την μονάδα εργασίας, την ενδοσκοπική κάμερα 
ανάλυσης HD και ιατρικό monitor. 
 
Α. ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. Να είναι κατασκευασμένη από σκελετό από ανοξείδωτο ατσάλι για μεγαλύτερη αντοχή στην 

καθημερινή χρήση.  
2. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα αναρρόφησης τουλάχιστον 50lt/min με δημιουργία 

κενού τουλάχιστον -98 kPa με φιάλη αναρρόφησης τουλάχιστον 1 lt με ασφάλεια κατά της 
υπερχείλισης και αντιβακτηριδιακό φίλτρο. 

3. Το σύστημα αναρρόφησης να διαθέτει αισθητήρα αυτόματης έναρξης και παύσης, με 
μανόμετρο ελέγχου του κενού και ένδειξη της πίεσης και περιστρεφόμενο διακόπτη 
ρύθμισής της. 

4. Να διαθέτει βάση για την αποθήκευση δύο άκαμπτων ενδοσκοπίων με θερμαινόμενες θήκες 
αποθήκευσης καθαρών και χρησιμοποιημένων ενδοσκοπίων.  

5. Να συνοδεύεται από δύο ενδοσκόπια τεχνολογίας HD, διαμέτρου 4mm, ωφέλιμου μήκους 
175mm και γωνία θέασης 0ο και 70ο.  

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. 

7. Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης μετωπιαίου κατόπτρου με αυτόματη έναρξη και παύση του 
φωτισμού. 

8. Να συνοδεύεται από μετωπιαίο κάτοπτρο με καλώδιο οπτικών ινών μήκους 2.2m 
9. Να διαθέτει θερμαντήρα κατόπτρων. 
10. Να διαθέτει σύστημα πλύσης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας από 36 oC έως 38oC. 

 Δυνατότητα ρύθμισης της ροής από 50ml/sec έως 500ml/sec. 

 Δυνατότητα σύνδεσης με την κεντρική παροχή νερού και αποχέτευσης του 
νοσοκομείου. 

11. Να συνοδεύεται από χειρολαβή πλύσης, προστατευτικό καταιονισμού ασθενούς και ιατρού 
κατά την διάρκεια της πλύσης (splash protection), μεταλλικό σωλήνα πλύσης μήκους περίπου 
80mm και τουλάχιστον 30 ακροφύσια. 

12. Επιπλέον, να συνοδεύεται από δοχείο πλύσης το οποίο να συνδέεται με την αναρρόφηση για 
την απορροή του νερού κατά την διάρκεια της πλύσης και ενσωματωμένη βάση τοποθέτησης 
του δοχείου. 
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13. Να συνοδεύεται από μονάδα εργαλείων κατασκευασμένη από υλικό corian ώστε να μην 

διαθέτει πόρους με αποτέλεσμα την αποφυγή κατακράτησης μικροβίων και εύκολο 
καθαρισμό. 

14. Να περιλαμβάνει μεγάλη επιφάνεια εργασίας, κάδο απορριμμάτων, συρτάρια για 
τοποθέτηση εργαλείων, ειδικό συρτάρι τοποθέτησης χρησιμοποιημένων εργαλείων καθώς 
και συρτάρι τοποθέτησης ενδοσκοπικής κάμερας. 

15. Όλα τα εργαλεία να μπορούν να τοποθετηθούν σε συρτάρια και όχι στην επιφάνεια εργασίας 
για αποφυγή έκθεσής τους σε μικρόβια. 

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. 

17. Να διαθέτει ενσωματωμένη βάση στήριξης για ιατρικό μόνιτορ. 
 

Β. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HD 
Η ενδοσκοπική κάμερα να είναι νέας τεχνολογίας ανάλυσης High Definition και να διαθέτει τις 
παρακάτω λειτουργίες και τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Ανάλυση High Definition 1920 x 1080i  
2. Υψηλή ευαισθησία φωτισμού 2lux ώστε να αποδίδει ιδανικά ακόμα και σε δύσκολες 

συνθήκες φωτισμού όπως αιμορραγία. 
3. Ψηφιακή επεξεργασίας εικόνας. 
4. Υψηλή πιστότητας αναπαραγωγή χρωμάτων. 
5. Λειτουργία ρύθμισης του λευκού με μνήμη (white balance). 
6. Αυτόματο έλεγχο του διαφράγματος (automatic shutter control) για αυτόματη ρύθμιση 

της φωτεινότητας (brightness control) ανεξάρτητα από την πηγή ψυχρού φωτισμού που 
χρησιμοποιείται. 

7. Ρύθμιση της αντίθεσης σε διάφορα επίπεδα (contrast enhancement) για καλύτερη 
απεικόνιση. 

8. Φίλτρο anti-moiré ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο της ίριδος όταν χρησιμοποιούνται 
εύκαμπτα είτε άκαμπτα ινοπτικά ενδοσκόπια. 

9. Ρυθμιζόμενο παράθυρο (measuring window) της ενδοσκοπικής εικόνας για καλύτερο 
έλεγχο του φωτισμού. 

10. Έξοδο USB για αποθήκευση εικόνων και video σε υψηλή ανάλυση (MPEG-4) σε 
οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης USB.  

11. Εξόδους HDMI για μεταφορά σήματος εικόνας υψηλής ανάλυσης ως 1080i και SDI, BNC 
για μεταφορά standard σήματος.  

12. Η κεφαλή της κάμερας να ενσωματώνει αισθητήρα τεχνολογίας CCD και να μπορεί να 
απολυμανθεί με εμβάπτιση σε απολυμαντικά υγρά, σε κλίβανο αερίου αλλά και με 
μεθόδους STERIS και STERRAD NX. 

13. Η κεφαλή να είναι εργονομικά σχεδιασμένη και ελαφριά, ώστε να είναι εύκολη στον 
χειρισμό της και να μην επιβαρύνει τον χρήστη.  

14. Επιπλέον η κεφαλή να διαθέτει δύο κομβία για έλεγχο περιφερειακών συσκευών όπως 
printer, συσκευές καταγραφής κλπ.   

15. Ο επεξεργαστής να διαθέτει κομβία αφής για εύκολο και σωστό καθαρισμό.  
16. Η κάμερα να συνοδεύεται από φακό με F=24mm 
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Γ. ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ. 
Να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Οθόνη τουλάχιστον 24΄΄ TFT LCD ειδική για Ιατρική χρήση (Medical Grade) τεχνολογίας 
LED backlight. 

2. Ανάλυση τουλάχιστον 1920 x 1080 (Full HD). 
3. Εισόδους DVI-D, BNC, Y/C και RGB και εξόδους τουλάχιστον DVI-D. 
4. Ρυθμό αντίθεσης τουλάχιστον 1000:1. 
5. Φωτεινότητα τουλάχιστον 300cd/m2. 
6. Γωνία θέασης τουλάχιστον 178ο/178ο (αριστερά-δεξιά/πάνω-κάτω). 
7. Λειτουργία PiP (Picture in Picture – εικόνα σε εικόνα), POP (Picture Out Picture) πάγωμα 

εικόνας) και περιστροφή εικόνας. 
 
 

ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.  
Η καρέκλα ασθενούς να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. Να διαθέτει ηλεκτρικό σύστημα ρύθμισης του ύψους. 
2. Το ύψος της καρέκλας να ρυθμίζεται περίπου από 58 εκ μέχρι και  88 εκ. 
3. Nα διαθέτει ποδοδιακόπτη ρύθμισης του ύψους απαραίτητα ενσωματωμένο στη βάση της 

καρέκλας, για αποφυγή περιττών καλωδίων στο δάπεδο για αποφυγή τυχόν φθορών. 
4. Η καρέκλα να μπορεί να περιστρέφεται τουλάχιστον κατά 330ο και να σταθεροποιείται στην 

επιθυμητή θέση.  
5. Το κάθισμα της καρέκλας να περιστρέφεται ανεξάρτητα από την πλάτη κατά 90ο δεξιά και 

αριστερά. 
6. Να διαθέτει στήριγμα ποδιών το οποίο να μπορεί να διπλωθεί προς τα κάτω μέσω μοχλού. 
7. Να διαθέτει βραχίονες στήριξης χεριών οι οποίοι να είναι ανακλινόμενοι και ανεξάρτητα 

μεταξύ τους. 
8. Το στήριγμα ποδιών και οι βραχίονες στήριξης χεριών να ρυθμίζονται συγχρονισμένα 

ανάλογα με την ρύθμιση της πλάτης. 
9. Να διαθέτει στήριγμα κεφαλής το οποίο να μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα από ένα μοχλό. 
10. Η βάση να έχει ανάλογο σχήμα ώστε αφ' ενός  να εδράζεται σταθερά στο έδαφος και αφ' 

ετέρου να επιτρέπει στον γιατρό και στον ασθενή να την προσεγγίζουν πολύ εύκολα. 
11. Να μπορεί να δεχτεί ασθενείς μέχρι και 200kg. 
12. Να διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη πλάτη. Ο χειρισμός να γίνεται από ενσωματωμένα 

κομβία στην πλάτη της καρέκλας. 
13. Η πλάτη της καρέκλας αν μπορεί να εκτελέσει κίνηση 7ο μπροστά, έως και 90ο  (οριζόντια 

θέση). 
14. Να διαθέτει μαλακό δέρμα για μέγιστη άνεση, να είναι εύκολο στον καθαρισμό και 

εξαιρετικά ανθεκτικό στην χρήση. 
 

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ.   
1. Καρέκλα ιατρού με πέντε διπλούς τροχούς. 
2. Να μπορεί να περιστρέφει κατά 180ο   
3. Το ύψος να ρυθμίζεται από 51 εκ. έως 71 εκ. 
4. Η διάμετρος του καθίσματος να είναι 40 εκ. 
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ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ-ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ. 
Το μηχάνημα να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και 

να περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους πράξης. Τα 

τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή και στο 

φύλλο συμμόρφωσης θα τεκμηριώνονται με αντίστοιχα prospectus, εγκρίσεις κλπ. στοιχεία για να 

αξιολογηθούν. 

1. Να είναι κατάλληλη για όλες τις μικροεπεμβάσεις ΩΡΛ, γενικής χειρουργικής, ορθοπεδικής, 
πλαστικής χειρουργικής, μικροχειρουργικής, για χρήση στα εξωτερικά Ιατρεία. 

2. Να έχει δυνατότητα μονοπολικής τομής, αιμόστασης και διπολικής χρήσης.  
3. Η ισχύς της να ρυθμίζεται ανάλογα με το είδος της εργασίας που πραγματοποιεί σε 

διαφορετικά επίπεδα τομής – αιμόστασης ως κάτωθι: 
-80 Watts στα 300 Ohms καθαρή τομή. 
-70 Watts στα 300 Ohms με μίξη τομής–αιμόστασης. 
 -60 Watts στα 400 Ohms για Spray Coagulation. 
-70 Watt στα 200 Ohms Contact Coagulation. 
-Διπολικό 70 Watts στα 50 Ohms. 

4. Να έχει σύστημα ασφαλείας για τον έλεγχο του ουδέτερου ηλεκτροδίου επαφής του ασθενούς 
και να δίνει προειδοποιητικό σήμα (ηχητικό και φωτεινό) σε περίπτωση διαρροής ρεύματος. 
Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης ουδέτερου ηλεκτροδίου διπλής επιφάνειας πολλαπλών 
χρήσεων. 

5. Η εξωτερική κατασκευή του μηχανήματος να είναι υδατοστεγής ώστε να επιτρέπει τον 
καθαρισμό και την απολύμανση με τα συνήθως χρησιμοποιούμενα στο χειρουργείο υγρά 
καθαρισμού. 

6. Να συνοδεύεται από ποδοδιακόπτη, πλάκα γείωσης πολλαπλών χρήσεων, χειρολαβή, μία 
σειρά ηλεκτροδίων καθώς και από διπολική λαβίδα με το αντίστοιχο καλώδιο σύνδεσης. 

7. Να συνοδεύεται από ρινολαβίδα ηλεκτροκαυτηρίασης με δύο (2) σκέλη και ενσωματωμένο αυλό 
αναρρόφησης από το σημείο της αιμορραγίας στις ακίδες μεταξύ των σκελών περίπου είκοσι 
(20 cm) εκατοστών.  

8. Να είναι φορητή, μικρού βάρους και όγκου. Το βάρος της να μην ξεπερνάει τα τέσσερα κιλά. 
9. Το χειριστήριο της να είναι εργονομικό για τον εύκολο χειρισμό και να έχει τις απαραίτητες 

στεγανοποιήσεις για την προστασία του μηχανήματος και των χειριστών. 
10. Να λειτουργεί με τάση 220V/50Hz. 
11. Να παρέχει ασφάλεια σύμφωνα με τους υπάρχοντες διεθνείς κανονισμούς. 
12. Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο Τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό και πλήρη 

αποθήκη ανταλλακτικών που να εξασφαλίζει την συντήρηση και συνεχή λειτουργία της 
συσκευής και μετά το πέρας της εγγύησης. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ. 
 
1. Ο εξοπλισμός να λειτουργεί με τάση δικτύου πόλης, 220 VAC/50 ΗΖ. 
2. Κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού να παραδοθούν οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης- 

επισκευής, 
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια και 

παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια. 
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στον χώρο 

εγκατάστασης. 
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το τεχνικό προσωπικό στον χώρο εγκατάστασης του 

μηχανήματος. 
6. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αναφέρουν τον τύπο, το εργοστάσιο κατασκευής, την 

χώρα προέλευσης, το έτος κατασκευής και το έτος της πρώτης κυκλοφορίας του μοντέλου (το 
οποίου να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του εργοστασίου). 

7. Τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν CE Mark, και να πληρούν όλους τους κανονισμούς 
ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μedical grade). Να 
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από τους οικονομικούς φορείς. 

8. Τα προσφερόμενα είδη να διατίθεται από  αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/15, ISO 
13485/15(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), 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. 

9. Ο εξοπλισμός να φέρει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα ασφάλειας, 
για προστασία του χρήστη και του ασθενή, είτε από περίπτωση βλάβης είτε από λάθος 
χειρισμό. Να διαθέτει alarms. 

10. Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνά το όριο των εξήντα (60) ημερών, στον χώρο 
εγκατάστασης και λειτουργίας. 

11. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης για τα προσφερόμενα 
μηχανήματα και για όλα τα αναγραφόμενα σε αυτό, να υπάρχει παραπομπή στην 
συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των επίσημων φυλλαδίων (όχι φωτοαντίγραφα) ή 
επισήμων βεβαιώσεων του κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα 
φυλλάδια. Η μη ύπαρξη του πιο πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 
 
ΧΑΙΡΙΣΤΑΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ. 
 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ. 
 
ΤΡΙΓΚΑΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ. 

 
 
 
 


