
Αρ. πρωτ.     19342/ 20-5-2022 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ HOLMIUM:YAG LASER 150 WATT 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ.  

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 148.800 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 

Σύστημα λιθοτριψίας κατάλληλο για ενδοσωματική λιθοτριψία σε όλο το ουροποιητικό σύστημα 

(νεφρά, ουρητήρες ,ουροδόχο κύστη) 

Να είναι τύπου Holmium:YAG και να διαθέτει μέγιστη ισχύ ≥150W ενώ ελάχιστη 1W +-0.5. 
Επίσης να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: 
περιστατικά σιαλολιθίασης, γαστρεντερολογικά περιστατικά, σε γενική χειρουργική, σε 
αρθροσκόπηση, ωτορινολαρυγγολογικά περιστατικά, δισκεκτομή κλπ. 

 Το σύστημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανοιχτά και ενδοσκοπικά περιστατικά για τομή, 

εκτομή, διατομή, καυτηρίαση, αιμόσταση μαλακού ιστού και για λιθοθρυψία. 

Το μήκος κύματος του εκπεμπόμενου LASER να είναι  στα 2,1μm. 

Να διαθέτει ενέργεια παλμού με μεγάλο εύρος το οποίο να φτάνει τουλάχιστον μέχρι και 5 Joule 

με ελάχιστη τα 0,2J. 

Η παλμική συχνότητα να έχει μεγάλο εύρος το οποίο να φτάνει τουλάχιστον μέχρι και 100Hz με 

ελάχιστη τιμή τα 3Hz +-2. 

 

Στην ουρολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω επεμβάσεις:  

 Ενδοσκοπική λιθοτριψία σε ουρητήρα, κύστη και νεφρά.  

 Εκτομή όγκων ουροδόχου κύστης, ουρηθρικών όγκων και όγκων ουρητήρα.  

 Διουρηθρική αδενωματεκτομή επί καλοήθους υπερπλασίας προστάτη. • 

 Διουρηθρική προστατεκτομή.  

 Διάνοιξη στενώματος ουρήθρας και ουρητήρα.  

 Καυτηρίαση κονδυλωμάτων και άλλων βλαβών των γεννητικών οργάνων.  

 Βλάβες των γεννητικών οργάνων 

 Εκτομή κυστικού αυχένα. 

Το μηχάνημα να έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σε περιστατικά εκπυρήνισης του 

προστάτη (HoLEP) καθώς και για περιστατικά λιθοτριψίας. 

Το μηχάνημα να έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για κοπή και αιμόσταση σε μαλακό 

ιστό. H περιορισμένη διείσδυση της ακτινοβολίας (0,3-0,4mm) έχει ως αποτέλεσμα την πολύ 

μικρή θερμική καταστροφή στους παρακείμενους ιστούς. 

Να διαθέτει μεγάλη διάρκεια παλμού με εύρος που ξεκινάει από 50μs και να φτάνει τουλάχιστον 

έως και 1100μs, ούτως ώστε ο υψηλότερος συνδυασμός διάρκειας και συχνότητας του παλμού 

να καθιστά το laser ακόμα πιο αποτελεσματικό στο θρυμματισμό και των πλέον σκληρών λίθων. 



Να έχει δυνατότητα σύνδεσης εφτά (7) ίνες διαφορετικής διαμέτρου μίας και πολλαπλών 

χρήσεων ευθείας στόχευσης. Να είναι διαμέτρου περίπου 200μm, 272μm, 365μm, 550μm, 600μm 

800μm και 1000μm. 

Να διαθέτει οπτική ίνα διαμέτρου 272μm μιας χρήσης, ειδικά σχεδιασμένη στρογγυλεμένου 

άκρου για εύκαμπτα ενδοσκόπια.(ball tip) 

Να δέχεται οπτική ίνα πλάγιας στόχευσης διαμέτρου 600μm μιας χρήσης για περιπτώσεις 

εξάχνωσης προστάτη. 

Να διαθέτει σύστημα για αυτόματη αναγνώριση της ίνας (RFID) και να εμφανίζει στην οθόνη αφής 

τις παρακάτω πληροφορίες (διάμετρος, τύπος ίνας, συχνότητα, κλπ). 

Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα το οποίο να εκπέμπει μεμονωμένο παλμό μακράς διάρκειας με 

σκοπό  να περιορίζει την ανάδρομη ώθηση του λίθου(να αναφερθεί αναλυτικά). 

Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα (διπλού παλμού) το οποίο να σταθεροποιεί την πετρά κατά την 

λιθοτριψία χωρίς την χρήση ειδικού καλαθιού (basket), με αποτέλεσμα να καθηλώνει την πέτρα 

και να περιορίζει την ανάδρομη ώθηση της (να αναφερθεί αναλυτικά). 

Να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για εκπυρήνιση του προστάτη, λιθοτριψία, εκτομή 

όγκων κύστεως , καθώς και σε μαλακό ιστό 

Να έχει δυνατότητα επιλογής των παρακάτω προγραμμάτων θεραπείας:  

 Εκπυρήνιση Προστάτη BPH- HoLEP  

 Κατάλυση Προστάτη - HoLAP 

 Λιθοτριψία –Dusting Effect–Fragmentation-Popcorning 

 Soft tissue - Coagulation -Ablation- Precise cut 

 Να εκπέμπει πράσινο φως στα 532nm για τον καλύτερο εντοπισμό του στόχου με δυνατότητα 
ρύθμισης φωτεινότητας, ορίζοντας τιμή που κυμαίνεται μεταξύ της ελάχιστης τιμής 1 και της 
μέγιστης 10, για να βοηθάει στον προσανατολισμό ακόμα και σε δύσκολα περιστατικά 
(αιμορραγία, αντανάκλαση, κλπ). 
 
Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής (touch screen) περίπου 12    στο επάνω μέρος του 

μηχανήματος με δυνατότητα περιστροφής τουλάχιστον 270° (για εργονομία) στην οποία να 

απεικονίζονται όλες οι επιθυμητές τιμές για τον χρήστη –ιατρό ( διάμετρος ίνας, παλμοί, 

συχνότητα, ενέργεια) 

Να διαθέτει λειτουργία η οποία να επιτρέπει την αυξομείωση της ενέργειας παλμού σε “βήματα” 

ανά 0,1J έως το 1J και σε “βήματα” >0,2J για συνολική ενέργεια πάνω από 1J.  

Να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης διάρκειας παλμού τουλάχιστον 7 επίπεδων. Η συγκεκριμένη 

λειτουργία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιστατικά λιθοτριψίας (Dusting) και σε 

περιστατικά εκπυρήνισης προστάτη (HoLEP) (να αναφερθεί αναλυτικά) 

Να διαθέτει διπλό ποδοδιακόπτη με δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ των λειτουργιών κοπής και 

καυτηριασμού ή μεταξύ των λειτουργιών λιθοτριψίας. Να έχει ξεχωριστό κομβίο με δυνατότητα 

εναλλαγής μεταξύ Standby/Ready. 



Να διαθέτει φίλτρο προστασίας (blast shield) για να προστατεύει την γεννήτρια εκπομπής του 
laser από την οπισθοσκεδαζόμενη ακτινοβολία της ίνας. 
 
Το Laser να έχει δυνατότητα να αποθηκεύει >45 προεπιλογές με διαφορετικές ρυθμίσεις και να 

τα επαναφέρει για χρήση σε μελλοντικές θεραπείες 

Να διαθέτει κομβίο επείγουσας απενεργοποίησης σε περίπτωση που χρειαστεί. 

Να είναι τροχήλατο, διαστάσεων περίπου 50cm πλατος,120cm βαθος,125cm ύψος, το βάρος 

του να είναι περίπου 250kg. 

Να διαθέτει σύστημα ψύξης αέρα με ανεμιστήρες στο πίσω μέρος του μηχανήματος και κλειστό 

κύκλωμα ψύξης νερού για καλύτερη αποτελεσματικότητα του μηχανήματος σε δύσκολες 

συνθήκες λειτουργίας. 

Μαζί με το λέιζερ να δίνονται: 

 1 κεραμικό ψαλίδι κοπής  

 2 απογυμνωτές ίνας 

 2 ζευγάρια γυαλιά προστασίας 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης.  

2. Να έχουν 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. 

9. Στην οικονομική προσφορά να γίνει δέσμευση τιμής για τις ίνες μιας χρήσης και 
πολλαπλών χρήσεων. 

 


