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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΤΡΥΠΑΝΟΥ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 18.000,00€+ΦΠΑ. 

 
1. Να είναι κατάλληλο για όλες τις επεμβάσεις κρανίου και σπονδυλικής 

στήλης. 
2. Να είναι κατασκευασμένο από συμπαγές και ελαφρύ κράμα μετάλλου, 

ανθεκτικό για πολύωρες και απαιτητικές νευροχειρουργικές επεμβάσεις. 
3. Να διαθέτει μοτέρ υψηλών στροφών (min 80.000 rpm) με χαμηλή στάθμη 

θορύβου. 
4. Να διαθέτει βέλτιστη λειτουργία σε πιέσεις αέρα από 8 bar, με χρήση 

πεπιεσμένου αέρα ή/και αζώτου ιατρικής χρήσης. 
5. Να διαθέτει μοτέρ-λαβή μικρού μεγέθους, να διατίθεται κεκαμένο με 

ενσωματωμένη και περιστρεφόμενη κατά 270 μοίρες ντίζα μεταφοράς 
αέρα από τον ποδοδιακόπτη και όλες οι κεφαλές να συνδέονται στο ίδιο 
μοτέρ. 

6. Να διαθέτει λαβή - μειωτήρα στροφών 1/60 για την διενέργεια 
κρανιοανατρήσεων, χωρίς την χρήση ανάγκης επιπλέον μοτέρ. 

7. Να διαθέτει κεφαλή κρανιοτομίας ενηλίκων μήκους 6,5 cm και μεγάλη 7,5 
cm. 

8. Να διαθέτει γωνιώδη λαβή. 
9. Να διαθέτει κλείδωμα κεφαλών στο μοτέρ αυτόματη, χωρίς χρήση 

επιπλέον κλειδιών. 
10. Να διατίθεται πλήρης γκάμα φρεζών (κοπτικών και διαμαντέ) σε μεγέθη 

από 1mm έως 7 mm, επιλογή, φρέζες διπλής κοπής, κοπής μετάλλων , 
φρέζα οπών καθώς και επιπλέον κεφαλών για κάλυψη κάθε ειδικής 
επέμβασης. 

11. Να διατίθεται ποδοδιακόπτης με μετρητή πίεσης λειτουργίας (bar, psi). 
12. Να διαθέτει αυτολιπαινόμενο σύστημα, χωρίς την ανάγκη εξωτερικής 

λίπανσης επιμέρους στοιχείων. 
13. Να διαθέτει κασετίνα αποστείρωσης και φύλαξης. 
14. Να είναι κατάλληλο για αποστείρωση σε κλίβανο ατμού. 
15. Να είναι συμβατός με τον ήδη υπάρχον κρανιοτόμο αέρος του 

νοσοκομείου, εργοστασίου Anspach. 
 
 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης.  
2. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας από τον οίκο τουλάχιστον δύο (2) 

ετών. 
3. Όλα τα ανωτέρω να πιστοποιούνται με παραπομπές στα φυλλάδια του  

κατασκευαστικού οίκου. Προσφορά η οποία παραπέμπει σε υπεύθυνες 
δηλώσεις ή επιστολές απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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



5. Να έχει πιστοποιηθεί με όλα τα διεθνή στάνταρ για ιατρικό εξοπλισμό και 
ασφαλή χρήση (IEC60601/IEC60825). 

6. 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). 

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

8. 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. 
 
 

 


