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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (αναφ. 9603 13-7-2016)

Γενικές:

1. Πακέτο (σετ)  φακοθρυψίας  μίας  χρήσης  που περιλαμβάνει  την  κασέτα,  το 
μαχαιρίδιο υπερήχων (Tip) φακοθρυψίας,  το κάλυμμα έγχυσης (sleeve) και 
πλαστικό χιτώνιο τραπεζιδίου αποστειρωμένο μίας χρήσης.

2. Στυλεό  πρόσθιας  υαλοειδεκτομής  τύπου  γκιλοτίνας  με  αποσπώμενο 
ακροφύσιο με δυνατότητα ανεξάρτητης έγχυσης. Μέγεθος στυλεού 20 – 23 G 
και αριθμός κοπών πάνω από 1500 κοπές/sec. Το ως άνω αναφερόμενο πακέτο 
φακοθρυψίας καθώς και οι στυλεοί πρόσθιας υαλοειδεκτομής, θα πρέπει να 
προσαρμόζονται  στο  κατάλληλο  μηχάνημα  φακοθρυψίας,  το  οποίο  θα 
διαθέσει ο προμηθευτής των αναλωσίμων για την εκτέλεση των χειρουργικών 
επεμβάσεων. Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από τουλάχιστον 2 (δύο) στυλεούς 
υπερήχων επί των οποίων θα εφαρμόζει το μαχαιρίδιο φακοθρυψίας με εύρος 
συχνοτήτων κοπής 28-43 kHz. To μηχάνημα θα συνοδεύεται από οθόνη αφής 
με  φωνητική  επιβεβαίωση,  ασύρματο  τηλεχειριστήριο,  ενσύρματο 
ποδοδιακόπτη και διπολική διαθερμία.

3. Ο προμηθευτής θα έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας του μηχανήματος, 
την  άμεση  ανταπόκριση  και  αποκατάσταση  τυχόν  βλαβών  ή  την  άμεση 
αντικατάσταση του μηχανήματος,  αν αυτό απαιτηθεί,  ώστε απρόσκοπτα να 
εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του χειρουργείου.

Ειδικές:

1. Το πακέτο (σετ) φακοθρυψίας θα αφορά σύγχρονες επεμβάσεις μικρής τομής 
(1,8-2,8 χιλ.)

2. Τα μαχαιρίδια υπερήχων να δύναται να είναι διαφόρων τύπων (κεκαμμένα ή 
ευθέα) κατάλληλα για μικρή τομή (1,8-2,8 χιλ.), με αντίστοιχα καλύμματα 
έγχυσης  (sleeves)  και  όλα  συμβατά  με  τους  προσφερόμενους  στυλεούς 
υπερήχων.

3. Δοκιμαστικός θάλαμος προετοιμασίας. 
4. Η δυνατότητα κοπής να γίνεται με κλασσικούς υπερήχους σε ευθεία δέσμη 

αλλά και με δυνατότητα του μαχαιριδίου υπερήχων να εκτελεί συνδυασμένη 
κίνηση  (κυκλική,  ελλειπτική,  στρέψης,  εκκρεμοειδής).  Ο  χειρουργός  θα 
δύναται να επιλέξει τον τρόπο κοπής ανεξάρτητα ή συνδυαστικά.

5. Η  κασέτα  να  είναι  κλειστού  τύπου  μίας  χρήσεως,  να  λειτουργεί  με 
περισταλτική  αντλία  και  να  καταλήγει  σε  ασκό  περισυλλογής  υγρών 
κλειστού κυκλώματος.

6. Η κασέτα πρέπει να δίνει την δυνατότητα ρύθμισης με γραμμικό έλεγχο του 
κενού  έως  τουλάχιστον  600mmHg,  του  ρυθμού  αναρρόφησης  έως 
τουλάχιστον   40cc/min,  ώστε  να  διατηρείται  διεγχειρητικά  σταθερή 
ενδοφθάλμια  πίεση και  συνθήκες  αποφυγής  αθαλαμίας  με  ενσωματωμένο 
αυτοματοποιημένο άξονα ορού. 

7. Αυτοματοποιημένα να ειδοποιείται  ο  χειρουργός  με γραπτό και  φωνητικό 
μήνυμα για την εξάντληση του διαλύματος.

8. Να  προβλέπεται  η  δυνατότητα  ρυθμίσεων  παραμέτρων  πολλαπλών 
χειρουργών καθώς και η αποθήκευση αυτών σε ξεχωριστές μνήμες.


