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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΥΣ  
ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ  

 
 

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 150.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
 
 
Ο ουρολογικός πύργος να αποτελείται από: 
 

Α. Βίντεο επεξεργαστή κάμερας με δυνατότητα απεικόνισης 4K-3D-ICG 
B. Μόνιτορ με ευρεία επίπεδη οθόνη απεικόνισης, 4K / 3D 
Γ. Πηγή ψυχρού φωτισμού LED κατάλληλη και για ICG 
Δ. Βίντεο ουρητηροσκόπιο 
Ε. Τροχήλατο 
 

 
Τα προσφερόμενα είδη να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
 
 
Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΜΕΡΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 4K-3D-ICG .    
 

1. Να παρέχει ο βασικός προσφερόμενος εξοπλισμός επεξεργαστή πολύ 
υψηλής ποιότητος, ανάλυσης υψηλής ευκρίνειας, για  απεικόνιση 4K-
3D-ICG, 3840Χ2160 pixels  προοδευτικής σάρωσης. 

2. Να διαθέτει στον βασικό προσφερόμενο εξοπλισμό, συστήματα 
ψηφιακής επεξεργασίας και φίλτρων της εικόνας για τη βελτίωση της 
ενδοσκοπικής απεικόνισης με καλύτερη λεπτομέρεια, για  καλύτερη 
διαγνωστική αξιολόγηση: 

a. σύστημα παροχής ομογενοποιημένου φωτισμού σε κάθε 
μέρος της ενδοσκοπικής εικόνας για μια καθαρή απεικόνιση 
των λεπτομερειών τόσο στις φωτεινές όσο και στις σκοτεινές 
περιοχές 

b. σύστημα διαφοροποίησης των ιστών στην ενδοσκοπική 
εικόνα μέσω  φθορισμού υπερύθρων με χρήση ινδοκυανίνης 
πράσινης. 

c. Σύστημα αναγνώρισης και διάκρισης των πιο λεπτών δομών 
ιστού.  

d. Να έχει τη δυνατότητα εύκολης εναλλαγής μεταξύ των 
φιλτραρισμένων εικόνων και της φυσικής εικόνας από την 
κεφαλή της κάμερας. 

e. Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης και 
παρακολούθησης στην οθόνη της ανεπεξέργαστης και της 
ψηφιακά επεξεργασμένης εικόνας, για καλύτερη εποπτεία. 

 
 
 

 



3. Να διαθέτει στη βασική προσφερόμενη διαμόρφωση δυνατότητα 
ψηφιακής καταγραφής σε αποθηκευτικό μέσο USB (stick, σκληρό 
δίσκο) φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης (1920x1080) και βίντεο υψηλής 
ανάλυσης full HD (1920x1080p), σε φάκελο ασθενούς με δημογραφικά 
στοιχεία ασθενούς και δεδομένων της επέμβασης.  Να διαθέτει 
ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας των δεδομένων του ασθενούς, 
με προστασία password. 

4. Να παρέχει ένδειξη στο μόνιτορ για το ποσοστό της μνήμης που 
χρησιμοποιήθηκε στο συνδεμένο αποθηκευτικό μέσο. 

5. Να διαθέτει στον προσφερόμενο εξοπλισμό ειδικό αδιάβροχο 
πληκτρολόγιο, ιατρικής χρήσης κατάλληλο για χειρουργείο (medical 
grade) για εύκολη πλοήγηση και έλεγχο όλων των λειτουργιών του 
μενού της κάμερας και εύκολη εισαγωγή των στοιχείων ασθενούς, και 
άλλων δεδομένων της επέμβασης. 

6. Να διαθέτει τη δυνατότητα δημιουργίας και αποθήκευσης πολλαπλών 
σετ εξατομικευμένων ρυθμίσεων (presets), ανάλογα με τις προτιμήσεις 
διαφόρων χρηστών. 

7. Να διαθέτει πολλαπλές ψηφιακές εξόδους εικόνας full HD, είτε DVI-D, 
είτε 3G/HD-SDI, είτε HDMI, είτε DP (Display Port). 

8. Όλες οι λειτουργίες τις κάμερας να μπορούν εύκολα να ελεγχθούν 
μέσω των πλήκτρων της κεφαλής κάμερας, ή των διαθέσιμων βίντεο- 
ενδοσκοπίων. 

9. Να διαθέτει το σύνολο του βασικού προσφερόμενου εξοπλισμού (είτε 
ενσωματωμένα στον επεξεργαστή κάμερας, είτε μέσω ξεχωριστού 
συστήματος) τη δυνατότητα  κεντρικού ελέγχου τουλάχιστον των 
βασικών παραμέτρων λειτουργίας και άλλων, συμβατών ενδοσκοπικών 
συσκευών. Ο έλεγχος να είναι δυνατός από το πληκτρολόγιο του βίντεο 
επεξεργαστή,  και από τα πλήκτρα της κεφαλής κάμερας ή τυχόν βίντεο 
ενδοσκοπίων (οποιασδήποτε χρήσης, διάστασης και τεχνολογίας). 

10. Να παρέχει τα σύνολο του βασικού προσφερόμενου εξοπλισμού (είτε 
ενσωματωμένα στον επεξεργαστή κάμερας, είτε μέσω ξεχωριστού 
συστήματος) τη δυνατότητα απεικόνισης στο μόνιτορ χειρουργού, των 
παραμέτρων λειτουργίας και των τυχόν προειδοποιήσεων και 
μηνυμάτων ασφαλείας άλλων συμβατών ενδοσκοπικών συσκευών. 

11. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με κεφαλές κάμερας CMOS και CCD 
κάθε ειδικότητας (λαπαροσκοπικές, ουρολογικές), και κάθε τεχνολογίας 
(π.χ. full HD, 4K, κλπ) 

12. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με άκαμπτα και εύκαμπτα βίντεο- 
ενδοσκόπια και εξωσκόπια, τεχνολογίας CMOS και CCD, όλων των 
ειδικοτήτων και διαστάσεων (λαπαροσκοπικά, ουρολογικά, 
γυναικολογικά, κλπ) και κάθε τεχνολογίας (π.χ. 2D full HD, 3D full HD, 
4K κλπ). 

13. Να διαθέτει ηλεκτρονικό zoom ελεγχόμενο από το πληκτρολόγιο και 
από τα πλήκτρα της κεφαλής κάμερας, και πάγωμα της εικόνας. 

14. Να περιλαμβάνεται στον προσφερόμενο εξοπλισμό κεφαλή κάμερας 
τεχνολογίας CMOS ή CCD, με ανάλυση απεικόνισης 4Κ, τουλάχιστον 
3840Χ2160 pixels, προοδευτικής σάρωσης. 

15. Η κεφαλή να έχει δυνατότητα εξελιγμένων τεχνικών απεικόνισης 
χρωμοδιάγνωσης και δυνατότητα απεικόνισης με χρήση ICG. 

 



16. Να διαθέτει πολλαπλές δυνατότητες διαφορετικής απεικόνισης κατά τη 
χρήση ICG. 

17. Να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) προφίλ απεικόνισης της φθορίζουσας 
εικόνας 

18. Να διαθέτει ειδική απεικόνιση µε χρωµατική διακύµανση της 
απορρόφησης των ιστών ή των οργάνων 

19. Να µπορεί να πραγµατοποιεί ταυτόχρονη απεικόνιση της φθορίζουσας 
ουσίας µε τη φυσική εικόνα 

20. Η κεφαλή κάμερας να  διαθέτει προγραμματιζόμενα πλήκτρα ελέγχου 
ώστε να εκτελούν διάφορες λειτουργίες  το καθένα, ανάλογα με την 
θέληση του χρήστη, όπως: 

a. τον  έλεγχο όλων των λειτουργιών και πλοήγηση στο μενού της 
κάμερας   

b. την καταγραφή φωτογραφιών και βίντεο 
c. τον έλεγχο βασικών λειτουργιών των τυχόν διασυνδεδεμένων 

ενδοσκοπικών συσκευών, των παραμέτρων λειτουργίας της 
21. Η κεφαλή κάμερας να είναι πλήρως εμβαπτιζόμενη σε υγρά 

καθαρισμού και χημικά υψηλής απολύμανσης. Να μπορεί να 
αποστειρωθεί τουλάχιστον σε κλίβανο αερίου. 

22. Να μπορεί να συνδεθεί βίντεο- λαπαροσκόπιο 0ο και 30ο (distal chip) με 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

a. Να παρέχει τρισδιάστατη απεικόνιση – 3D – υψηλής ευκρίνειας 
3840Χ2160 pixels  προοδευτικής σάρωσης (4Κ) και δυνατότητα 
απεικόνισης με χρήση ICG.  

b. Να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό και μικρό βάρος 
c. Να διαθέτει πλήρως προγραμματιζόμενα πλήκτρα ελέγχου ώστε να 

εκτελούν τουλάχιστον 2 ταυτόχρονες λειτουργίες το καθένα ανάλογα με 
την θέληση του χρήστη καθώς και εύκολη εναλλαγή μεταξύ των δύο 
τύπων απεικόνισης 3D και 2D. 

 
23. H κεφαλή και ο επεξεργαστής κάμερας να διαθέτουν πιστοποίηση 

ανώτατης ηλεκτρικής ασφάλειας, κλάσης CF (Cardiac Floating). 
 
Β. ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΘΟΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 4K / 3D 
  

1. Να είναι έγχρωμο monitor τουλάχιστον 31 ιντσών με δυνατότητα 
απεικόνισης 3D. 

2. Να διαθέτει πάνελ IPS LED-backlight 
3. Να λειτουργεί απαραίτητα με τεχνολογία απεικόνισης  4K με ανάλυση 

3840X2160 τουλάχιστον.  
4. Να διαθέτει λόγο αντίθεσης τουλάχιστον 1000:1 
5. Να διαθέτει φωτεινότητα τουλάχιστον 700cd/m2  
6. Να διαθέτει ψηφιακές εισόδους τύπων: DVI-D, 12G-SDI, HDMI και DP 

ή συνδυασμό τους.  
7. Να διαθέτει ψηφιακές εξόδους τύπων: DVI-D και 12G-SDI τουλάχιστον.  
8. Η τοποθέτηση του να είναι σε βάση στήριξης σε  τροχήλατο 

τοποθέτησης εξοπλισμού 
9. Να διαθέτει πιστοποίηση στεγανότητας της πρόσοψης IP46, 

τουλάχιστον.  
 



 
 
Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΗΓΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΟΣ LED ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ICG 
 

1. Να είναι υψηλής ποιότητας με λυχνία LED κατάλληλη για χρήση σε 
εφαρμογές με ινδοκυανίνη πράσινη (ICG) 

2. Να διαθέτει σύστημα  αυτόματης και χειροκίνητης ρύθμισης της 
έντασης της φωτεινότητας. 

3. Να διαθέτει φωτεινή ισχύ τουλάχιστον 2000lm. 
4. Να διαθέτει λειτουργία stand-by. 
5. Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης ρύθμισης της 

έντασης του φωτός. 
6. Να διαθέτει στην προσφερόμενη διαμόρφωση τη δυνατότητα  

χειρισμού βασικών λειτουργιών και παραμέτρων της, από τα πλήκτρα 
της κεφαλής κάμερας ή βίντεοενδοσκοπίων (οποιασδήποτε χρήσης, 
τύπου και τεχνολογίας). 

7. Να διαθέτει στην προσφερόμενη διαμόρφωση τη δυνατότητα 
παρουσίασης πληροφοριών λειτουργίας και μηνυμάτων ασφαλείας στο 
μόνιτορ της ενδοσκοπικής εικόνας. 

8. Να συνοδεύεται από καλώδιο φωτισμού διαμέτρου περίπου 5 χιλ και 
μήκους 250 εκ. κατάλληλο για όλες τις επεμβάσεις και για απεικόνιση 
με χρήση ICG. 

9. Η πηγή να διαθέτει πιστοποίηση ανώτατης ηλεκτρικής ασφάλειας, 
κλάσης CF (Cardiac Floating).  

 
 
 
 
Δ. ΒΙΝΤΕΟ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟ 
 

 Να είναι συμβατό με την παραπάνω κάμερα. 

 Το ενδοσκόπιο να είναι τεχνολογίας CΜΟS  για βέλτιστη αποτύπωση 
της εικόνας υψηλής ευκρίνειας. 

 Να διαθέτει φωτισμό LED για ομοιογενή φωτισμό 

 Να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό και ατραυματικό άκρο 

 Να έχει 1 προς 1 ανταπόκριση της κεφαλής με την άκρη. 

 Να διαθέτει κεραμική επένδυση στο άκρο του για προστασία από 
πιθανό τραυματισμό του από την ίνα Laser. 

 Να έχει εξωτερική διάμετρο 8,5 Fr. περίπου και κανάλι εργασίας 3,6 Fr. 

 To μήκος εργασίας του να είναι περίπου 70cm. 

 Να έχει εύρος οράσεως περίπου 90° και δυνατότητα κάμψης  270° άνω 
/270 κάτω. 

 Να είναι συμβατό με τα συστήματα ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας 
της κάμερας.  

 Να συνοδεύεται από βαλίτσα μεταφοράς. 

 Να αποστειρώνεται με τις μεθόδους ETO, FO, Steris, Sterrad  

 Να συνοδεύεται από εύκαμπτη βούρτσα καθαρισμού. 
 



Επιπλέον να προσφερθεί εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο distal chip μιας 
χρήσης για αντιμετώπιση ασθενών με μεταδοτικά νοσήματα, με 
ατραυματικό άκρο, εξωτ. διαμέτρου 9 Fr., κανάλι εργασίας 3,5 Fr. και μήκος 
εργασίας 700 mm. Να διαθέτει γωνία οπτικού πεδίου 110° και να εκτελεί 
γωνιώσεις 270° / 270° με επιλογή κίνησης σε θετικό & κόντρα-θετικό. Να είναι 
συμβατό με την παραπάνω κάμερα. 
 
 
 
 
Ε. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ( TROLLEY) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
 

1. Να είναι εργονομικά σχεδιασμένο, τροχήλατο με 4 διπλούς τροχούς, με 
σύστημα πέδησης 4 τροχών για μεγαλύτερη σταθερότητα. 

2. Να διαθέτει ενσωματωμένη θέση παροχής τροφοδοσίας με 10 θέσεις 
τουλάχιστον και υποδοχές γείωσης και κεντρικό διακόπτη ON/OFF. 

3. Να διαθέτει ειδική θέση τοποθέτησης της κεφαλής κάμερας. 
4. Να δέχεται μελλοντικά θέση τοποθέτησης φιάλης CO2. 
5. Να έχει διαστάσεις 800 Χ 1400 Χ 700 χιλ. περίπου με ράφια 600 Χ 500 

περίπου ώστε να δέχεται δύο συσκευές ανά ράφι .  
6. Να διαθέτει τέσσερα ράφια τοποθέτησης ενδοσκοπικών μηχανημάτων. 
7. Να διαθέτει ολοκληρωμένη τακτοποίηση των καλωδίων τροφοδοσίας.  
8. Να διαθέτει συρτάρι φύλαξης και αποθήκευσης ειδών με κλειδαριά. 
9. Να πληροί τα standards ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE-Mark  

 
 
 
 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης.  

2. Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να είναι του ιδίου οίκου για 
πλήρη συμβατότητα, ομοιογένεια και εκμετάλλευση των 
δυνατοτήτων τους. 

3. Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν απαραίτητα το σύνολο των 
ζητούμενων ειδών. 

4. Να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας από τον οίκο 
τουλάχιστον δύο (2) ετών και τριών (3) ετών για τα άκαμπτα 
ενδοσκόπια. 

 

5. Όλα τα ανωτέρω να πιστοποιούνται με παραπομπές στα 
φυλλάδια του  κατασκευαστικού οίκου. Προσφορά η οποία 
παραπέμπει σε υπεύθυνες δηλώσεις ή επιστολές 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 



6. Το σύστημα να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία 
ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας & ασφάλειας και να διαθέτουν 
πιστοποίηση κατά CE mark και ISO. 

7. Να διατίθενται από αντιπρόσωπο ΕΝ ISO 9001 και ISO 13485 
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. «Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 
(ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004). 

8. Βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο  10ετούς κάλυψης σε 
ανταλλακτικά. 

9. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους 
χρήστες για την λειτουργία του μηχανήματος και να 
παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης (User manual) στην 
Ελληνική γλώσσα και εγχειρίδια συντήρησης (Service manual) 
στα Αγγλικά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


