
Τεχνικές προδιαγραφές 

Οφθαλμολογικού Χειρουργικού Μικροσκοπίου 

 

 

Γενικές προδιαγραφές 

 

Σύγχρονης τεχνολογίας καινούριο, πλήρες επιδαπέδιο χειρουργικό μικροσκόπιο 

κατάλληλο για όλες τις οφθαλμολογικές επεμβάσεις  

 

Να διαθέτει: 

1. Συμπαρατήρηση με χαρακτηριστικά συγχειρουργού. 

2. Καταγραφικό σύστημα πλήρες. Η καταγραφή να γίνεται σε HD video 

3. Οθόνη προβολής εικόνας χειρουργείου 

4. Χειρισμό ρυθμίσεων μικροσκοπίου και επί του μικροσκοπίου 

5. Ασύρματο ποδοδιακόπτη  

6. Προσαρμοζόμενο εξοπλισμό για επεμβάσεις οπισθίου ημιμορίου 

7. Εργονομικό σχεδιασμό 

 

 

 

Ειδικές προδιαγραφές 

 

Μικροσκόπιο 

 

 Να διαθέτει βάση βαρέως τύπου, τροχήλατο με 4 πλήρως περιστρεφόμενους 

τροχούς, με ηλεκτρομαγνητικό σύστημα ασφαλούς σταθεροποίησης 

 Η ασφάλιση, απασφάλιση και η μετακίνηση να γίνεται εύκολα χωρίς να 

απαιτείται μεγάλη δύναμη 

 Να αναφέρονται οι διαστάσεις του και ο χώρος που απαιτείται για την ορθή 

λειτουργία του. 

 Το σύστημα προσοφθάλμιων φακών να είναι κινητό από την κεφαλή και με 

δυνατότητα ρύθμισης αμετρωπίας και διακορικής απόστασης. Εάν υπάρχουν 

ειδικά χαρακτηριστικά να περιγραφούν  

 Να διαθέτει δυνατότητα κλίσης του οπτικού συστήματος του μικροσκοπίου η 

οποία να γίνεται  με εύκολο τρόπο. Να καταγράφεται το εύρος και ο τρόπος 

κλίσης και ένα υπάρχει η δυνατότητα ένδειξης της κλίσης 

  Ηλεκτρομαγνητικός χειρισμός της αδρής εστίασης και μετακίνησης του 

μικροσκοπίου. 

 Να δέχεται ολοκληρωμένο σύστημα απεικόνισης βυθού για χειρουργικές 

επεμβάσεις οπισθίου ημιμορίου  

 Προτιμάται να υπάρχει προεγκατεστημένη βάση στήριξης ώστε να μπορεί να 

προσαρμοστεί χειροκίνητο ή αυτόματο σύστημα αναστροφέα ειδώλου για 

επεμβάσεις οπισθίου θόλου 

 Εάν δεν υπάρχει να αναφέρεται το κόστος για την προσαρμογή του 

συστήματος 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Οπτικό σύστημα: το μικροσκόπιο να φέρει αντικειμενικό φακό 200mm. Να 

καταγραφούν χαρακτηριστικά του οπτικού συστήματος, εύρος πεδιού, βάθος πεδίου 

κλπ. 

 

Φωτισμός:  

 

 Επαρκής φωτισμός, ρυθμιζόμενης έντασης για την απόδοση σωστής εικόνας 

στον χειρουργό. 

 Να διαθέτει ομοαξονικό φωτισμό, σημαντικό εύρος πεδίου φωτισμού (να 

καταγραφεί και να περιγραφούν πιθανά πλεονεκτήματα) υψηλό red reflex, με 

δυνατότητα εύκολης ρύθμισης της έντασης του. 

 Να περιγράφεται το είδος και ο τρόπος φωτισμού, η διάρκεια ζωής των 

υλικών και η τιμή ανταλλακτικών. 

 Να διαθέτει μεγάλο βάθος εστίασης και να περιγραφεί ο τρόπος που 

επιτυγχάνεται. Εάν διαθέτει ειδικό σύστημα να περιγραφεί. 

 Να περιγραφούν τα φίλτρα εάν διαθέτει.  

 

 

 

Μεγενθύσεις: να διαθέτει πολλαπλές συνεχώς μεταβαλλόμενες μεγεθύνσεις. Να 

καταγραφούν οι μεγεθύνσεις και ο λόγος μεγέθους 

 

Ποδοδιακόπτης:  

 Ασύρματος, αδιάβροχος πολλαπλών επιλογών, με δυνατότητα επιλογής 

θέσεων και λειτουργιών. Να διαθέτει και ενσύρματη σύνδεση. 

 Δυνατότητα ελέγχου όλων των λειτουργιών του μικροσκοπίου όπως 

μετακίνηση XY, εστίαση, μεγέθυνση, ένταση φωτισμού. 

 Να περιγράφεται ο τρόπος φόρτισης η διάρκεια ζωής των μπαταριών τα 

αναλώσιμα και το κόστος αναλωσίμων. 

 

Συμπαρατήρηση: Σύστημα συγχειρουργού. ( τρισδιάστατη εικόνα συμπαρατήρησης) 

με δυνατότητα ανεξαρτήτων μεγεθύνσεων και εστίασης. 

 

Χειροκίνητες ρυθμίσεις μικροσκοπίου: εύκολα προσβάσιμη και άμεσα ορατή από τον 

χειρουργό κονσόλα για χειροκίνητες ρυθμίσεις. Προτιμάται οθόνη αφής με 

δυνατότητα αποθήκευσης ρυθμίσεων. 

 

Οθόνη προβολής εικόνας: δυνατότητα προβολής της χειρουργικής επέμβασης σε 

οθόνη επί του μικροσκοπίου. 

 

Καταγραφικό σύστημα επέμβασης πλήρες με κάμερα καταγραφής υψηλής ανάλυσης 

τουλάχιστον 1 CCD για καταγραφή της επέμβασης σε HD video. Θα προτιμηθεί η 

πλέον συγχρονη λειτουργική και εύκολη καταγραφή του video π.χ σύνδεση με 

smartphone, καταγραφή χωρίς χρήση επιπλέον καταγραφικού, δυνατότητα λήψης 

φωτογραφιών κλπ. Το σύστημα θα περιλαμβάνει beamsplitter και adaptor. Εάν δεν 

προσφέρεται να καταγραφεί το κόστος των εξαρτημάτων. 



Επιπρόσθετα στοιχεία: 

 

 Δυνατότητα για προσαρμογή συστήματος έτσι ώστε να γίνονται 3D 

χειρουργεία 

 Δυνατότητα συνεργασίας με άλλα μηχανήματα και προβολή στοιχείων επι της 

εικόνας του μικροσκοπίου 

 Επέκταση/αναβαθμίσεις: εάν υπάρχει η δυνατότητα επέκατσης ή /και 

αναβαθμίσεων να περιγραφούν 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπληρωματικά 

 

1. Να κατατεθεί και συνοπτική περιγραφή με τα πλεονεκτήματα του 

προσφερόμενου μικροσκοπίου. 

2. Δυνατότητα επίδειξης στην πράξη του προσφερόμενου μικροσκοπίου εάν 

κριθεί απαραίτητο 

3. Η συσκευή να διαθέτει πιστοποιητικό κυκλοφορίας στην Ελλάδα (σήμανση 

CE). 

4. Ο κατασκευαστής να διαθέτει απαραίτητα πιστοποιητικό ISO 

9001/EN/ISO46001 

5. Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα δηλώσει ο προμηθευτής θα 

αναγράφονται και σε πρωτότυπα προσπέκτους και τεχνικά φυλλάδια της 

κατασκευάστριας εταιρείας μεταφρασμένα στα Ελληνικά 

6. Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο τμήμα σέρβις και δυνατότητα παροχής 

ανταλλακτικών τουλάχιστον δέκα έτη  

7. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο έτη. 

8. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την πλήρη εκπαίδευση όλου του ιατρικού και 

τεχνικού προσωπικού πάνω στην σωστή χρήση και συντήρηση του 

μηχανήματος, χωρίς καμία επιβάρυνση του νοσοκομείου  

 

 

 

 

 

 


