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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

    09 Mαϊου 2022 
                                                                                                                                    

  Αξιότιμοι κύριοι,  
        
Θέμα: Υποβολή σχολίων στην Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικείμενο: 
«ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΨΟΥΛΩΝ HIGH DEFINITION ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 9.750€+ΦΠΑ. (AΡ.ΠΡΩΤ.16031). 
 
 
Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναρτήθηκαν προς διαβούλευση στη σχετική 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας στις 03 Μαϊου 2022 για την προμήθεια «Δεκαπέντε ασύρματων 
ενδοσκοπικών καψουλών High Definition λεπτού εντέρου μικρών διαστάσεων με χρήση συνοδού 
εξοπλισμού», προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.090€ (Δώδεκα χιλιάδες ενενήντα ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του γαστρεντερολογικού 
τμήματος, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:  
Η Εταιρεία μας MEDTRONIC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Ε., διαθέτει 
προϊόντα υψηλής ποιότητας και κατασκευής τα οποία ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες και 
πρωτοποριακές τεχνικές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αξιόπιστη διάγνωση και παράλληλα στη 
βελτίωση της ενδοσκοπικής εξέτασης ενώ όλα τα μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και 



          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ενδοσκοπικά Γαστρεντερολογικά Τμήματα στην Ελλάδα διαθέτουν συνεργάζονται με την εταιρεία 
μας. 
Η εταιρεία μας προτίθεται να συμμετέχει στον υπό διαβούλευση διαγωνισμό με τα αντίστοιχα 
προϊόντα του κατασκευαστικού οίκου GIVEN καταθέτοντας έγγραφη προσφορά στο εν λόγω 
διαγωνισμό, με προϊόντα τα οποία διαθέτουν καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά, πλην όμως οι προς 
διαβούλευση προδιαγραφές στο σύνολό τους, θέτουν περιορισμούς καθιστώντας αδύνατη τη 
συμμετοχή μας. Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα: 
 

A/A 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ 

ΚΑΨΟΥΛΩΝ HIGH 
DEFINITION  

ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

1.    
 Εξωτερικές διαστάσεις όχι 
μεγαλύτερες από (11 x 25,5) 

mm και βάρος έως 3gr. 
 
 
 
  

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι δε διατίθεται 
επιστημονική τεκμηρίωση για τις ενδοσκοπικές 
κάψουλες εξέτασης του λεπτού εντέρου ότι μικρές 
διαφοροποιήσεις στις εξωτερικές διαστάσεις της 
κάψουλας διαφοροποιούν την εξέταση ή προσφέρουν 
αναβάθμιση στη διαγνωστική  αξία του προϊόντος. Η 
συγκεκριμένη προδιαγραφή είναι περιοριστική και δεν 
επιτρέπει τη συμμετοχή της εταιρείας μας στον εν 
λόγω διαγωνισμό. Ως εκ τούτου ζητούμε την 
τροποποίηση της ως εξής: 
«Να διαθέτει εξωτερικές διαστάσεις 11 x 25 mm 
και βάρος 3gr περίπου» 

3.    
 Να διαθέτει τέσσερεις πηγές 

φωτός και βάθος πεδίου 
τουλάχιστον (2 έως 50) mm. 

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι για τα ζητούμενα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και σχετικά με τις ενδοσκοπικές 
κάψουλες εξέτασης του λεπτού εντέρου δε διατίθεται 
επιστημονική τεκμηρίωση ότι μικρές διαφοροποιήσεις 
στο ζητούμενο βάθος πεδίου βελτιστοποιούν την 
εξέταση ή προσφέρουν αναβάθμιση στη διαγνωστική  
αξία του προϊόντος. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή 



          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
είναι περιοριστική και δεν επιτρέπει τη συμμετοχή της 
εταιρείας μας στον εν λόγω διαγωνισμό. Ως εκ τούτου 
ζητούμε την τροποποίηση της ως εξής: 
«Να αναφέρονται προς αξιολόγηση ο αριθμός και 
το είδος των φωτεινών πηγών καθώς και το βάθος 
πεδίου της προσφερόμενης ενδοσκοπικής 
κάψουλας» 

4.     
Να έχει ελάχιστο ρυθμό 

καταγραφής από (2 έως 10) 
εικόνες ανά δευτερόλεπτο και 
μπαταρία μεγάλης διάρκειας 

(τουλάχιστον 12 ωρών). 
 
 
 
 
 
 
  

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο ρυθμός καταγραφής 
στις ενδοσκοπικές κάψουλες για την εξέταση του 
λεπτού εντέρου θα πρέπει να καθορίζεται εκ του 
συστήματος καταγραφής και να προσαρμόζεται 
ανάλογα με τη δυσκολία και την ταχύτητα διέλευσης 
της κάψουλας σε κάθε σημείο του πεπτικού σωλήνα. 
Συχνά δε μεγάλος ρυθμός καταγραφής έχει ως 
αποτέλεσμα τη λήψη σημαντικού αριθμού 
επαναλαμβανόμενων εικόνων, καθιστώντας το τελικό 
βίντεο μεγάλο σε διάρκεια και αυξάνοντας το χρόνο 
επεξεργασίας αυτού από τον ενδοσκόπο.   
Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αφενός υποβαθμίζει τη 
προμήθεια για το νοσοκομείο σας αφετέρου είναι 
περιοριστική και δεν επιτρέπει τη συμμετοχή της 
εταιρείας μας στον εν λόγω διαγωνισμό. Ως εκ τούτου 
ζητούμε την τροποποίηση της ως εξής: 
«Να διαθέτει ρυθμό καταγραφής τουλάχιστον 2 
έως 6 εικόνες ανά δευτερόλεπτο ανάλογα με την 
ταχύτητα διέλευσης της στο λεπτό έντερο και 
μπαταρία μεγάλης διάρκειας. Να αναφερθούν 
προς αξιολόγηση» 

5.   

  Να διαθέτει γωνία οράσεως 
μεγαλύτερη από 170 μοίρες 

και ανάλυση (512 x 512) pixels. 
  

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι για τις ενδοσκοπικές 
κάψουλες για την εξέταση του λεπτού εντέρου και 
αναφορικά με τα συγκεκριμένα ζητούμενα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, δε διατίθεται επιστημονική μελέτη η 



          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
οποία να τεκμηριώνει ότι μικρές διαφοροποιήσεις 
τόσο στη γωνία οράσεως όσο και στην ανάλυση της 
εικόνας της ενδοσκοπικής κάψουλας διαφοροποιούν 
την εξέταση, ούτε και προσφέρουν αναβάθμιση στη 
διαγνωστική  αξία του προϊόντος. Η συγκεκριμένη 
προδιαγραφή είναι περιοριστική και δεν επιτρέπει τη 
συμμετοχή της εταιρείας μας στον εν λόγω 
διαγωνισμό. Ως εκ τούτου ζητούμε την τροποποίηση 
της ως εξής: 
«Να αναφέρονται προς αξιολόγηση η γωνία 
όρασης και η ανάλυση της ενδοσκοπικής εικόνας 
που παρέχεται από την ενδοσκοπική κάψουλα» 

6.     

Να διαθέτει αντιχαρακτικό 
διαφανές κάλυμμα. 

  

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο 
ζητούμενο τεχνικό χαρακτηριστικό δεν παρέχει καμιά 
διαγνωστική ή χρηστική αξία κατά την εφαρμογή του 
προϊόντος και της ενδοσκοπικής διαδικασίας εξέτασης 
του λεπτού εντέρου. Σε επικείμενο δε διαγωνισμό  δεν 
επιτρέπει την ευρεία συμμετοχή καθώς και τη 
συμμετοχή της εταιρείας μας. 
Ως εκ τούτου ζητούμε την πλήρη απαλοιφή της εν 
λόγω προδιαγραφής. 

               7.     

Να συνεργάζεται με 
προγράμματα ανάλυσης 
εικόνων με ρυθμιζόμενη 

ταχύτητα ανάγνωσης και να 
διαθέτει λειτουργία 

ανίχνευσης 16 διαφορετικών 
ανωμαλιών της βλεννογόνου, 
για την ταχύτερη αναγνώριση 

των ύποπτων εικόνων. 
 
 

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η εν λόγω προδιαγραφή 
είναι ασαφής ως προς τη σύνταξη της και τα ζητούμενα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται και 
επιπλέον περιορίζει τη δυνατότητα ευρείας 
συμμετοχής των εταιρειών σε επικείμενο διαγωνισμό 
από το νοσοκομείο σας. Ως εκ τούτου ζητούμε την 
τροποποίηση αυτής ως εξής: 
«Να συνεργάζεται με λογισμικό ανάλυσης των 
εικόνων καταγραφής από την ενδοσκοπική 
κάψουλα. Το εν λόγω λογισμικό να διαθέτει 
δυνατότητες γρήγορης αναγνώρισης ύποπτων 



          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  εικόνων, ρυθμιζόμενη ταχύτητα ανάγνωσης των 

ενδοσκοπικών εικόνων και δυνατότητα απαλοιφής 
επιλαμβανόμενων εικόνων ή εικόνων με χαμηλή 
διαγνωστική πληροφορία»    

           9.    

 Να διαθέτει λειτουργία 
χαρακτηρισμού των 

ανωμαλιών που εντοπίζονται 
στις περιοχές διαγνωστικού 

ενδιαφέροντος. 
 
 
 
  

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η εν λόγω προδιαγραφή 
είναι περιοριστική και δεν επιτρέπει τη συμμετοχή της 
εταιρείας μας σε επερχόμενο διαγωνισμό. Παράλληλα 
θα θέλαμε να τονίσουμε ότι δε διατίθεται επιστημονική 
τεκμηρίωση ότι το συγκεκριμένο τεχνικό 
χαρακτηριστικό προσθέτει διαγνωστική αξία στην 
ενδοσκοπική εξέταση του λεπτού εντέρου με χρήση 
ενδοσκοπικής κάψουλας. Ως εκ τούτου και 
προκειμένου να επιτρέπεται η ευρεία συμμετοχή 
καθώς και η συμμετοχή της εταιρείας μας σε 
επικείμενο διαγωνισμό χωρίς να υποβαθμίζεται η 
προμήθεια για το νοσοκομείο σας ζητούμε την πλήρη 
απαλοιφή της εν λόγω προδιαγραφής 

 
 
 
Παράλληλα και προκειμένου να διασφαλίζεται η αναβάθμιση της προμήθειας από το νοσοκομείο 
σας, η ασφαλής χρήση των ζητούμενων προϊόντων τόσο για των ασθενή όσο και για τους χρήστες 
ενδοσκόπους, η δυνατότητα διάγνωσης ανωμαλιών του πεπτικού σωλήνα στο σύνολό του (Ανώτερο 
και Κατώτερο πεπτικό και η ευρεία συμμετοχή σε επικείμενο διαγωνισμό προτείνουμε την επιπλέον 
ενσωμάτωση των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών στην εν λόγω προμήθεια: 
 
 
 

• Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης αντικειμένου  ελάχιστου μεγέθους  τουλάχιστον 0,07mm 



• Να έχει δυνατότητα να συνδυαστεί και  με αντίστοιχη κάψουλα βατότητας παρόμοιων
διαστάσεων για τον ενδελεχή έλεγχο του πεπτικού σωλήνα και τη διασφάλιση του ασθενούς
από πιθανή  αδυναμία αποβολής της

• Να διαθέτει έγκριση (FDA approval) για χρήση σε παιδιά άνω των δύο ετών.
• Το προς χρήση λογισμικό του προσφερόμενου συστήματος να μπορεί να συνδυαστεί με

ευρεία γκάμα διαγνωστικών καψουλών (π.χ. κάψουλα παχέος εντέρου, κάψουλα για τη
διάγνωση νόσου του Crohn’s).

Tέλος, δηλώνουμε ότι τα προϊόντα της εταιρείας μας διαθέτουν σήμανση CE και τα εργοστάσια 
κατασκευής αυτών πιστοποιητικό ISO. Επιπροσθέτως, η εταιρεία μας Medtronic Hellas διαθέτει 
τις σχετικές πιστοποιήσεις ΕΝ ΙSO 9001, EN ISO 13485 και την ΚΥΑ 1348. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση και πληροφορία παραμένουμε στην διάθεσή σας. 

Για τη MEDTRONIC HELLAS Α.Ε.Ε.  

 Αναστάσιος Χατζηιωακειμιδης  
 Territory Manager Greece, Motility & Reflux specialist |Gastrointestinal 




