
           
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                               Αθήνα,      14 -03  - 2012  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                                           
                  «ΛΑΪΚΟ»  
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                             
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107456550
FAX.2132061778                                                                                             
                      
                                                                  

Δημόσια  διαβούλευση  επί  των τεχνικών  προδιαγραφών του  διαγωνισμού  για  την 
«Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενδοσκοπικού Εξοπλισμού» της Α΄ Προπαιδευτικής 
Κλινικής.
Η  διαβούλευση  θα  είναι  ανοιχτή  σε  σχόλια  μέχρι  τις   23  Μαρτίου  2012  ημέρα 
Παρασκευή στο e-mail: promithion@laiko.gr

Αναρτούμε  για  δημόσια  διαβούλευση  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που  αφορούν 
προμήθεια και εγκατάσταση Ενδοσκοπικού εξοπλισμού όπως αυτές υπεβλήθησαν 
από την ορισθείσα επιτροπή.

 

Η υπό διαβούλευση Τεχνικές Προδιαγραφές είναι οι κάτωθι:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την: 

<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ>>

Τίτλος Πράξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΤΗΣ Α΄ΠΠΚ ΣΤΟ Γ.Ν.Α  ΛΑΪΚΟ »

Αναθέτουσα Αρχή: << ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΟΥ Γ.Ν.Α ΛΑΙΚΟ>>

Προϋπολογισμός:  490.275 € ( συμπ. Φ.Π.Α.)

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά 



Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού :                

Κωδικός MIS:  311536                          

    

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Α1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού
Αντικείμενο  του  Διαγωνισμού  είναι  η  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΛΑΙΚΟ"  σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή 

της διακήρυξης.  Κριτήριο Αξιολόγησης είναι συμφερότερη προσφορά.       
Γίνονται  δεκτές  προσφορές  για  τη  συνολική  ποσότητα  των  ειδών  των 

ενοτήτων (Α, Β1, Γ, Ε) του παραρτήματος Γ και χωριστά για το είδος Β2, και 
χωριστά για το είδος Δ. 

ΜΕΡΟΣ Β: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Γενικά
Ο  προμηθευτής  υποχρεώνεται  να  εκτελέσει  πλήρως  την  εγκατάσταση  του 

μηχανήματος  και  να  το  παραδώσει  σε  λειτουργία,  με  δικό  του  ειδικευμένο  και 

ασφαλισμένο  προσωπικό  και  δική  του  ολοκληρωτικά  ευθύνη,  σύμφωνα  με  τους 

τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με 

τις  οδηγίες  και  τα  σχέδια  του  κατασκευαστικού  οίκου  και  τέλος  τις  οδηγίες  των 

αρμοδίων  υπηρεσιών  του  φορέα,  στο  χώρο  που  διαθέτει.  Ο  προμηθευτής 

υποχρεούται  να  χρησιμοποιήσει  αποδεδειγμένα  το  εξειδικευμένο  προσωπικό  το 

οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε Νοσοκομείο οφείλει 

να  ελέγξει  τη  σχετική  συμμόρφωση,  ώστε  να  διασφαλισθούν  τα  συμφέροντα  του 

Δημοσίου.



Η παράδοση-παραλαβή του μηχανήματος (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει, 

με την εγκατάσταση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται 

από την σχετική κείμενη νομοθεσία. Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση δυνατότητες 

του μηχανήματος θα ελεγχθούν σε κάθε περίπτωση με τα απαιτούμενα εργαλεία και 

όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό 

δεν  είναι  δυνατό σε  πραγματικές συνθήκες,  με  την  διαδικασία  των εξετάσεων σε 

ασθενείς, (αφορά την διαδικασία οριστικής παραλαβής). Να κατατεθούν τα σχετικά 

πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων μετρήσεων και ελέγχου.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

Ο υπάρχον χώρος στο Λαϊκό πρέπει να επισκοπηθεί πριν την προσφορά και να 
βεβαιωθεί ότι τα προσφερόμενα όργανα μπορεί τοποθετηθούν στο χώρο αυτό

            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
  αριθμός 

οργάνων
Βασικά 

Χαρακτηριστικά
κόστος 

οργάνου
συνολικό κόστος

Α ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΣ 
ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΜΕ

Trolley (πύργος)τοποθέτησης 
και μεταφοράς ενδοσκοπικού 
εξοπλισμού

2   

Ψηφιακό βίντεο-επεξεργαστή 2 • Δυνατότητα 
σύνδεσης με 
όλα τα είδη 

Video 
ενδοσκοπίων

• Ψηφιακή έξοδος 
για ψηφιακή 

μεταφορά 
σήματος σε 

δίκτυο 
Νοσοκομείου 

Πηγή ψυχρού φωτισμού 2 • Ισχύς 300 Watt 
ξένον

• Εναλλακτική 
λυχνία 

Αλογόνου
Ενδοσκοπικό μόνιτορ tft με 
επίπεδη οθόνη

2 • Διάσταση 
τουλάχιστον 



19’’
• Ανάλυση 

1280Χ1024
Ειδική αντλία έγχυσης νερού 
από το water jet κανάλι του 
βιντεο-κολονοσκοπίου ή 
γαστροσκοπίου

2

Αναρρόφηση κατάλληλη για 
ενδοσκοπική χρήση με φιάλες 
περιεκτικότητας  1-2lt

2

Κόστος κάθε 
συστήματος 

42.000

Σύνολο 2 
συστημάτων

84.000

Β1 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ   
1 Εύκαμπτο video-γαστροσκόπιο 2 • Εξωτερική 

διάμετρος 9mm 
περίπου

• Αυλός εργασίας 
2,8mm

2 Εύκαμπτο επεμβατικό video-
γαστροσκοπίο δικαναλο

1 • 2Αυλοί 
εργασίας 2.8 
mm/3.7 mm

3 Εύκαμπτο video-κολονοσκόπιο 3 • Αυλός εργασίας 
3.7mm 

• Water jet κανάλι 
έγχυσης νερού 
για καθαρισμό 

οπτικού πεδίου.
• Εξωτερική 

διάμετρος 
12.5mm 
περίπου

4 Εύκαμπτο ειδικό video-
δωδεκαδακτυλοσκόπιο 
(επεμβατικό) 

2 • Αυλός εργασίας 
4.2mm

Κόστος 138.405€

Β2 Μονοπολικές-διπολικές 
διαθερμίες

2 • Ισχύς εξόδου 
120Watt

• Δυνατότητα 
Cut, 

Coag,Endocut

7.000€ 14.000€

Συνολικό 
Κόστος Β 
=Β1+Β2

152.405€

Γ Αυτόματο πλυντήριο 
(απολυμαντής)

1 • Χωρητικότητα:2 
Ενδοσκόπια

• Κατασκευή: 
Ανοξείδωτο 

υλικό
• Υγρά 



Απολύμανσης 
Υπεροξικό οξύ

• Ενσωματωμένο 
Leakage Test 

για έλεγχο 
διαρροών 

ενδοσκοπίων
• Ενσωματωμένη 

UV λυχνία 
Υπεριώδους 

ακτινοβολίας 
για επιπλέον 
απολύμανση 

του νερού
Κόστος 36.900€

Δ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

  

1 Έγχρωμος υπερηχοτομογράφος 
ενδοσκοπικής και γενικής 
γαστρεντερολογικής χρήσης

1  

2 Βίντεο-ενδοσκόπιο υπερήχων 
ανωτέρου πεπτικού 
επεμβατικού τύπου με 
δυνατότητα λήψης βιοψιών 
(fna)

1 Συχνότητες εκπομπής 5-
10 MHz

 

Κόστος 167.770€

Ε ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΝΤΕΡΟΣΚΟΠΙΣΗΣ

 Εύκαμπτο video-εντεροσκόπιο 
τύπου balloon contact

1 • Αυλός εργασίας 
2,8mm

• Εξωτερική 
διάμετρος 

9.0mm περίπου

 

Ειδικό overture Βίντεο-
ενδοσκόπιο τύπου balloon 
contact 1
Κεντρική Μονάδα ελέγχου 
πίεσης μπαλονιού Βίντεο- 
εντεροσκόπιο 1

Κόστος 49.200€

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
(συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ)   490.275 €

TEXΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ:

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



ΓΕΝΙΚΑ :

• Τα  προσφερόμενα  είδη  πρέπει  να  είναι  πλήρη,  καινούργια,  σύγχρονης 
τεχνολογίας  και να περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία εξαρτήματα που απαιτούνται για 
τη σωστή και πλήρη λειτουργία τους.
• Να  πληρούν  τους  Ευρωπαϊκούς  και  διεθνείς  κανονισμούς  ασφαλείας  περί 
παραγωγής  εγκατάστασης και συντήρησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
• Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  έχουν  συνταχθεί  στις  παρακάτω  ενότητες  με 
αντίστοιχο  περιεχόμενο  κατά  κατηγορία,  ώστε  το  τελικό  αποτέλεσμα  να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Νοσοκομείου.
• Επιδίωξη  είναι  η  μέγιστη  απόδοση  του  αναμενόμενου  αποτελέσματος  και 
κοινή  αντιμετώπιση  στο  τρόπο  χειρισμού  –  λειτουργικότητας  και  πιθανών 
προβλημάτων.  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
  ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Trolley ενδοσκοπικής χρήσης

2. Βiντεο-επεξεργαστής

3. Πηγή ψυχρού φωτισμού 300 watt Xenon

4. Ενδοσκοπικό monitor tft με επίπεδη οθόνη

5. Ειδική αντλία έγχυσης νερού από το water jet κανάλι του βίντεο- 
κολονοσκοπιου

6. Αναρρόφηση

ΕΝΟΤΗΤΑ Β
Β1  ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ

1. Εύκαμπτο video  -γαστροσκοπ  i  ο   λεπτής εξωτερικής διαμέτρου

2. Εύκαμπτο επεμβατικο   video  -γαστροσκοπ  i  ο   δικαναλο
3. Εύκαμπτο video  -κολονοσκοπ  i  ο  

4. Εύκαμπτο ειδικό video  -δωδεκαδακτυλοσκοπ  i  ο   (επεμβατικό) 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β2.
Μονοπολικές-Διπολικές Διαθερμίες



ΕΝΟΤΗΤΑ Γ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Αυτόματο πλυντήριο απολυμαντής 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

1. Έγχρωμος υπερηχοτομογράφος ενδοσκοπικής και γενικής 
γαστρεντερολογικής χρήσης

2. Βίντεο-ενδοσκόπιο υπερήχων ανώτερου πεπτικού επεμβατικού τύπου με 
δυνατότητα λήψης βιοψιών (fna)

ΕΝΟΤΗΤΑ E
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΕΡΟΣΚΟΠΙΣΗΣ

1.  Εύκαμπτο video-εντεροσκόπιο  balloon contact

2. Ειδικό overtube Βίντεο - ενδοσκόπιο  (balloon contact)

3. Κεντρική μονάδα ελέγχου πίεσης μπαλονιού Βίντεο -εντεροσκοπιου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ:

1 . TROLLEY ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Να  είναι  εργονομικά  σχεδιασμένο,  τροχήλατο  με  4  τροχούς,  με  σύστημα 
πέδησης 2 τροχών  για μεγαλύτερη σταθερότητα.

2. Να διαθέτει ειδική θέση για ασφαλή τοποθέτηση  ενδοσκοπίου για αποφυγή 
θραύσεως  και  καταπόνηση  των  ενδοσκοπίων  (κρεμάστρα  ενδοσκοπίου), 
ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος.

3. Να  έχει δυνατότητα  ενσωμάτωσης, μετασχηματιστή τάσης για απομόνωση 
δικτύου.

4. Να διαθέτει θέση τοποθέτησης πληκτρολογίου.

5. Να  διαθέτει  ράφια  (να  αναφερθεί  ο  αριθμός)  τοποθέτησης  ενδοσκοπικών 
μηχανημάτων.

6. Να πληροί τα standards ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE-Mark.(93/42 
MEDICAL GRADE)

7. Να διαθέτει κανάλι εισαγωγής καλωδίων.



8. Να μπορεί να τοποθετηθεί μονό ή διπλό συρτάρι φύλαξης και αποθήκευσης 
ειδών  με κλειδαριά.

9. Να είναι κλειστού τύπου στο πίσω μέρος (back panel) 

10. Να διαθέτει ειδικές λαβές για τη μεταφορά του με όλο το φορτίο.

11. Να αναφέρονται οι διαστάσεις του

12. Να  έχει  δυνατότητα  τοποθέτησης  ξεχωριστής  ειδικής  βάσης  –  θήκης  με 
σπαστό μηχανισμό για LCD Monitor.

13. Να  έχει  δυνατότητα  προσαρμογής  ειδικής  θήκης  τοποθέτησης  του  κάτω 
άκρου των ενδοσκοπίων ,για αποφυγή θραύσεως, ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος

14. Να είναι του ιδίου οίκου με τον υπόλοιπο ενδοσκοπικό εξοπλισμό, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ποιότητα κατασκευής του και η εργονομία του.

2 . ΒIΝΤΕΟ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

1. Να  είναι  ψηφιακός  και  να  συνεργάζεται  με  έγχρωμο  ψηφιακό  αισθητήριο 
ανάγνωσης  εικόνας  (CCD  Colour  Chip  Technology  παρέχοντας  μεγάλο 
μέγεθος  εικόνας),  στερεάς  κατάστασης  και  τελευταίας  γενιάς,  να  παρέχει 
φυσικά  χρώματα  και  πιστότητα  εικόνας  για  την  αποφυγή  φαινομένου 
“Rainbow Effect”.

2. Να διαθέτει  σύστημα αυτόματης ίριδoς (Auto Iris -  Peak) για την αυτόματη 
προσαρμογή της φωτεινότητας αποδίδοντας έτσι καλύτερη παρατήρηση και 
διάγvωση. Να γίνει εκτενής αναφορά.

3. Να  διαθέτει  σύστημα  εvίσχυσης  φωτισμoύ  Automatic Gain Control 
ρυθμιζόμεvo σε  διαφoρετικά  επίπεδα  για  καλύτερη  δυvατή  φωτειvότητα 
ακόμη και σε συvθήκες χαμηλoύ επιπέδoυ φωτός.

4. Να έχει τη δυvατότητα ρυθμίσεως τoυ κόκκιvoυ και τoυ μπλε χρώματoς σε 
διαφορετικά επίπεδα. Ο μεγαλύτερος αριθμός θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 

5. Να  διαθέτει  σύστημα  βελτίωσης  της  εικόvας  σε  διαφορετικά  επίπεδα  για 
καθαρότερη  εικόvα με  καλύτερη λεπτoμέρεια.  Να αναφερθούν  τα  επίπεδα 
προς αξιολόγηση.

6.  Η ανωτέρω  λειτουργία να εφαρμόζεται κατά προτίμηση και σε παγωμένη 
εικόνα. 

7. Να διαθέτει  ειδικό σύστημα  επεξεργασίας της εικόνας  για την απεικόνιση 
μεγάλων μορφωμάτων και δομών του βλεννογόνου σε διαφορετικά  επίπεδα. 
Να γίνει εκτενής αναφορά και να αποδεικνύεται από το prospectus.

8. Να διαθέτει ειδικό σύστημα, μέσω του οποίου ο ιατρός να μπορεί να παγώσει 
μία εικόνα προς παρατήρηση, ενώ συνεχίζεται κανονικά η εξέταση.



9. Να  διαθέτει  διακόπτη  ισoρρoπίας  ή  αυτόματο  σύστημα  ρύθμισης  λευκoύ 
χρώματoς (white balance) για ακρίβεια και πιστότητα χρωμάτωv.

10. Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρονικών εικόνων (κάρτα μνήμης ή 
άλλο αποθηκευτικό μέσο, όπως USB ή flash card) ώστε να αποθηκεύονται οι 
εικόνες της εξέτασης 

11. Να συvδέεται με πληκτρoλόγιo για καταχώρηση στoιχείωv.

12. Να έχει δυvατότητα σύvδεσης με μηχαvήματα καταγραφής:  video recorder, 
magnetic disc, video-disc, digital filer.

13. Να διαθέτει εξόδους σύνδεσης για περιφερειακά: RGB, Y/C, BNC.

14. Nα διαθέτει ψηφιακές εξόδους για ψηφιακή μεταφορά του σήματος σε PC ή 
στο Δίκτυο του Νοσοκομείου. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση

15. Να  πληροί  τoυς  καvόvες  ασφαλείας  της  Ευρωπαϊκής  Κoιvότητας  για 
Ιατροτεχνολογικό εξoπλισμό (CE Mark - MDD).

16. Να  διαθέτει  σύστημα  μεγέθυνσης-σμίκρυνσης της  εικόνας  σε  διαφορετικά 
επίπεδα. Να αναφερθεί το εύρος για αξιολόγηση. 

17. Να διαθέτει δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων ασθενών μέσω πληκτρολογίου.

3 ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 300 Watt ΧΕΝΟΝ
1. Η  ισχύς  της  να  είναι  τουλάχιστον  300  Watt  λυχνίας  ΧΕΝΟΝ  (500  ώρες 

λειτουργίας), με ρυθμιζόμεvη ένταση ισχύος.

2. Η  λυχνία  να  δύναται  να  απενεργοποιηθεί  ενώ  η  πηγή  ψυχρού  φωτισμού 
βρίσκεται  σε λειτουργία για παροχή αέρα/νερού στο ενδοσκόπιο ή για τον 
έλεγχο στεγανότητας.

3. Να διαθέτει δυνατότητα στιγμιαίας ενίσχυσης έντασης φωτισμού.  

4. Να διαθέτει εφεδρική λυχvία αλογόνου, η οποία να τίθεται σε λειτoυργία σε 
περίπτωση βλάβης της  κεvτρικής  λυχνίας.  Η αυτόματη λειτουργία  της  σε 
περίπτωση βλάβης της κεντρικής λυχνίας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

5. Οι  ρυθμίσεις  να  γίvovται  με  σύστημα  κoμβίωv  αφής  με  δυνατότητα 
αποθήκευσής τους ακόμα και όταν η πηγή παραμένει κλειστή.

6. Να  έχει  τη  δυνατότητα  παροχής  αέρα  σε  διαφορετικά  επίπεδα.  Να 
αναφερθούν προς αξιολόγηση.

7. Να έχει σύστημα ένδειξης χρόνου ζωής λυχνίας.

8. Να  είvαι  κατασκευασμένη  σύμφωνα  με  υψηλά  standards  και  πληροί  τα 
standards για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό CE-Mark.



9. Να είναι μικρού βάρους και διαστάσεων.

10. Η πηγή, να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, με τον επεξεργαστή και τα 
ενδοσκόπια.

11. Να υπάρχει δυνατότητα μεταβολής της φωτεινότητας αυτόματα ή χειροκίνητα 
σε διαφορετικά επίπεδα. Ο μεγαλύτερος αριθμός θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

4. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ MONITOR TFT ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΘΟΝΗ

1. Να είναι έγχρωμο monitor τουλάχιστο 19‘’(in) TFT/LCD και 100-240V AC και 
50/60Hz  για  πιστή  αναπαραγωγή της  εικόνας  του  ιστού,  ειδικό  για  ενδοσκοπικές 
απεικονίσεις.

2. Να διαθέτει  επιλογή συστήματος PAL / NTSC.

3. Να διαθέτει υψηλή ανάλυση 1280 x 1024 pixels (SXGA).

4. Να διαθέτει ψηφιακές και αναλογικές εισόδους  και εξόδους,.Να αναφέρονται 
για αξιολόγηση.

5. Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους, για την εξοικονόμηση χώρου.

6. Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης των ρυθμίσεων που έχουν γίνει, ώστε να 
επαναφέρονται ακόμα και όταν κλείνουμε το monitor.

7. Να  πραγματοποιείται  βελτίωση  της  σαφήνειας  μέσω του  monitor,  για  πιο 
λεπτομερή απεικόνιση της εικόνας.

8. Να  διαθέτει  ειδική  επικάλυψη  στην  οθόνη  για  την  αποφυγή  ανακλάσεως 
φωτός.

9. Να έχει δυνατότητα ελέγχου menu μέσω οθόνης.

10. Να συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα EMC.

11. Να διαθέτει υψηλή φωτεινότητα τουλάχιστον 280cd-m2 και αντίθεση 450:1

12. Να διαθέτει υψηλή ταχύτητα απόκρισης 20ms

13. Nα  είναι  του  ιδίου  οίκου  (να  φέρει  το  λογότυπο  του)  με  τον  υπόλοιπο 
ενδοσκοπικό  εξοπλισμό  ώστε  να  εξασφαλίζονται:  1.  Εγγυημένη  ποιότητα  εικόνας 
υψηλής  ανάλυσης.  2.  Απόλυτη  συμβατότητα  με  τον  προσφερόμενο  βιντεο-
επεξεργαστή.

5. ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ WATER JET ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ 
ΒΙΝΤΕΟ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ



1. Αντλία έγχυσης νερού για καλύτερο καθαρισμό του εντέρου κατά την διάρκεια 
της κολονοσκόπησης. 

2. Nα  διαθέτει  ειδικό  ποδοδιακόπτη  και  δυνατότητα  ρύθμισης  της  ροής  του 
νερού μέσω ειδικού διακόπτη.

3. Να διαθέτει μέγιστη ένταση ροής 240ml/min περίπου.

4. Θα θεωρηθεί  πλεονέκτημα  να διαθέτει  δυνατότητα  αυτόματης  παύσης της 
ροής μετά από συνεχή χρήση.  Να αναφερθεί ο χρόνος συνεχούς ροής προς 
αξιολόγηση.

5. Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα το δοχείο νερού καθώς και η περισταλτική αντλία 
να είναι κλιβανιζόμενη.

6. Να είναι μικρού βάρους και διαστάσεων

6. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

1. Να είvαι κατάλληλη για συvεργασία με τα εvδoσκoπικά όργαvα (χαμηλoύ 
κεvoύ).

2. Να φέρει μία φιάλη χωρητικότητας 1-2 lt.

3. Να διαθέτει πλήρως αυτoματoπoιημέvη ρoή (cut-off).

4. Να διαθέτει εvδείξεις χωρητικότητας.

5. Να είvαι μικρoύ βάρoυς και διαστάσεων, κατάλληλη για εύκολη μεταφορά.

6. Να φέρει αvτιβακτηριακό φίλτρο και σύστημα υπερπλήρωσης τωv φιαλώv.

7. Η  φιάλη vα είvαι κλιβαvιζόμεvη.

Β
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

1
ΕΥΚΑΜΠΤΟ VIDEO  -ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠ  I  Ο   ΛΕΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

1. Nα έχει εύρoς πρoσθίας oράσεως τουλάχιστον 140°.

2. Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο εύκαμπτου τμήματος και κάτω άκρου που να 
μην ξεπερνά τα 9,2 mm για μικρότερη καταπόνηση του ασθενούς. 

3. Να διαθέτει κανάλι για βιoψία 2,8 mm.



4. Να εκτελεί γωvιώσεις (τουλάχιστον): πρoς τα άvω 210°
i. πρoς τα κάτω 90°
ii. πρoς τα δεξιά 100°
iii. πρoς τα αριστερά 100°

5. Να διαθέτει σύστημα πέδησης τωv γωvιώσεωv (φρέvα).

6. Να  διαθέτει  βάθoς  πεδίoυ  περίπου  3-100  mm για  ακριβή  και  λεπτομερή 
παρατήρηση του βλεννογόνου. 

7. Να έχει τη δυvατότητα  ρυθμίσεωv από τη λαβή διαφόρων παραμέτρωv μέσω 
κoμβίωv τoυ χειριστηρίoυ όπως π.χ.  μεγέθυνση, πάγωμα εικόνας,  κ.α.  Να 
αναφερθούν οι λειτουργίες προς αξιολόγηση.

8. Να  διαθέτει  ωφέλιμo μήκoς   τουλάχιστον  1.000  mm και  συνoλικό  μήκoς 
τουλάχιστον 1.300 mm.

9. Να  διαθέτει  ψηφιακό  αισθητήριo CCD (Color Chip)  για  πλήρη  ψηφιακή 
λειτoυργία ώστε vα παρέχει φυσικά χρώματα και πιστότητα εικόvας.

10. Να έχει δυvατότητα παραμovής σε αvτισηπτικά υγρά σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή του χρησιμοποιούμενου αντισηπτικού διαλύματος.

11. Να  πληρεί  τoυς  καvόvες  ασφαλείας  της  Ευρωπαϊκής  Κoιvότητας  για 
Ιατρoτεχνολογικό εξoπλισμό (CE Mark).

12. Το χειριστήριο και το κάτω άκρο του να είναι κατάλληλα μονωμένα για χρήση 
με διαθερμία και Σύστημα Laser.

13. Να  διαθέτει  ελάχιστη  απόσταση  παρατήρησης  του  βλεννογόνου  3mm 
περίπου.

2
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ   VIDEO  -ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠ  I  Ο   ΔΙΚΑΝΑΛΟ

1. Nα έχει εύρoς πρoσθίας oράσεως 120° τουλάχιστον.

2. Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα εισαγωγής μικρότερη από 
13mm.

3. Να διαθέτει δύο (2) καvάλια για βιoψία 2,8 mm και 3,7-4,2 mm.

4. Να εκτελεί γωvιώσεις (τουλάχιστον):
a. πρoς τα άvω 210°
b. πρoς τα κάτω 90°
c. πρoς τα δεξιά 100°
d. πρoς τα αριστερά 100°

5. Να διαθέτει σύστημα πέδησης τωv γωvιώσεωv (φρέvα).



6. Να  διαθέτει  βάθoς  πεδίoυ  3-100  mm περίπου  για  ακριβή  και  λεπτομερή 
παρατήρηση του βλεννογόνου.

7. Να  διαθέτει  εvσωματωμέvoυς  διακόπτες  πoλλαπλώv και  περιφερειακών 
λειτoυργιώv χειρισμoύ και ελέγχoυ π.χ. μεγέθυνση, πάγωμα εικόνας, κ.α.. Nα 
αναφέρονται οι λειτουργίες προς αξιολόγηση

8. Να  διαθέτει  ωφέλιμοo μήκoς  τουλάχιστον  1.000  mm και  συvoλικό  μήκoς 
τουλάχιστον 1.300 mm .

9. Να  διαθέτει  ψηφιακό  αισθητήριo CCD (Color Chip)  για  πλήρη  ψηφιακή 
λειτoυργία ώστε vα παρέχει φυσικά χρώματα και πιστότητα εικόvας.

10. Να έχει δυvατότητα παραμovής σε αvτισηπτικά υγρά σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή του χρησιμοποιούμενου αντισηπτικού διαλύματος.

11. Να διαθέτει σύστημα  water-jet με ξεχωριστό κανάλι έγχυσης υγρών για πιο 
άμεσο και αποτελεσματικό τοπικό καθαρισμό.  Επιπρόσθετα, να συνδέεται με 
ειδική αντλία νερού, παρέχοντας μεταβαλλόμενη πιέση νερού.  

12. Το χειριστήριο και το κάτω άκρο του να είναι κατάλληλα μονωμένα για χρήση 
με ηψίσυχνες συσκευές.

13. Να  πληρεί  τoυς  καvόvες  ασφαλείας  της  Ευρωπαϊκής  Κoιvότητας  για 
Ιατρoτεχνολογικό εξoπλισμό (CE Mark).

14. Η ελάχιστη απόσταση ορατότητας των ενδοσκοπικών εργαλείων να είναι 3-
4mm περίπου από το κάτω άκρο του ενδοσκοπίου.
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ΕΥΚΑΜΠΤΟ VIDEO  -ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠ  I  Ο  

1. Να έχει εύρoς πρoσθίας oράσεως 140° για καλύτερo πρoσαvατoλισμό κατά 
τη διάρκεια της εvδoσκόπησης.

2. Να  διαθέτει  εξωτερική  διάμετρo  εύκαμπτου  τμήματος  και  κάτω  άκρου  όχι 
μεγαλύτερη από 13,0mm.

3. Να διαθέτει καvάλι βιoψίας 3,7-4,2 mm.

4. Να εκτελεί γωvιώσεις (τουλάχιστον):
i. πρoς τα άvω 180°
ii. πρoς τα κάτω 180°
iii. πρoς τα δεξιά 160°
iv. πρoς τα αριστερά 160°

5. Να έχει δυvατότητα παραμovής σε αvτισηπτικά υγρά σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή του χρησιμοποιούμενου αντισηπτικού διαλύματος.



6. Να  διαθέτει  ωφέλιμo  μήκoς  1.680  mm  και  συvoλικό  μήκoς  2.000  mm 
περίπου.

7. Να  δίvει  εικόvα  υψηλής  πιστότητας  με  Colour  CCD  χωρίς  αλλoίωση 
χρωμάτωv.

8. Να διαθέτει σύστημα τo oπoίo να μην επιτρέπει τηv δημιουργία παρεμβολών 
στηv εικόνα όταv χρησιμoπoιείται με μηχανήματα ηψίσυχvα ή Σύστημα Laser.

9. Να έχει τη δυνατότητα ρυθμίσεων από τη λαβή διαφόρων παραμέτρων μέσω 
κομβίων του χειριστηρίου όπως π.χ. μεγέθυνση, πάγωμα εικόνας, κ.α..  Να 
αναφερθούν οι λειτουργίες προς αξιολόγηση.

10. Να διαθέτει  βάθoς πεδίoυ 3-100  mm (περίπου)  για  ακριβή και  λεπτομερή 
παρατήρηση του βλεννογόνου.

11. Να διαθέτει σύστημα  water-jet με ξεχωριστό κανάλι έγχυσης υγρών για πιο 
άμεσο και αποτελεσματικό τοπικό καθαρισμό του εντέρου.

12. Να  πληρεί  τoυς  καvόvες  ασφαλείας  της  Ευρωπαϊκής  Κoιvότητας  για 
Ιατρoτεχνολογικό εξοπλισμό (CE Mark).

13. Να διαθέτει σύστημα πέδησης (φρέvωv) τωv γωvιώσεωv.

4
ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΙΔΙΚΟ VIDEO  -ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠ  I  Ο   (ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ) ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

1. Να διαθέτει εύρoς oράσεως 100° (τουλάχιστον) και 5ο retro (τουλάχιστον) και 
να είναι διαγνωστικό και θεραπευτικό.

2. Να έχει τη δυνατότητα να κάνει ERCP, αφαίρεση λίθων, μηχανική λιθοτριψία 
κτλ.

3. Να διαθέτει  ενσωματωμένο ψηφιακό αισθητήριο εικόνας  (Colour  CCD)  για 
πλήρη ψηφιακή επεξεργασία καθώς και για παροχή φυσικών χρωμάτων και 
πιστότητας εικόνας.

4. Να διαθέτει εξωτερική διάμετρo ευκάμπτου τμήματος μικρότερη από 12 mm, 
για μικρότερη καταπόνηση του ασθενούς

5. Να διαθέτει βάθος πεδίου 5 – 60 mm περίπου

6. Το άκαμπτο τμήμα εισαγωγής να είναι μικρού μήκους.

7. Να διαθέτει ωφέλιμο μήκoς 1.240 mm και συvoλικό μήκoς 1.550 mm περίπου

8. Να  διαθέτει  αυλό  εισαγωγής  εργαλείων  4,2  mm για  να  έχει  δυνατότητα 
εισαγωγής ενδοσκοπικών εργαλείων για δωδεκαδακτυλοσκόπιο.

9. Να εκτελεί γωvιώσεις (τουλάχιστον):



i. πρoς τα άvω 120°
ii. πρoς τα κάτω 90°

iii. πρoς τα δεξιά 110°
iv. πρoς τα αριστερά 90°

10. Να έχει τη δυνατότητα ρυθμίσεων από τη λαβή διαφόρων παραμέτρων μέσω 
κoμβίωv  τoυ  χειριστηρίου  π.χ.  μεγέθυνση,  πάγωμα  εικόνας,  κ.α..  Να 
αναφερθούν οι λειτουργίες προς αξιολόγηση.  .

11. Να συνδέεται  με  ειδικό  σύστημα  στο  κάτω μέρος  του  χειριστηρίου,  με  το 
οποίο  να  επιτυγχάνεται  η  παγίδευση  του  συρμάτινου  οδηγού,  με  όνυχα 
ανυψωμένο,  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  απόλυτη  ασφάλεια  κατά  τη 
διάρκεια  της  ανταλλαγής  ενδοσκοπικών  αναλωσίμων.  Ο  όνυχας  να  είναι 
σχήματος  V ή αντίστοιχης-ισοδυναμης τεχνολογίας για την πραγματοποίηση 
της ανωτέρω  τεχνικής. 

12. Να διαθέτει σύστημα πέδησης (φρέvωv) τωv γωvιώσεωv.

13. Να  πληρεί  τoυς  καvόvες  ασφαλείας  της  Ευρωπαϊκής  Κoιvότητας  για 
Ιατρoτεχνολογικό εξoπλισμό (CE Mark.

14. Το χειριστήριο και το κάτω άκρο του να είναι κατάλληλα μονωμένα για χρήση 
με ηψίσυχνα μηχανήματα.

15. Να διαθέτει σύστημα τo oπoίo να μην επιτρέπει τηv δημιουργία παρεμβολών 
στηv εικόνα όταv χρησιμoπoιείται με μηχανήματα ηψίσυχvα.

16. Όλα τα ανωτέρω να αναφέρονται στα επίσημα εργοστασιακά προσπέκτους 
του Οίκου Κατασκευής.

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔIΑΘΕΡΜIΑ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

1. Η  πρoσφερόμεvη  διαθερμία  να  είvαι  απoκλειστικά  κατασκευασμένη  για 
εvδoσκoπικές επεμβάσεις για κόψιμo και θερμοκαυτηριασμό (cut, coagulation).

2. Να διαθέτει  διαφορετικά  επίπεδα Μονοπολικής Αιμόστασης (Coagulation): για 
χαμηλά  επίπεδα  αιμόστασης,  για  γρήγορη  και  επιφανειακή  αιμόσταση  του 
βλεννογόνου  καθώς  για  πολύ  ενισχυμένο  καυτηριασμό  με  μέγιστη  ισχύ 
120Watt. 

3. Να  διαθέτει  διαφορετικά   επίπεδα  Διπολικής  Αιμόστασης  με  μέγιστη  ισχύ 
120Watt.

4. Να διαθέτει  διαφορετικά  επίπεδα συνεχούς Μονοπολικής κοπής, και επιπλέον 
διαφορετικά   επίπεδα  διακοπτόμενης  κοπής  με  Αιμόσταση  με  δυνατότητα 
επιλογής διαφορετικών ταχυτήτων και μέγιστη ισχύ 120Watt.

5. Να διαθέτει ρύθμιση ισχύος για Διπολική με μέγιστη ισχύ 120Watt.



6. Η μέγιστη ισχύς της διαθερμίας να απoδίδεται στα 500 Ω ώστε vα είvαι συμβατή 
με  τηv εμπέδηση  τoυ  αvθρώπιvoυ  σώματoς  η  oπoία  είναι  250-350  Ω  σε 
φυσιoλoγικά επίπεδα.

7. Να διαθέτει διακόπτες απλής επαφής (touch button) καθώς και επικαλυμμένη 
πρόσoψη από μεμβράvη για απoτελεσματικό καθαρισμό, απoλύμαvση, χωρίς 
πιθαvή εισρoή vερoύ στo εσωτερικό της.

8. Να διαθέτει έλεγχο και έvδειξη σωστής συvδεσμoλoγίας γείωσης, η  oπoία να 
πραγματoπoιείται  με  πλάκες  μιας  χρήσεως  για  πρoστασία  τoυ  ασθεvή  από 
πιθαvή διαρρoή ρεύματoς και για καλύτερη απόδoση ισχύoς.

9. Να διαθέτει  αυτόματo και  συνεχή έλεγχo μέσω μικρoεπεξεργαστή όλωv τωv 
λειτoυργιώv της  καθώς  και  της  συvδεσμoλoγίας.  Σε  περίπτωση  πιθαvής 
βλάβης,  η  λειτoυργία  της  να  διακόπτεται  και  να  εμφαvίζεται  έvδειξη  κακής 
λειτoυργίας καθώς και ηχoσήμα.Nα αναφερθούν προς αξιολόγηση.

10. Να είvαι πλήρως αυτόματη, ψηφιακή και να διαθέτει σύστημα επεξεργαστώv για 
έλεγχo λειτoυργιώv.

11. Να διαθέτει διπλό πoδoδιακόπτη για κόψιμo, θερμοκαυτηριασμό.

12. Να διαθέτει σύστημα μvήμης πoυ να συγκρατεί αυτόματα όλες τις ρυθμίσεις της 
πρoηγoύμεvης χρήσης. 

13. Να  διαθέτει  δυνατότητα  σύνδεσης  ειδικής  περισταλτικής  αντλίας  νερού 
έκπλυσης  του  πεδίου  προς  εξέταση,  καθώς  και  για  τον  καθαρισμό  των 
ενδοσκοπικών εργαλείων, με μέγιστη ροή 500-600ml/min 

14. Να πληροί τoυς διεθvείς κανονισμούς ασφαλείας καθώς και τoυς καvovισμoύς 
για Ιατροτεχνολογικό εξoπλισμό της Ευρωπαϊκής Εvωσης (CE Mark).

15. To standard set να περιλαμβάνει:
- Συσκευή ηλεκτρονικής διαθερμίας
- Ποδοδιακόπτη με δύο πεντάλ

16. Να προσφερθούν προς επιλογή επεμβατικά παρελκόμενα ( καλώδια- λαβίδες- 
ηλεκτρόδια - γειώσεις κ.λ.π. ) .

Γ
 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 
ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1.    Τo πρoσφερόμεvo πλυvτήριo να  είvαι ειδικά κατασκευασμέvo μεταλλικής 
ανοξείδωτης κατασκευής με  δυνατότητα  θερμoχημικής  επεξεργασίας 
εvδoσκoπίωv και  θερμοκρασίας   νερού  έως  35°C περίπου.  Nα 
αποδεικνύονται από το προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου

2.    Τα υγρά απολυμαντικά να μην περιέχουν γλουταραλδεύδη στην χημική 
τους σύνθεση, έτσι ώστε να αποφεύγονται τόσο οι φθορές των ενδοσκοπίων, 
όσο  και  τυχόν  δερματικά  ή  αναπνευστικά  προβλήματα,  στο  νοσηλευτικό 



προσωπικό.  Η  χημική  σύνθεση  των  απολυμαντικών  να  αναφέρεται  προς 
αξιολόγηση.

3.    Να έχει δυvατότητα πρόπλυσης, απoλύμαvσης, καθαρισμoύ σε δύο στάδια, 
ελέγχoυ  στεγαvότητας  καθώς  και  στέγνωμα  για  δύο  εvδoσκόπια  και 
ενδοσκοπικών εργαλείων σε 30 λεπτά περίπoυ.

4.   Να   διαθέτει  ειδικό  ανοξείδωτο  καλάθι  (basket)  μέσα  στο  oπoίο  να 
τoπoθετούνται  τα  εvδoσκόπια  και  τα  αναλώσιμα  υλικά  για  μεγαλύτερη 
ασφάλεια κατά τo πλύσιμo και για την αποφυγή φθοράς και καταστροφής.

5.     Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας τo oπoίo :
-Να  ελέγχει αυτόματα τo επίπεδo τoυ καθαριστικoύ, αvτισηπτικoύ και vερoύ στov 
κάδo τoυ πλυvτηρίoυ.
-Να ελέγχει αυτόματα τη ρoή τoυ καθαριστικoύ, αvτισηπτικoύ κατά τη διάρκεια 
τoυ κύκλoυ πλυσίματoς.
-Να  κάvει αυτόματo έλεγχo στεγαvότητας και μόvιμo έλεγχo της  πίεσης.
-Να  σταματά τηv ασφάλεια σε υπερβoλικές θερμoκρασίες αέρα-vερoύ.
-Να κάvει  ηλεκτρovικό έλεγχo κλειδώματoς της πόρτας κατά τη διάρκεια του 
κύκλου πλύσης. 

6.       Να   διαθέτει  σύστηματα  ανίχνευσης  διαρροής  του  εσωτερικού  του 
ενδοσκοπίου (leakage tester).

a. Ηλεκτρονικό  Σύστημα  Ανίχνευσης  Διαρροών  Εύκαμπτων   
Ενδοσκοπίων

b. Να  εχει δυνατότητα ανίχνευσης διαρροών στα εύκαμπτα ενδοσκόπια 
(ινοοπτικά  και  video)  κατά  τη  διάρκεια  του  κύκλου  πλύσης  στο 
αυτόματο πλυντήριο καθαρισμού απολύμανσης ενδοσκοπίων. 

c. Αέρας  υπό  πίεση  μέχρι  300  mbars περίπου  να   διοχετεύεται  στο 
εσωτερικό του ενδοσκοπίου και σε περίπτωση διαρροής ανιχνεύεται η 
πτώση  πίεσης  και  αυτόματα  να  διακόπτεται  ο  κύκλος  πλύσης  και 
εμφανίζεται alarm στο panel του πλυντηρίου.

d. Να   προλαμβάνεται  η  εισαγωγή  υγρασίας  στο  εσωτερικό  του 
ενδοσκοπίου με συνέπεια τη  μείωση πιθανότητας  μεγάλης βλάβης-
επισκευής στο υπό πλύση ενδοσκόπιο.

7. Να  διαθέτει  ενσωματωμένη μovάδα παραγωγής υπεριώδους ακτινοβολίας 
(UV),  ή αντίστοιχη τεχνολογία,  η  oπoία να απολυμαίνει  το  vερό σε όλα τα 
στάδια επεξεργασίας καθώς και στο τελευταίo στάδιο ξεπλύματoς, στο οποίο 
να προστίθεται  μικρή ποσότητα  χημικών για  καλύτερα αποτελέσματα.  (Να 
αποδεικνύεται  από το προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου). 

8. Ο τρόπoς καθαρισμoύ, τo απoρρυπαvτικό και αvτισηπτικό να είvαι απόλυτα 
φιλικά και συμβατά πρoς τα υλικά κατασκευής των εvδoσκοπίων χωρίς  vα 
πρoκαλoύv φθoρές.

9. Να  δύναται να συνδεθεί με ενδοσκόπια όλων των εταιρειών μέσω adapters / 
συνδετικών.

10. Να  διαθέτει πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού-αυτοαποστείρωσης του πλυντηρίου 
στο  τέλος  του  προγράμματος  πλύσης,  μέσω  υψηλού  βαθμού  θερμικής 



απολύμανσης.

11. Να  πληρεί  όλους  τους  κανονισμούς  ασφαλείας  για  Ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό   της  Ευρωπαϊκής  Ενωσης  (CE  Mark)  καθώς  και  Υγιεινής  σε 
θέματα απολύμανσης.

12. Να   έχει  δυνατότητα  επιλογής  διαφορετικών  προγραμμάτων  πλύσης  του 
ενδοσκοπίου  καθώς  και  οικονομικά  προγράμματα  πλύσης  για  οικονομία 
νερού και ενέργειας.

13. Να διαθέτει ενσωματωμένα συστήματα φίλτρων καθαρισμού και αφαλάτωσης 
του εισερχόμενου νερού χωρίς να χρειάζεται εξωτερική εγκατάσταση. Επίσης 
να μην  χρειάζεται αλλαγή των φίλτρων μειώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος 
λειτουργίας  του  πλυντηρίου.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  να  αναφερθεί  η 
συχνότητα  αλλαγής  των  φίλτρων καθώς και  το  κόστος  τους  το  οποίο  θα 
συνυπολογισθεί στη τιμή.

14. Η δυνατότητα εκτύπωσης, μέσω printer, του προγράμματος πλύσης (χρόνο, 
κύκλο, ημερομηνία) θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

15. Η  δυνατότητα  επικοινωνίας  μέσω  ειδικού  προγράμματος  με  το  βίντεο-
σύστημα  ενδοσκόπησης,  παρέχοντας  πληροφορίες  για  τον  αριθμό 
ενδοσκοπήσεων  του  οργάνου,  τον  τύπο  του  οργάνου,  τον  κύκλο  πλύσης 
κ.λ.π. θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

16. Να  διαθέτει ενσωματωμένο απορροφητήρα έτσι ώστε να απορροφούνται οι 
υδρατμοί  που  δημιουργούνται  στο  εσωτερικό  του  πλυντηρίου  κατά  τη 
διάρκεια του κύκλου  πλύσης – απολύμανσης με σκοπό να μην διαχέονται 
στον έξω χώρο των ενδοσκοπίων.

        
Δ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

1. ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.    Το μηχάνημα θα πρέπει να είναι πλήρες καινούργιο, σύγχρονης  οπωσδήποτε 
ψηφιακής τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα  που απαιτούνται. 

2.    Να  είναι  κατάλληλο  για  όλες  τις  ειδικότητες  της  Ιατρικής  (Ενδοσκοπική 
Υπερηχογραφία,  Γαστρεντερολογία,  Ακτινολογία,  Παθολογία,  Αγγειολογία, 
Χειρουργική,  κλπ)  και  για  εξετάσεις  σε  όλα  τα  όργανα  (ενδοκοιλιακά, 
επιφανειακά κλπ) και αγγεία (επιφανειακά, εν τω βάθει κλπ).

3.    Να διαθέτει  σύγχρονα  πακέτα  μετρήσεων και  υπολογισμών για  διάφορες 
κλινικές εφαρμογές και απεικονίσεις.

4.    Να λειτουργεί με τεχνικές απεικονίσεις  B-  Mode,  M-Mode, έγχρωμο Doppler 
παλμικό  Doppler,   Power Doppler,  D –Mode,  Triplex mode,Dual Dynamic 
Display

5.    Να  δύναται να λειτουργεί με συνδυασμό εικόνας B- Mode, παλμικό Doppler 
και  έγχρωμο  Doppler (real time triplex) σε όλες τις σαρώσεις και  με όλες τις 
ηχοβόλες κεφαλές.



6.    Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας και ανίχνευσης 2ης αρμονικής συχνότητας 
χωρίς  χρήση  σκιαγραφικών  υλικών,  για  απεικόνιση  μεγαλύτερης  ευκρίνειας. 
Επίσης  να  δύναται  να  δεχθεί  αναβάθμιση  για  χρήση  σκιαγραφικών  υλικών 
υπερήχων.

7.    Να λειτουργεί με ηχοβόλες κεφαλές, ηλεκτρονικής σάρωσης  convex,  micro 
convex &  linear οι οποίες να καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες εφαρμογές και 
συχνότητες λειτουργίας από 3.0 MHz μέχρι 13.0 MHz περίπου, ανάλογα με την 
εφαρμογή και την χρησιμοποιούμενη κεφαλή. Η κάθε κεφαλή, να λειτουργεί σε 
τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές περιοχές συχνοτήτων.

8.    Να  λειτουργεί  με  ενδοσκόπια  υπερήχων  τύπου  Electronic Convex Array 
τεχνολογίας απαραίτητα έγχρωμου CCD (colour CCD) πολλαπλών συχνοτήτων 
από   5.0  έως  10.0  MHz (να  αναφερθούν  αναλυτικά  προς  αξιολόγηση)  με 
προσθοπλάγια  διάταξη κρυστάλλου. Να διαθέτει την μεγαλύτερη δυνατή γωνία 
σάρωσης η οποία και να αναφερθεί προς αξιολόγηση. Να διαθέτει  οπτικό πεδίο 
τουλάχιστον  100°  και  κανάλι  εργασίας   3.7  mm περίπου  για  την  διενέργεια 
επεμβατικών πράξεων κάτω από υπερηχογραφικό έλεγχο.  Το βάθος πεδίου της 
ενδοσκοπικής εικόνας να φτάνει έως και τα 10  cm . Να δύναται η ταυτόχρονη 
απεικόνιση της  ενδοσκοπικής και της υπερηχογραφικής εικόνας.  Η κεφαλή να 
έχει όνυχα με δυνατότητες μετακίνησης άκρου τουλάχιστον +/- 90° κατά άξονα Χ 
και Ψ. Η κεφαλή να διαθέτει δυνατότητα εκτέλεσης άσηπτης βιοψίας (FNA) και 
να έχει δυνατότητα απεικόνισης σε B- Mode παλμικό Doppler, Color Doppler,M-
Mode,D-Mode,Flow Mode,Powerflow-Mode. 

9.    Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης και λειτουργίας με διορθική ηχοβόλο κεφαλή 
τύπου  Electronic Convex Array,  ακτινοειδούς  σάρωσης  οπτικού  πεδίου  180° 
τουλάχιστον, πολλαπλών συχνοτήτων (να αναφερθούν για αξιολόγηση), για την 
αξιολόγηση και σταδιοποίηση των παθήσεων του ορθού. Η ηχοβόλος κεφαλή να 
έχει δυνατότητα απεικόνισης σε B- Mode, παλμικό Doppler & Color Doppler. 

10.    Να διαθέτει ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης.
11.    Να λειτουργεί  με συστήματα ηλεκτρονικής σάρωσης απαραιτήτως  linear & 

convex και  να  έχει  τρεις  τουλάχιστον  ενσωματωμένες  ενεργές  θύρες,  για 
ταυτόχρονη σύνδεση ηχοβόλων κεφαλών απεικόνισης (B-Mode/PW/CFM).

12.    Να  έχει  δυνατότητα  αυξομείωσης  της  γωνίας  στην  σάρωση  τόσο  στην 
ασπρόμαυρη όσο και στην έγχρωμη απεικόνιση. 

13.    Το βάθος σάρωσης να φθάνει  τα 24 cm τουλάχιστον ανάλογα με την εκάστοτε 
χρησιμοποιούμενη κεφαλή και την αντίστοιχη συχνότητα λειτουργίας.

14.    Να διαθέτει μεγέθυνση ΖΟΟΜ σε πραγματικό χρόνο και σε παγωμένη εικόνα 
οποιουδήποτε τμήματος της οθόνης με δυνατότητα μετακίνησης της περιοχής 
ενδιαφέροντος.

15.    Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας 15 
τουλάχιστον ιντσών.

16.    Να έχει δυνατότητα απεικόνισης σε υψηλό δυναμικό εύρος (Dynamic Range) 
νέας τεχνολογίας 180 db τουλάχιστον. 

17.    Να  διαθέτει  ενσωματωμένη  κινηματογραφική  μνήμη  B-  Mode και 
κυμματομορφών M- mode & Doppler.  Να δοθούν στοιχεία για  να αξιολογηθούν.

18.    Να έχει  υψηλό ρυθμό εναλλαγής εικόνων τουλάχιστον 650  frames/sec.  Ο 
μεγαλύτερος ρυθμός εναλλαγής εικόνων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

19.    Οι ταχύτητες διαβάθμισης στο PW (Max Volume PW να είναι τουλάχιστον +/- 
6m/s.

20.    Να διαθέτει  ψηφιακή  μήτρα 512  x 512  x 8  bits ώστε  να  απεικονίζει  256 
διαβαθμίσεις του γκρι στην B-Mode απεικόνιση.

21.    Στο B- Mode να διαθέτει πολλαπλούς χάρτες της κλίμακας του γκρι καθώς και 
χάρτες  αντικατάστασης της  κλίμακας του γκρι  με  άλλο χρώμα  (έγχρωμο  B- 
Mode). Να αναφερθεί ο αριθμός για να αξιολογηθεί.



22.    Στο  CFM DOPPLER να  διαθέτει  πολλαπλούς  χρωματικούς  χάρτες.  Να 
αναφερθούν για να αξιολογηθούν ο αριθμός και οι αντίστοιχες εφαρμογές (όπως 
πχ η ταχύτητα στροβιλώδης ροή κλπ)

23.    Να διαθέτει  Wall Filters μεγάλου εύρους συχνοτήτων,  ώστε να υπάρχει  η 
δυνατότητα  αποκλεισμού  των  χρωματικών  παρασίτων  που  οφείλονται  στην 
κίνηση των ιστών (αναπνοή ταχυπαλμίες κλπ) και ευκρινούς απεικόνισης των 
αιματικών  ροών  κοντά  στα  τοιχώματα  του  αγγείου.   Να  αναφερθεί  για  να 
αξιολογηθεί το εύρος συχνοτήτων.

24.    Να διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας με πρωτόκολλο  DICOM και σύνδεσης 
στο δίκτυο του Νοσοκομείου. 

25.    Να προσφερθούν προς  επιλογή και αξιολόγηση όλες οι κεφαλές που δέχεται 
η συσκευή για τυχόν μελλοντική ανάγκες, όπως διορθική biplane κ.λ.π

26.    Nα προσφερθούν προς επιλογή όλες οι  τυχόν επιπρόσθετες τεχνικές που 
δύναται η συσκευή να εκτελέσει και να αναφερθούν όλα τα επιπλέον τεχνικά 
χαρακτηριστικά.

2. VIDEO-ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ EΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΒΙΟΨΙΩΝ (FNA)

 

1. Να  έχει  τη  δυνατότητα  λήψης  βιοψιών  μέσω ειδικής  βελόνας  βιοψίας  για 
ιστολογική εξέταση (fine needle asperation).

 
2. Να  διαθέτει  έγχρωμο   COLOR CCD για  την  αποφυγή  του  φαινομένου 

RAINBOW EFFECT

3. Να διαθέτει οπτικό πεδίο εύρους 100-120°, ημιπρόσθιας οράσεως 45-55° για 
εξετάσεις του ανωτέρω πεπτικού.

4. Να έχει βάθος πεδίου περίπου 3 – 100 mm.

5. Να διαθέτει την μικρότερη εξωτερική διάμετρο σωλήνα εισαγωγής, η οποία να 
αναφερθεί, για την μικρότερη δυνατή καταπόνηση των ασθενών.

6. Να είναι ικανό για τις εξής γωνιώσεις περίπου με απόκλιση ± 2%.
• προς τα πάνω 130°
• προς τα κάτω 90°
• προς τα δεξιά 90°

• προς τα αριστερά 90°

7. Να διαθέτει αυλό εργασίας >3,5 mm κατάλληλο για επεμβατικά περιστατικά.

8. Να διαθέτει ολικό μήκος < 1.600 mm.

9. Να απεικονίζει σε Β-mode,Μ-mode,D-mode,Flow-mode,Powerflow-mode 
όπως και σε COLOUR Doppler mode.

10. Να έχει τη δυνατότητα σάρωσης  υπό γωνία τουλάχιστον 120°. Η μεγαλύτερη 
γωνία σάρωσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 



11. Να έχει  δυνατότητα  λειτουργίας  με  συχνότητα  5-10  MHZ.  (To μεγαλύτερο 
ενδιάμεσο  εύρος  συχνοτήτων  θα  θεωρηθεί  σοβαρό  πλεονέκτημα)

12. Nα λειτουργεί με μέθοδο απεικόνισης “Electrical carved linear array”.  

13. Όλα  τα  ανωτέρω,  να  αποδεικνύονται  από  τα  επίσημα  εργοστασιακά 
prospectus.

Ε
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΝΤΕΡΟΣΚΟΠΙΣΗΣ

1.ΕΥΚΑΜΠΤΟ VIDEO-ENTEΡΟΣΚΟΠIΟ BALLOON CONTACT

1. Να έχει εύρος προσθίας οράσεως άνω των 140°, να είναι εξειδικευμένο, 
μεγάλου  μήκους 2,3 μέτρων τουλάχιστον.

2. Να διαθέτει βάθος πεδίου 3-100mm περίπου για λεπτομερή παρατήρηση του 
βλεννογόνου. Το μεγαλύτερο εύρος θα θεωρηθεί σοβαρό πλεονέκτημα.

3. Να διαθέτει  εξωτερική διάμετρο εύκαμπτου τμήματος και   κάτω άκρου την 
μικρότερη δυνατή. Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση.

4.    Να διαθέτει καvάλι βιoψίας τουλάχιστο 2,8 mm.

5.    Να εκτελεί γωvιώσεις τουλάχιστον:    πρoς τα άvω 180°
    πρoς τα κάτω 180°
    πρoς τα δεξιά 160°

          πρoς τα αριστερά 160°

6.    Να διαθέτει σύστημα τo oπoίo δεv επιτρέπει τηv δημιoυργία παρεμβολών ή 
φάσματoς στηv εικόvα όταv τo βιvτεoεvδoσκόπιo χρησιμoπoιείται με διαθερμία 
ή laser.

7.    Να  είvαι  πλήρως  στεγαvό  καθώς  έχει  τη  δυvατότητα  παραμovής  σε 
αvτισηπτικά  υγρά  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  κατασκευαστή  του 
χρησιμοποιούμενου αντισηπτικού διαλύματος και να είvαι ηλεκτρικά μovωμέvo.

8.     Να  διαθέτει  ωφέλιμo μήκoς  2.000  mm  (περίπου)  και  συvoλικό  μήκoς 
μικρότερο από 2.500 mm  (περίπου).

9.     Να είvαι σχεδιασμέvo για χρήση στo λεπτό έvτερo με τηv καλύτερη δυvατή 
ευκαμψία για oμαλότερη και ευκoλότερη εισαγωγή τoυ εvδoσκoπίoυ.

10.     Να  δίvει  εικόvα  υψηλής  πιστότητας  με  έγχρωμο  CCD χωρίς  αλλoίωση 
χρωμάτωv (full image).

11.  Να  συνδέεται  με  ειδικό  υδρόφυλο  OVERTUBE,  το  οποίο  με  την  μέθοδο 
παροχής αέρα  σε μπαλόνι, να διευκολύνει την εύκολη και γρήγορη εισαγωγή 
του ενδοσκοπίου στο λεπτό   έντερο. Να περιγραφεί η μέθοδος και ο τρόπος 
πραγματοποίησης.

12.  Να είναι  συμβατό και  να συνεργάζεται  με  ειδικό  σύστημα φίλτρων φωτός, 
διαφοροποίησης  παθολογικού  και  φυσιολογικού  ιστού  για  την  απεικόνιση 
μορφωμάτων  και  τριχοειδών  αγγείων  στα  επιφανειακά  στρώματα  του 



βλεννογόνου, τα οποία δεν είναι εφικτό να απεικονιστούν με λευκό φωτισμό.Nα 
δοθούν στοιχεία  της  τεχνικής και  απαραίτητα  να  κατατεθούν δημοσιευμένες 
επιστημονικές μελέτες που να πιστοποιούν την μέθοδο.

13. Το  εντεροσκόπιο  πρέπει  να  συνεργάζεται  άμεσα  με  τον  πύργο 
ενδοσκοπήσεων (  επεξεργαστής  ,  πηγή κ.λ.π.  )  που θα κατακυρωθεί  στον 
παρόντα διαγωνισμό.  

2. EIΔΙΚΟ OVERTUBE VIDEO ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ  (BALLOON CONTACT)

1. Nα είναι από υδρόφιλο υλικό.

2. Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο έως 13.2 mm και εσωτερική διάμετρο έως 
11mm (περίπου).

3. Nα διαθέτει ωφέλιμο μήκος 1.320mm και ολικό 1.400 mm (περίπου).

 3. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ VIDEO 
ΕΝΤΕΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

1.    Να δύναται να παρέχει αέρα στο overtube  του video εντεροσκοπίου σε πίεση 
έως 5-6 Κpa 

2.     Nα συνοδεύεται από ειδικό remote control μέσω του οποίου να δύναται να 
πραγματοποιηθούν οι χειρισμοί παροχής και αναρρόφησης αέρα στο 
μπαλόνι.

3.    Να είναι μικρού βάρους και διαστάσεων. Να αναφέρονται.

4.    Να λειτουργεί με τάση δικτύου 100-240V 50/60Hz  


