
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ -ΠΑΤΗΣΙΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 1. ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ   ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  (ΤΕΜ 1 ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

50.000€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Να προσφερθεί σε εννιαία τιμή αγοράς έγχρωμος υπερηχοτομογράφος με 4 κεφαλές (κοιλιακή, 

κολπική, 3D κοιλιακή και μαστού) κατάλληλος για προγεννητικό έλεγχο, γυναικολογική απεικόνηση και 

απεικνιση μαστού. Ο ζητούμενος υπέρηχος θα πρέπει να είναι της πλέον σύγχρονης ψηφιακής 

τεχνολογίας σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές. 

ΟΜΑΔΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ (70%)

Ο ζητούμενος έγχρωμος υπερηχοτομογράφος θα πρέπει να είναι καινούριος και αμεταχείριστος, της 

πλέον σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, κατάλληλος για εξετάσεις μαιευτικές και γυναικολογικές, 

εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εξετάσεις μαστού, αλλά και για γενική ακτινολογική χρήση,  

αποτελούμενος από τα παρακάτω με τις ακόλουθες προδιαγραφές:                                                                                                                                                           

1.1. Βασική μονάδα εγχρώμου Υπερηχοτομογράφου, η οποία να καλύπτει τις απαιτούμενες 

διαγνωστικές, λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών 2.2. Ηχοβόλο κεφαλή Convex 

δυσδιάστατης απεικόνισης (κοιλιακή) 2.3. Ηχοβόλο κεφαλή Linear δυσδιάστατης απεικόνισης, για 

εξετάσεις μαστού 2.4. Hχοβόλο κεφαλή MicroConvex δυσδιάστατης απεικόνισης (ενδοκολπική)2.5. 

Ηχοβόλο κεφαλή Convex τρισδιάστατης, πραγματικού χρόνου απεικόνισης. 2.6. Ασπρόμαυρος 

θερμικός εκτυπωτής (video printer)2.7. Έγχρωμος εκτυπωτής laser printer.2.8. Σταθεροποιητής τάσης 

UPS  (Σ.Β 3% ) 

2.  ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

2.1Να διαθέτει αρχιτεκτονική τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονο ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης 

τουλάχιστον 200.000 καναλιών επεξεργασίας για την δημιουργία εικόνας(Σ.Β 1% ) 

2.2. Να λειτουργεί με τεχνικές απεικόνισης δύο διαστάσεων (B-Mode), κίνησης / χρόνου (M-Mode), 

εγχρώμου Doppler (CFM), παλμικού Doppler (PW), Doppler ισχύος  (Power Doppler) καθώς και τεχνική 

τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού χρόνου. Στο φασματικό Doppler να διαθέτει σύγχρονη τεχνική 

αυτόματης πραγματικού χρόνου πλανημέτρησης του φάσματος και υπολογισμό αιμοδυναμικών 

παραμέτρων σε ζωντανή εικόνα (real time) κατά την διάρκεια της εξέτασης.  Η τεχνική να λειτουργεί σε 

όλες τις απαιτούμενες κλινικές εφαρμογές(Σ.Β 2% ) 

2.3.Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης πραγματικού χρόνου, εικόνας B-MODE, παλμικού 

Doppler, και εγχρώμου Doppler (real time triplex), σε όλες τις σαρώσεις και όλες τις ηχοβόλες κεφαλές 

ώστε να επιτυγχάνεται εύκολη διόρθωση της τοποθέτησης της κεφαλής από τον γιατρό κατά την 

διάρκεια της εξέτασης για βέλτιστη κλινική απόδοση(Σ.Β 1% ) 

2.4.Να διαθέτει στη  βασική μονάδα ενσωματωμένη τεχνική απεικόνισης της προερχόμενης από τους 

ιστούς 2ης αρμονικής συχνότητας (Harmonic Imaging) η οποία να λειτουργεί με όλες τις ηχοβόλες 

κεφαλές του συστήματος(Σ.Β 1% ) 

2.5.Να διαθέτει την πλέον σύγχρονη υπερηχογραφική τεχνολογία δημιουργίας εικόνας Compound 

Imaging για επίτευξη υψηλής ανάλυσης αντίθεσης (contrast resolution), βέλτιστης διαφοροδιάγνωσης 

ιστών (textural differentiation) και διαυγή όρια των εσωτερικών οργάνων και ιστικών δομών. Η τεχνική 

αυτή να λειτουργεί σε όλες τις κεφαλές τύπου Linear, Convex, Microconvex και κεφαλές τρισδιάστατης 

πραγματικού χρόνου απεικόνισης και να ενεργοποιείται κατά βούληση με το πάτημα ενός πλήκτρου. 

Να περιγραφεί η τεχνική για να αξιολογηθεί(Σ.Β 2% ) 

Σελίδα 1

19DIAB000004065 2019-01-17



2.6.Να διαθέτει στη βασική μονάδα την πλέον σύγχρονη υπερηχογραφική τεχνολογία κατάλληλη για 

επεξεργασία της εικόνας σε επίπεδο pixel με σκοπό τη θεαματική μείωση του θορύβου και παράλληλη 

βελτίωση της ευκρίνειας καθώς και της υφής των ιστικών δομών για αύξηση της διακριτικής 

ικανότητας. H ως άνω τεχνική να λειτουργεί με όλες τις ηχοβόλες κεφαλές του συστήματος και να 

ενεργοποιείται απλά με το πάτημα ενός πλήκτρου, κατ’επιθυμία του χειριστή(Σ.Β 2% ) 

2.7.Να διαθέτει σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικής σάρωσης εικόνας convex array,            microconvex 

array, linear array, phased array sector τεχνολογίας ευρέος φάσματος συχνοτήτων από 1,5 MHz μέχρι 

12.0 MHz τουλάχιστον. Οι ανωτέρω απαιτούμενες συχνότητες πρέπει να είναι οι ωφέλιμες συχνότητες 

απεικόνισης, όπως ορίζονται από τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου(Σ.Β 2% ) 

2.8.Να διαθέτει ενσωματωμένη ελεύθερα μετακινούμενη έγχρωμη οθόνη νέας ψηφιακής τεχνολογίας 

LED τουλάχιστον 21”, καθώς και σύγχρονο πλήρες πληκτρολόγιο χειρισμού και αλφαριθμητικό 

πληκτρολόγιο με την μεγαλύτερη δυνατή εργονομία (ρύθμιση ύψους, περιστροφή κλπ).   (Σ.Β 3% ) 

2.9.Να έχει ενσωματωμένες ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση τεσσάρων ηλεκτρονικών ηχοβόλων 

κεφαλών απεικόνισης (2D / PW / CFM) με δυνατότητα επιλογής τους από το χειριστήριο. (Σ.Β 1% ) 

2.10 .Να διαθέτει στη βασική μονάδα ενσωματωμένη τεχνική τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού 

χρόνου, ανατομικών περιοχών για τη διάγνωση τυχόν ανατομικών ανωμαλιών και απεικόνιση της 

αγγειακής λειτουργίας στην περιοχή ενδιαφέροντος. Η τρισδιάστατη απεικόνιση πραγματικού χρόνου 

να επιτυγχάνεται από τον ίδιο τον υπερηχογράφο. Η τεχνική 3D να λειτουργεί με εξειδικευμένες 3D 

ηχοβόλες κεφαλές οι οποίες να λειτουργούν με αυτόματη εσωτερική κίνηση της ηχοβόλου κεφαλής 

στον άξονα z για ακριβή σάρωση και υπολογισμό των τριών διαστάσεων του χώρου x, y, z και ακριβή 

ογκομετρική απεικόνιση. Ο ρυθμός εναλλαγής των τρισδιάστατων ογκομετρικών απεικονίσεων και οι 

ρυθμίσεις του να περιγραφούν. Να διαθέτει αυτόματη προσαρμογή της γραμμής ορισμού της 

ογκομετρικής λήψης ακολουθώντας την κίνηση του εμβρύου. (Σ.Β 3% ) 

2.11.Θα διαθέτει τη δυνατότητα επέκτασης με λογισμικό ρεαλιστικής απεικόνισης του εμβρύου μέσω 

ειδικής περιστρεφόμενης πηγής φωτός μέσω της τεχνικής τρισδιάστατης πραγματικού χρόνου 

απεικόνισης (Real Time 3D/4D).(Σ.Β 1% ) 

2.12.Να δέχεται εξειδικευμένη ηχοβόλο κεφαλή MicroConvex τρισδιάστατης, πραγματικού χρόνου 

απεικόνισης, για εξετάσεις ενδοκολπικές, μαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, 

τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων από 5.0 έως 9.0 MHz με γωνία σάρωσης τουλάχιστον 180°  

και γωνία σάρωσης τρισδιάστατου τουλάχιστον 90°.(Σ.Β 2% ) 

2.13.Να διαθέτει ενσωματωμένο ειδικό λογισμικό για την ταυτόχρονη απεικόνιση πολλαπλών 

παράλληλων ανατομικών τομών στην οθόνη οποιουδήποτε επιπέδου από τα τρισδιάστατα 

ογκομετρικά δεδομένα και ρυθμιζόμενου πάχους τομής, με σκοπό την επίτευξη λεπτομερούς ανάλυσης 

των δεδομένων. Να υπάρχει δυνατότητα ελιγμών, σήμανσης και μετρήσεων.(Σ.Β 2% ) 

2.14.Να δέχεται και να προσφερθεί προς επιλογή ενσωματωμένη τεχνική ταυτόχρονης απεικόνισης 

από τα δεδομένα της ογκομετρικής λήψης έως και τριών διαφορετικών οβελιαίων τομών 

οποιασδήποτε γωνίας λήψης και οποιασδήποτε μορφής όπως γραμμή, καμπύλη, πολλαπλές γραμμές 

(ενωμένες μεταξύ τους) ή ιχνοθέτηση με δυνατότητα ρύθμισης του πάχους της τομής και της 

καμπυλότητας. Η τεχνική να λειτουργεί τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και σε παγωμένες ή 

ανακαλούμενες εικόνες. Να παρέχει δυνατότητες μεθ’ επεξεργασίας.(Σ.Β 3% ) 
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2.15.Να δέχεται και να προσφερθεί προς επιλογή ενσωματωμένη τεχνική με την οποία να είναι δυνατή 

η ογκομετρική λήψη υπόηχων δομών, καθώς και ο αυτόματος υπολογισμός του αριθμού, των 

διαστάσεων και του όγκου τους (π.χ. κύστεις ωοθηκών κ.λ.π.). Από τον υπολογιζόμενο όγκο να είναι 

δυνατή η εξαγωγή μέσης τιμής διαμέτρου της δομής. Επιπλέον να πραγματοποιεί χρωματική 

ταξινόμηση των υπόηχων δομών ανάλογα με το μέγεθός τους, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

παρακολούθηση της ανάπτυξης των ωοθυλακίων. Να προσφερθεί προς επιλογή με ξεχωριστή τιμή. (Σ.Β 

2% ) 

2.16.Να δέχεται και να προσφερθεί προς επιλογή τεχνική αυτόματου υπολογισμού της αυχενικής 

διαφάνειας  σε κυήσεις πρώτου τριμήνου. Να αναφερθούν οι δυνατότητες της μεθόδου και να 

προσφερθεί προς επιλογή με ξεχωριστή τιμή. Επιπλέον παρόμοια χαρακτηριστικά θα αξιολογηθούν(Σ.Β 

2% ) 

2.17.Να διαθέτει ενσωματωμένη τεχνική που επιτρέπει την ακριβή απεικόνιση δύσκολων στην 

προσέγγιση δομών σε γυναικολογικές εφαρμογές, παρέχοντας τη δυνατότητα μετακίνησης του 

επιπέδου σάρωσης σε οποιαδήποτε πλάγια κατεύθυνση (δεξιά – αριστέρα) ως προς τον άξονα. (Σ.Β 1% 

) 

2.18.Να διαθέτει υψηλό δυναμικό εύρος (Dynamic range) τουλάχιστον έως και 230 db, για εύκολη 

ανίχνευση ιδιαίτερα μικρών και δυσδιάκριτων αλλοιώσεων στον παρεγχυματικό ιστό όπως 

ισοηχογενών όζων, ιστών με την ίδια υφή κ.λ.π.(Σ.Β 2% ) 

2.19.Να έχει ανανέωση της εικόνας, με δυνατότητα μέγιστης λήψης τουλάχιστον 600 εικόνες / 

δευτερόλεπτο και ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη τουλάχιστον 4000 εγχρώμων ή 

ασπρόμαυρων εικόνων, καθώς και μνήμη κυμματομορφών M-MODE και Doppler.(Σ.Β 3% ) 

2.20 .Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης έως και 36 εκατοστά τουλάχιστον, σε αναλογία με τις εκάστοτε 

ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες λειτουργίας.(Σ.Β 1% ) 

2.21.Να διαθέτει σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης ΖΟΟΜ πραγματικού χρόνου υψηλής ευκρίνειας, 

οποιουδήποτε τμήματος της οθόνης με δυνατότητα μετακίνησης της περιοχής ενδιαφέροντος. Να 

διαθέτει δυνατότητα εκτέλεσης μεγέθυνσης ΖΟΟΜ σε παγωμένη εικόνα.(Σ.Β 1% ) 

2.22.Να διαθέτει στην βασική σύνθεση σύγχρονα πακέτα μετρήσεων, υπολογισμών για όλα τα είδη των 

απεικονίσεων, τα οποία και να αναφερθούν αναλυτικά. Να διαθέτει αναλυτικά πακέτα μετρήσεων 

υπολογισμών και αναλύσεων για μαιευτικές εφαρμογές, πολύδυμη κύηση και προγεννητικό έλεγχο με 

εξαγωγή μαιευτικών πινάκων και αναφορών. Να διαθέτει πακέτα μετρήσεων υπολογισμών και 

αναλύσεων για γυναικολογικές εφαρμογές. (Σ.Β 4% ) 

2.23.Να διαθέτει και να προσφερθεί στην βασική σύνθεση ενσωματωμένος σταθμός εργασίας για 

αποθήκευση υπερηχογραφικών εξετάσεων σε ενσωματωμένο σκληρό δίσκο τουλάχιστον 500GB. Εαν ο 

σκληρός δίσκος είναι κεραμικός (SSD) θα αξιολογηθεί επιπλέον. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης 

ικανού αριθμού εικόνων και να αποθηκεύει εξετάσεις σε κινηματογραφική μορφή ή στατική μορφή 

καθώς και πλήρεις ογκομετρικές απεικονίσεις (3D/4D).(Σ.Β 3% ) 

2.24.Να διαθέτει πρωτόκολλο επικοινωνίας DICOM 3.0 για αποστολή εικόνων προς εκτύπωση σε 

format DICOM καθώς και για μελλοντική σύνδεση στο δίκτυο του Νοσοκομείου (PACS).(Σ.Β 2% ) 

2.25 .Επιπλέον των ζητουμένων στην βασική σύνθεση δυνατότητες να περιγραφούν αναλυτικά προς 

αξιολόγηση(Σ.Β 4% ) 

3. ΗΧΟΒΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΗ Convex 2D ΔΥΣΔΙΑΣΤΑΤΗ (ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΗ)

Εξειδικευμένη ηχοβόλο κεφαλή Convex δυσδιάστατης απεικόνισης, για εξετάσεις μαιευτικές, 

γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων από 2.0 έως 5.0 

MHz γωνίας σάρωσης τουλάχιστον 85°.(Σ.Β 3% ) 

4. ΗΧΟΒΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΗ Linear 2D (ΜΑΣΤΟΥ)
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Εξειδικευμένη ηχοβόλο κεφαλή Linear δυσδιάστατης απεικόνισης, για εξετάσεις μαστού και 

επιφανειακών οργάνων, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων από 4.0 έως 12.0 MHz.(Σ.Β 3% ) 

5. HΧΟΒΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΗ MicroConvex 2D (ΔΙΑΚΟΛΠΙΚΗ)

Εξειδικευμένη ηχοβόλο κεφαλή MicroConvex δυσδιάστατης απεικόνισης, για εξετάσεις ενδοκολπικές, 

μαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων από 

4.0 έως 9.0 MHz με γωνία σάρωσης τουλάχιστον 148 ° . (Σ.Β 3% ) 

6. ΗΧΟΒΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΗ Convex 3D 

Εξειδικευμένη ηχοβόλο κεφαλή Convex τρισδιάστατης, πραγματικού χρόνου απεικόνισης, για εξετάσεις 

μαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων από 

2.0 έως 8.0 MHz γωνίας σάρωσης τουλάχιστον 90° και γωνία τρισδιάστατου τουλάχιστον 80°.(Σ.Β 4% ) 

7. Ασπρόμαυρος θερμικός εκτυπωτής (Σ.Β 1% ) 

8.Έγχρωμος εκτυπωτής laser printer  (Σ.Β 1% ) 

9. Σταθεροποιητής τάσης (UPS On Line) αντίστοιχος με τις απαιτήσεις του συστήματος(Σ.Β 1% ) 

ΟΜΑΔΑ Β'.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (30%)

1.Εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών, με πλήρη ετήσια κάλυψη τόσο των ανταλλακτικών όσο 

και όλων των κεφαλών του υπερηχοτομογράφου.(Σ.Β 14% ) 

2.Χρονος παραδοσης μέχρι δύο μήνες (Σ.Β 5% ) 

3.Στοιχεια τεχνικης υποστηριξης, επιδειξη λειτουργιας και εκπαιδευση προσωπικου. Με την 

τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραιτήτως εκπαίδευση 

των χρηστών και των τεχνικών. (Σ.Β 5% ) 

4.Να πληρούνται, για τον συγκεκριμένο υπέρηχο, όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό 

εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark, medical grade κλπ) καθώς και Υγιεινής. Να κατατεθούν τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά.  (Σ.Β 1% ) 

5.Όλα τα αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά να βεβαιώνονται από τα επίσημα φυλλάδια του οίκου 

είτε από βεβαιώσεις του οίκου. Να κατατεθεί πλήρες και αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με 

παραπομπές. (Σ.Β 1% ) 

6.Να διαθέτει σύνδεση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της κατασκευάστριας εταιρείας με λογισμικό 

πακέτο παρακολούθησης, διάγνωσης και επισκευής, από απομακρυσμένη θέση.  (Σ.Β 4% ) 

2.ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣΟΚΠΙΚΟ C-ARM ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  (ΤΕΜ 1 ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 180.000€ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ακτινοσκοπικό ψηφιακό τροχήλατο τύπου C-ARM. Τελευταίο μοντέλο παραγωγής του 

κατασκευαστή.Κατάλληλο για μεγάλο εύρος χειρουργικών επεμβάσεων (αγγειογραφικές πράξεις, 

εφαρμογές τοποθέτησης ενδοαυλικώνstent, διαδερμικών βαλβίδων, ορθοπεδικών, ουρολογικών και 

λοιπών χειρουργικών εφαρμογών).

ΟΜΑΔΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ (70%)
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1.Να διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό ανιχνευτή με τεχνολογία CMOS (flatpanel) τελευταίας γενεάς 

υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας.Να διαθέτει σταθμό μελέτης, στερεάς και ανθεκτικής 

κατασκευής,εύκολα μετακινούμενο.Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα αναφέρονται στην τεχνική 

περιγραφή να τεκμηριώνονται με αντίστοιχα prospectus, εγκρίσεις και άλλα στοιχεία για να 

αξιολογηθούν και με τις αντίστοιχες παραπομπές στα ξενόγλωσσα φυλλάδια όπου αναφέρονται τα 

χαρακτηριστικά.Το συγκρότημα να αποτελεί ενιαίο σύνολο, εδρασμένο σε τροχήλατη βάση με σύστημα 

ακινητοποίησης. Θα πρέπει να περιλαμβάνει: Γεννήτρια ακτίνων Χ, ακτινολογική λυχνία, Χειριστήριο, 

Τροχήλατο C- ARM με ψηφιακό σύστημα τεχνολογίας ψηφιακού ανιχνευτή, Διαφράγματα, Ανεξάρτητο 

τροχήλατο σταθμό προβολής και επεξεργασίας εικόνων, όπου θα εδράζονται δύο Monitor, σύστημα 

αποθήκευσης, και ψηφιακά μέσα εγγραφής.(Σ.Β 4% ) 

2.Δυνατότητες Λειτουργίας (Σ.Β 15% ) 

2.1 Παλμική και Συνεχή ακτινοσκόπηση(ΝΑΙ) .2.2 Ψηφιακή ακτινογράφηση (ΝΑΙ) 2.3.Ψηφιακή 

ακτινογραφία και ακτινοσκόπηση ενός παλμού(ΝΑΙ) .2.4.Ακτινοσκόπηση χαμηλής δόσης (ΝΑΙ).2.5 

Ψηφιακή αφαιρετική Αγγειογραφία (Roadmap και DigitalSubtraction).(ΝΑΙ .Να περιγραφεί αναλυτικά ) 

2.6.Δυνατότητα πρόσθετων τρόπων λειτουργίας που βοηθούν το σκοπό για τον οποίο προορίζεται το 

μηχάνημα.(ΝΑΙ .Να περιγραφεί αναλυτικά ) 2.7 Πρωτόκολλα απεικόνισης για όλα τα είδη χειρουργικών 

επεμβάσεων αλλά κυρίως για τα αγγειολογικά και τα ορθοπεδικά περιστατικά(ΝΑΙ .Να περιγραφεί 

αναλυτικά )2.8.Πρόγραμμα βέλτιστης εικόνας στη μικρότερη δυνατή δόση(ΝΑΙ .Να περιγραφεί 

αναλυτικά ).

3.Γεννήτρια παραγωγής ακτίνων-Χ με ακτινολογική λυχνία(Σ.Β 20% ) 

3.1.Λειτουργία με τάση δικτύου πόλης και κοινό ρευματολήπτη με γείωση και σύγχρονη διάταξη 

ανόρθωσης.(220-240 Volt / 50 Hz).3.2 Εμφάνιση μηνυμάτων λάθους για επιδιόρθωση (ΝΑΙ) 

3.3.Υψίσυχνη γεννήτρια ακτίνων Χ σύγχρονης τεχνολογίας (25 KW) .3.4 Μέγιστη απόδοση γεννήτριας 

τουλάχιστον 60 mA, 120 kV, με τεχνική έκθεσης ενός παλμού ≥ των 110 mA για επίτευξη άριστης 

ποιότητας εικόνας ακόμα και σε εύσωμα άτομα. (ΝΑΙ .Να περιγραφεί αναλυτικά .Να αναφερθεί το 

εύρος των kV, mA) 

3.5.Λυχνία ανάλογης ισχύος με αυτή της γεννήτριας. Περιστρεφόμενη άνοδος υψηλής 

θερμοχωρητικότητας (περίπου 300 KHU) και μεγάλης θερμοχωρητικότητας περιβλήματος. Η ψύξη της 

ανόδου να είναι υψηλής ικανότητας, ώστε να εξασφαλίζεται ακτινοσκόπηση υψηλής ποιότητας 

συνεχούς λειτουργίας. ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά).3.6 Μέγεθος διπλοεστιακής λυχνίας (<0.8 mm) 

.3.7 Ολικό φίλτρο λυχνίας ≥ 3 mmAl.3.8 Επιπρόσθετο φιλτράρισμα σε αλουμίνιο και χαλκό για μείωση 

της δόσης δέρματος (skindose). ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά).3.9.Το κάλυμμα της λυχνίας και το 

διάφραγμα να ικανοποιούν τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας. (ΝΑΙ) .3.10.Το κάλυμμα της λυχνίας 

και το διάφραγμα να ικανοποιούν τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας. (ΝΑΙ)3.11.Να διαθέτει 

χειροδιακόπτη και ποδοδιακόπτη για την ενεργοποίηση των ακτίνων Χ. 

3.12. Να διαθέτει χειροδιακόπτη και ποδοδιακόπτη για την ενεργοποίηση των ακτίνων Χ.(ΝΑΙ)3.13  

Εύρος παλμού (pulsewidth) παλμικής έκθεσης, το οποίο θα πρέπει να μεταβάλλεται  και να είναι το 

μικρότερο δυνατό. Να αναφερθούν οι τρόποι επίτευξης χαμηλής δόσης με παλμική ακτινοσκόπηση. Θα 

εκτιμηθεί το ποσοστό της επιτεύξιμης μείωσης.ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά)3.14.Κατά την παλμική 

λήψη cine, να επιτυγχάνεται μεγάλο εύρος με ρυθμούς (pulserate) για μείωση της δόσης στον 

εξεταζόμενο (Από περίπου 1-30 pulses/s) 3.15.Επιλογή ρυθμού ακτινοσκόπησης (1 image per second 

καιμεγαλύτερο) 3.16. Χρονόμετρο ακτινοσκόπησης, το οποίο θα ηχεί με δυνατότητα μείωσης του 

χρόνου -Προειδοποιητικός ήχος και κατά την αφαιρετική αγγειογραφία.(ΝΑΙ) 
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4.Διαφράγματα και ρύθμιση ακτινοβολίας (Σ.Β 6%) 

4.1.Διαφράγματα αυτόματα και ίριδας με αυτοματοποιημένη και χειροκίνητη κίνηση. Αυτόματη 

προσαρμογή στην ζητούμενη προς εξέταση ανατομία (ΝΑΙ) 4.2.Επιλογή απεικόνισης της θέσης των 

διαφραγμάτων χωρίς ακτινοβολία(ΝΑΙ) 4.3.Το κάλυμμα της λυχνίας και το διάφραγμα να ικανοποιούν 

τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας(ΝΑΙ) 

5.Τροχήλατος τοξοειδής βραχίονας C-Arm με σύστημα ψηφιακού ανιχνευτή(Σ.Β 20%) 

5.1.Οι τροχοί να έχουν μεγάλη διάμετρο, να είναι ευέλικτοι και να διαθέτουν γερά φρένα για όλες τις 

δυνατές κινήσεις (ΝΑΙ) 5.2.Να είναι ελαφρύ με ομοιόμορφη κατανομή του βάρους και εύκολο στη 

μετακίνησή του. Να διαθέτει τους κατάλληλους μοχλούς για διευκόλυνση της μετακίνησής του σε όλες 

τις διευθύνσεις.(ΝΑΙ να αναφερθεί το βάρος)5.3.Να διαθέτει βραχίονα τοξοειδούς σχήματος. Να είναι 

ευέλικτος και να τοποθετείται με ευκολία και ασφάλεια στην απαιτούμενη προβολή. (ΝΑΙ).5.4 Άνοιγμα 

και βάθος βραχίονα (≥ 65cm).5.5.Η ακινητοποίηση του βραχίονα, σε οποιαδήποτε επιλεγόμενη θέση, 

να επιτυγχάνεται με αξιόπιστη διάταξη φρένων και ασφαλή καθοδήγηση. (ΝΑΙ .Να περιγραφούν 

λεπτομερώς όλες οι κινήσεις και διαδρομές του).

5.6.Καθ’ ύψος ηλεκτροκίνητη κίνηση(≥ 40cm Θα εκτιμηθεί η μεγαλύτερη καθ’ ύψος κίνηση και η 

χαμηλή εγκάρσια (lateral) θέση.5.7.Τροχιακή περιστροφή C-arm (Orbitalrotation/Αngulation) ώστε να 

εξασφαλίζεται μεγάλος αριθμός προβολών (Εύρος ≥ 130°)5.8.Laser επικέντρωσης στη λυχνία ακτίνων X, 

ή ενσωματωμένο στον επίπεδο ψηφιακό ανιχνευτή, για τη δημιουργία σταυρονήματος.(ΝΑΙ) 

5.9.Επίπεδος ψηφιακός ανιχνευτής flatpanel τελευταίας τεχνολογίας CMOS, με 2 τουλάχιστον επιπλέον 

πεδία μεγέθυνσης.(ΝΑΙ

Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία του ψηφιακού ανιχνευτή)5.10 Flatdetector FOV 

(>25x25).5.11.Μήτρα (1kΧ1k.Να αναφερθούν αναλυτικά  τα στοιχεία).5.11.Μέγεθος κόκκου (pixel). ( ≤ 

200 μm.Θα εκτιμηθεί ο μικρότερος δυνατόν κόκκος και το δυναμικό εύρος του ανιχνευτή 

(dynamicrange)

5.12.Υψηλής ανάλυσης με διακριτική ικανότητα (≤ 2.5 lp/mm (ζεύγη γραμμών ανά χιλιοστό))5.13.Λήψη 

δεδομένων (> 14 bit).5.13.Δυνατότητα μεγέθυνσης (zoom) κατά την επανεξέταση των λήψεων 

ακτινοσκόπησης.  (ΝΑΙ) .5.14 .Να διαθέτει τηλεχειριστήριο για τον έλεγχο των εικόνων από μακριά(ΝΑΙ) 

.5.15.Να διαθέτει  σύστημα DAP (DoseAreaProductmeter) για μέτρηση της δόσης.(ΝΑΙ) 

6.Ανεξάρτητος τροχήλατος σταθμός θέασης και επεξεργασίας εικόνων(Σ.Β 5% ) 

6.1.Να διαθέτει δύο οθόνες απεικόνισης σε ξεχωριστό τροχήλατο, ώστε στη μία να συγκρατείται η 

εικόνα (LIH) και στη δεύτερη να λαμβάνεται ταυτόχρονα η νέα εικόνα. Οι οθόνες να είναι επίπεδης 

τεχνολογίας, τύπου TFT, υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης (να αναφερθούν στοιχεία προς αξιολόγηση), 

αντι-ανακλαστικού τύπου για υψηλής πιστότητας απεικόνιση. Να έχουν τη δυνατότητα περιστροφής 

και αυξομείωσης του ύψους.(ΝΑΙ) .6.2 Διαστάσεις οθονών (≥19”) .6.3 Δυνατότητα μεγέθυνσης (zoom) 

κατά την επανεξέταση των λήψεων ακτινοσκόπησης (ΝΑΙ) .6.4.Δυνατότητα εισαγωγής χαρακτήρων-

σχολίων στην εικόνα, το όνομα του ασθενούς, αλλά και δυνατότητα επεξεργασίας, όπως μέτρηση 

αποστάσεων, γωνιών. (ΝΑΙ) .6.6.Δυνατότητα κατακόρυφης και οριζόντιας περιστροφής και 

αντιστροφής της εικόνας LIH μετά την ακτινοσκόπηση.(ΝΑΙ) .6.7 Σύστημα αποκοπής κινητικής ασάφειας 

(ΝΑΙ )
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6.8.Μνήμη εικόνας:(Τουλάχιστον 1 (LIH) + τουλάχιστον 20.000 εικόνες δυναμικής ψηφιακής μνήμης στο 

σκληρό δίσκο με 1024 X 1024 μήτρα. Θα εκτιμηθεί μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα.)6.9.Ψηφιακή 

επεξεργασία εικόνας, τουλάχιστον 1k / 1k μήτρα για λήψη εικόνας, επεξεργασία, αποθήκευση, 

αρχειοθέτηση. Σύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου. Να διαθέτει ενσωματωμένο 

σύγχρονο σύστημα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας με δυνατότητες όπως: ψηφιακή ενίσχυση εικόνας, 

zoom,ηλεκτρονική περιστροφή και αντιστροφή εικόνας, ηλεκτρονικά κλείστρα, απόρριψη θορύβου 

κίνησης, ενίσχυσης της αντίθεσης (contrast). (ΝΑΙ ) 6.10.Να προσφερθεί ψηφιακή δυνατότητα 

σχεδιασμού επί της οθόνης για μελέτη αγγειοπλαστικών ώστε να αποφεύγεται η χρήση μαρκαδόρων 

στην οθόνη.(ΝΑΙ) 

6.11.Να διαθέτει CD/DVD εγγραφή με DICOM VIEWER, καθώς και μονάδα USB για την εύκολη 

μεταφορά εικόνων και video και ανάγνωσή τους από οποιοδήποτε PC. (ΝΑΙ) .6.12.Στο τέλος της 

εξέτασης να δημιουργείται αρχείο με τα συνοπτικά στοιχεία δόσης και τις ακτινολογικές παραμέτρους 

της εξέτασης του ασθενούς. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα εξαγωγής του αρχείου για εκτύπωση, 

αρχειοθέτηση και αποστολή στο PACS του Νοσοκομείου (DICOM RDSR)(ΝΑΙ) .6.13 DICOM επικοινωνία 

με το PACS του Νοσοκομείου με υπηρεσίες τουλάχιστον Send, Print, RIS με ασύρματη μεταφορά 

δεδομένων (ΝΑΙ ) 

ΟΜΑΔΑ Β'.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (30%)

1.Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δυο (2) ετών, με τεχνική υποστήριξη, προληπτική συντήρηση 

και δωρεάν αναβάθμιση.(Σ.Β 10% ) 

2.Επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη τουλάχιστον (Σ.Β 10% ) 

3. CE mark - να πληροί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας IEC 60601-2-43 (Σ.Β 4% ) 

4.Πιστοποίηση με EN ISO 9001/08 & ISO 13485/03(Σ.Β 4% ) 

5.Εγκατάσταση και λειτουργία παρόμοιων συστημάτων με αποδεδειγμένη και πιστοποιημένη τεχνική 

επάρκεια σε Νοσοκομεία του εξωτερικού(Σ.Β 2% ) 

3.ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  (ΤΕΜ 1 ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 80.000,00€ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ (70%)

1.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ High Definition (Σ.Β 13%) 

1.1     Ο προσφερόμενος βίντεοεπεξεργαστής να ενσωματώνει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά υψηλής 

ανάλυσης τουλάχιστον HD (1080 οριζόντιες γραμμών σάρωσης), παρέχοντας την καλύτερη δυνατή 

ευκρίνεια και ποιότητα εικόνας.(Σ.Β 2% ) 

1.2      Να διαθέτει συστήματα ενίσχυσης της εικόνας σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά επίπεδα για

καθαρότερη εικόνα με καλύτερη λεπτομέρεια. (Σ.Β 2% ) 

1.3    O βίντεοεπεξεργαστής να διαθέτει δυνατότητα αλλαγής/ρύθμισης παραμέτρων χρωματικής

απόδοσης (ρύθμιση του κόκκινου σε τουλάχιστον 10 επίπεδα, ρύθμιση του μπλε σε τουλάχιστον 10

επίπεδα, κτλ.) κατ’ επιλογήν του χρήστη. Σε περίπτωση που αυτή η λειτουργία πραγματοποιείται και

από άλλη προσφερόμενη συσκευή να αναφερθεί προς αξιολόγηση.(Σ.Β 2% ) 

1.4    Στον προσφερόμενο βίντεοεπεξεργαστή να συνδέονται βίντεολαπαροσκόπια τεχνολογίας HD

5mm±1mm με δυνατότητα κλίσεων στο άκρο τους για την πραγματοποίηση ελάχιστα επεμβατικών

τεχνικών.(Σ.Β 2% ) 

1.5    Στον προσφερόμενο βίντεοεπεξεργαστή να συνδέονται άκαμπτα βίντεολαπαροσκόπια περίπου

10mm HD.(Σ.Β 2% ) 

1.6    Ο προσφερόμενος επεξεργαστής να διαθέτει τουλάχιστον τρείς εξόδους σύνδεσης (είτε HD-SDI,

είτε 3G-SDI είτε DVI είτε συνδυασμό τους).(Σ.Β 1% ) 

1.7      Ο προσφερόμενος επεξεργαστής να διαθέτει πιστοποίηση ηλεκτρικής ασφάλειας κλάσης BF ή

CF.(Σ.Β 1% ) 
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1.8    Να προσφερθεί ιατρικής χρήσης (medical grade) συσκευή ψηφιακής καταγραφής ιατρικών

εικόνων και βίντεο High Definition (1080 οριζόντιες γραμμές σάρωσης). Να διαθέτει ενσωματωμένο

σκληρό δίσκο τουλάχιστον 300GB, τουλάχιστον 2 θύρες USB 2.0 και να συνδέεται με δίκτυο ETHERNET.

Να διαθέτει ενσωματωμένο μόνιτορ για επιβεβαίωση εγγραφής. Η προσφερόμενη συσκευή

καταγραφής δεν είναι απαραίτητο να είναι του ίδιου οίκου με τον βίντεοεπεξεργαστή. Επιπλέον,

δύναται να είναι ενσωματωμένο στον προσφερόμενο βίντεο-επεξεργαστή αρκεί να καλύπτει τις

ανωτέρω προδιαγραφές.(Σ.Β 1% ) 

2.ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΜΕΡΑΣ HIGH DEFINITION .(Σ.Β 12% )

2.1    Η κεφαλή κάμερας να είναι τελευταίας γενιάς 3 CMOS ή 3 CCD, και να παρέχει ανάλυση

1920X1080 pixels προοδευτικής σάρωσης (FULL HD 1080p).(Σ.Β 3% )

2.2    Η προσφερόμενη κεφαλή κάμερας να είναι κατάλληλη για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις με χρήση

χρωστικής Ινδοκυανίνη Πράσινη (ICG) όταν λειτουργεί με συμβατό εξοπλισμό αντίστοιχης τεχνολογίας

(πηγή φωτισμού XENON IR τεχνολογίας και οπτικές IR).(Σ.Β 2% )

2.3    Η κεφαλή κάμερας να διαθέτει τουλάχιστον δύο κομβία για έλεγχο λειτουργιών του μενού της

κάμερας ελεύθερα προγραμματιζόμενα ανάλογα με τις ανάγκες/επιλογές του χρήστη (όπως

Whitebalance, ηλεκτρονικό zoom, enhancement).(Σ.Β 2% )

2.4    Η εστίαση (focus) να ρυθμίζεται μέσω κομβίων στην κεφαλή κάμερας για λόγους ευκολίας και

εργονομίας.(Σ.Β 2% )

2.5    Η κεφαλή κάμερας να διαθέτει οπτικό zoom με δυνατότητα ρύθμισης της μεγέθυνση από 0.9x

(σμίκρυνσης) έως τουλάχιστον 1.8x. Να ρυθμίζεται μέσω κομβίων στην κεφαλή κάμερας για λόγους

ευκολίας και εργονομίας.(Σ.Β 1% )

2.6     Η κεφαλή κάμερας να αποστειρώνεται σε κλίβανο ατμού στους 134°C (autoclavable).(Σ.Β 1% )

2.7     Η κεφαλή κάμερας να διαθέτει πιστοποίηση ηλεκτρικής ασφάλειας κλάσης BF ή CF.(Σ.Β 1% )

3.ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Σ.Β 6% )

3.1    Να προσφερθεί πηγή φωτισμού τελευταίας τεχνολογίας φωτοδιοδίων (LED) αντίστοιχης

ποιότητας με πηγή φωτισμού τουλάχιστον 275W XENON. Η προσφερόμενη πηγή φωτισμού δύναται να

είναι ενσωματωμένη στον επεξεργαστή εικόνας με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτει τις παρακάτω

προδιαγραφές.(Σ.Β 2% )

3.2       Ο χρόνος ζωής της λυχνίας να είναι διάρκειας τουλάχιστον 9.000 ωρών.(Σ.Β 2% )

3.3     Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης της έντασης της φωτεινότητας.(Σ.Β 2% )

4.ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ(Σ.Β 4% )

4.1    Το προσφερόμενο καλώδιο μεταφοράς φωτισμού να είναι μήκους τουλάχιστον 3m και να είναι

κατάλληλο για σύνδεση με όλες τις οπτικές με πλάτος εισαγωγής μεγαλύτερο από 4,1mm.(Σ.Β 1% )

4.2     Να διαθέτει εξειδικευμένη προστασία κάμψης και από τις δύο πλευρές του. (Σ.Β 1% )

4.3     Να αποστειρώνεται σε κλίβανο ατμού (autoclavable).(Σ.Β 1% )

4.4    Να είναι συμβατό με λαπαροσκοπικό εξοπλισμό IR (πηγή XENON IR και οπτική IR) κατάλληλο για

επεμβάσεις με χρήση χρωστικής Ινδοκυανίνη πράσινη (ICG).(Σ.Β 1% )

5.1    Να είναι έγχρωμο 10Βit (1,07 δισεκατομμύρια χρώματα) μόνιτορ τουλάχιστον 26 ‘’ (in) LCD με

πιστή αναπαραγωγή της εικόνας του ιστού, ειδικό για ενδοσκοπικές απεικονίσεις.(Σ.Β 1% )

5.2      Να διαθέτει LED οπίσθιο φωτισμό(Σ.Β 1% )

5.3     Να διαθέτει υψηλή ανάλυση τουλάχιστον 1920 x 1080 pixels.(Σ.Β 1% )

5.4     Να διαθέτει υψηλή φωτεινότητα τουλάχιστον 450cd-m2.(Σ.Β 1% )

5.ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ HD(Σ.Β 10% )
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5.5     Να διαθέτει αντίθεση τουλάχιστον 1400:1.(Σ.Β 1% )

5.6     Να έχει τουλάχιστον ταχύτητα απόκρισης ταχύτερη από 8ms.(Σ.Β 1% )

5.7     Να διαθέτει ευρεία γωνία οράσεως: 178ο / 178ο (οριζόντια/ κάθετα).(Σ.Β 1% )

5.8     Να διαθέτει τουλάχιστον τις παρακάτω εισόδους: DVI-D (x2), SD/HD/3G-SDI (x2).(Σ.Β 1% )

5.9     Να διαθέτει τουλάχιστον τις παρακάτω εξόδους: DVI-D (x2),  SD/HD/3G-SDI (x2). (Σ.Β 1% )

5.10 Να διαθέτει λειτουργία PiP (Picture-in-Picture / εικόνα στην εικόνα).(Σ.Β 1% )

6.ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ(Σ.Β 11% )

6.1    Να προσφερθεί συσκευή διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου η οποία να είναι κατάλληλη για την

παροχή CO2 στο εσωτερικό της περιτοναϊκής κοιλότητας και να δύναται να εκτελεί εκκένωση καπνού

για την διευκόλυνση της λαπαροσκοπικής παρατήρησης, διάγνωσης και θεραπείας. Σε περίπτωση που

η συγκεκριμένη λειτουργία εκκένωσης καπνού, δεν είναι ενσωματωμένη αλλά πραγματοποιείται με

ανεξάρτητη συσκευή, τότε αυτή να προσφερθεί.(Σ.Β 1% )

6.2    Να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της λειτουργίας εκκένωσης καπνού σε τρία επίπεδα (υψηλή,

χαμηλή, εκτός λειτουργίας) μέσω κομβίου στην πρόσοψη της συσκευής διόγκωσης

πνευμοπεριτοναίου.(Σ.Β 1% )

6.3    Να παρέχεται CO2 σε θερμοκρασία σώματος στην περιτοναϊκή κοιλότητα, είτε με ανεξάρτητη

συσκευή προθέρμανσης (δεν είναι απαραίτητο να είναι του ίδιου οίκου) είτε με ενσωματωμένο

σύστημα θέρμανσης αερίου στην συσκευή διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου.(Σ.Β 1% )

6.4    Να είναι δυνατή η επιλογή του τρόπου λειτουργίας για παρατήρηση και θεραπεία μικρής

κοιλότητας (π.χ. κόλον (ορθό) για TEM).(Σ.Β 1% )

6.5    Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της ροής από 0.1λ/λεπτό έως τουλάχιστον 45 λ/λεπτό όταν

επιλέγεται η χρήση σε κανονική (περιτοναϊκή κοιλότητα). Να υπάρχουν τρία επίπεδα ασφαλείας για την

ρύθμιση της ροής (υψηλό, μεσαίο, χαμηλό). Να αναφερθεί το εύρος τιμών για κάθε επίπεδο.(Σ.Β 1% )

6.6    Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της ροής από 0,1 έως το μέγιστο 10λ/λεπτό όταν επιλέγεται η

χρήση σε μικρή κοιλότητα. Να υπάρχουν τρία επίπεδα ασφαλείας για την ρύθμιση της ροής (υψηλό,

μεσαίο, χαμηλό). Να αναφερθεί το εύρος τιμών για κάθε επίπεδο.(Σ.Β 1% )

6.7    Η πίεση στην περιτοναϊκή κοιλότητα να μπορεί να ρυθμιστεί από 3mmHg έως τουλάχιστον

25mmHg.(Σ.Β 1% )

6.8     Η πίεση για λειτουργία σε μικρή κοιλότητα να ρυθμίζεται από 3mmHg έως 15mmHg.(Σ.Β 1% )

6.9    Να υπάρχουν οι ενδείξεις για την πίεση (επιλεγμένη/ πραγματική), τη ροή (επιλεγμένη

/πραγματική), την κατανάλωση αερίου και την πίεση του αερίου στη φιάλη (πλήρωση).(Σ.Β 1% )

6.10 Να έχει συστήματα ασφαλείας με οπτικές και ηχητικές ενδείξεις (alarm).(Σ.Β 1% )

6.11 Να συνοδεύεται από σωλήνα υψηλής πίεσης για την σύνδεση με τη φιάλη CO2.(Σ.Β 1% )

7.ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ(Σ.Β 6% )

7.1  Να είναι εργονομικά σχεδιασμένο, τροχήλατο με 4 αντιστατικούς τροχούς, με σύστημα πέδησης 

στους 2 από αυτούς για μεγαλύτερη σταθερότητα.(Σ.Β 1% )

7.2    Να διαθέτει αρθρωτό βραχίονα τοποθέτησης της προσφερόμενης οθόνης προβολής με

δυνατότητα ρύθμισης του ύψους, περιστροφής, κλίσης και δυνατότητα μετακίνησης της οθόνης προς

τα δεξιά και προς τα αριστερά ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.(Σ.Β 1% )
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7.3    Να διαθέτει ενσωματωμένη θέση παροχής τροφοδοσίας με τουλάχιστον 12 θέσεις,

ενσωματωμένο μετασχηματιστή τάσης για απομόνωση δικτύου ισχύος τουλάχιστον 1800Watt και

υποδοχή γείωσης.(Σ.Β 1% )

7.4     Να διαθέτει κεντρικό διακόπτη ON/OFF.(Σ.Β 1% )

7.5     Να έχει συνολικά τουλάχιστον 4 ράφια τοποθέτησης ενδοσκοπικών μηχανημάτων.(Σ.Β 1% )

7.6     Να διαθέτει θέση τοποθέτησης φιάλης CO2.(Σ.Β 1% )

8.ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ(Σ.Β 8% )

8.1    Η προσφερόμενη αντλία να είναι κατάλληλη για διαγνωστική και χειρουργική

υστεροσκόπηση.(Σ.Β 1% )

8.2     Η συσκευή να λειτουργεί με μέτρηση της πίεσης του μέσου πλύσης χωρίς επαφή. (Σ.Β 1% )

8.3     Η ονομαστική ροή να μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 30-500 ml/min.(Σ.Β 1% )

8.4     Η ονομαστική πίεση να μπορεί να ρυθμιστεί εντός των πεδίων τιμών 35-150 mmHg.(Σ.Β 1% )

8.5    Να διαθέτει τουλάχιστον τις παρακάτω ενδείξεις: Ψηφιακή ένδειξη ονομαστικής πίεσης, Ψηφιακή

ένδειξη πραγματικής πίεσης, Ραβδόγραμμα πραγματικής πίεσης(Σ.Β 1% )

8.6    Σε περίπτωση σύνδεσης σε τροχήλατο / μονάδα εξισορρόπησης, να έχει δυνατότητα εμφάνισης

των παρακάτω ενδείξεων: Ένδειξη ελλείμματος (όγκος υγρού που λείπει), Ποσοστιαία εμφάνιση του

ελλείμματος(Σ.Β 1% )

8.7    Να διαθέτει δυνατότητα αναγνώρισης υστερορεζεκτοσκοπίου (για χρήση υπό αλατούχο

φυσιολογικό ορό), όταν αυτό συνδεθεί με την συσκευή.(Σ.Β 1% )

8.8    Να διαθέτει οπτικοακουστικό μήνυμα σφάλματος σε περίπτωση κρίσιμης υπερπίεσης, σε

περίπτωση διάτρησης και σε περίπτωση επίτευξης του ορισμένου όγκου ελλείμματος υγρού. (Σ.Β 1% )

ΟΜΑΔΑ Β'.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Σ.Β 30%)

1.Τα είδη θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και

δαπάνη του Προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οδηγίες του

κατασκευαστή και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας ασθενών, χειριστών, περιβάλλοντος. Ο

Προμηθευτής θα υποβάλλει με την προσφορά του, τυχόν προαπαιτούμενες υποδομές (παροχές,

συνδέσεις κ.λπ.) ή άλλες υποχρεώσεις του Νοσοκομείου, προκειμένου να υλοποιηθεί η παράδοση

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν εγγύηση καλής

λειτουργίας δύο (2) χρόνια τουλάχιστον και πλήρη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για δέκα

(10) χρόνια τουλάχιστον, με αποδεδειγμένη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Τυχόν περιπτώσεις που δεν

καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν.

Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής

Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους

όρους της Σύμβασης. (Σ.Β 8% )

2.Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή,

δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον

κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των εντός εγγύησης έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή

αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος

υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου, εντός 24 ωρών το αργότερο από την έγγραφη ή τηλεφωνική

ειδοποίησή του. Να δοθούν πλήρη στοιχεία για την οργάνωση του service του Προμηθευτή, ο οποίος

πρέπει να έχει επαρκή εμπειρία στο συγκεκριμένο είδος, καθώς και πελατολόγιο του προσφερόμενου

είδους. Θα αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη τοπικού service. (Σ.Β 6% )
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3.Να δοθούν βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, από τις οποίες να φαίνεται ότι ο προμηθευτής

είναι εξουσιοδοτημένος ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης και ότι

επαρκής αριθμός στελεχών του Προμηθευτή έχουν εκπαιδευτεί από τον οίκο κατασκευής του

προϊόντος. Να επισυναφθούν τα πιστοποιητικά CΕ του είδους και ISO του οίκου καθώς και Βεβαίωση

πιστοποιημένου φορέα περί συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές

για την ορθή πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης (service) ιατροτεχνολογικό προϊόντων, σύμφωνα με

την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348,ΦΕΚ 32Α/16-01-04). (Σ.Β 3% )

4.Nα συνοδεύεται η τεχνική προσφορά με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος στην

ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την

έγκριση του κατασκευαστή (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5). (Σ.Β 3% )

5.Να παρέχεται κατά την παράδοση του προϊόντος δωρεάν εκπαίδευση των χειριστών στη θεωρία, το

χειρισμό και τη λειτουργία, αλλά και των τεχνικών στην πρώτου βαθμού επισκευή και συντήρηση και

τα μέτρα ασφάλειας των χρηστών και του μηχανήματος.(Σ.Β 3% )

6.Να παραδοθούν, με την παράδοση του είδους, τα πρωτότυπα  εγχειρίδια χειρισμού και συντήρησης

και τους κωδικούς των ανταλλακτικών. (Σ.Β 2% )

7.Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της

Σύμβασης. (Σ.Β 5% )

4. ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΜΑΧΙΑ 2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

40.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ (70%)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή για πλήρη συμβατότητα και 

συνεργασία μεταξύ τους, ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους. (Σ.Β 

3% )

Όλα τα προσφερόμενα είδη να είναι πολλαπλών χρήσεων και να αποστειρώνονται σε υγρό κλίβανο 

(autoclavable).(Σ.Β 1% )

ΚΆΘΕ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ (Σ.Β 6% )

1.Λαπαροσκοπική οπτική

Λαπαροσκοπική οπτική (τεμάχιο 1) ευθείας οράσεως 0ο , διαμέτρου 10χιλ, και μήκους περίπου 31εκ., 

με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:1.1. Να διαθέτει ραβδόμορφους φακούς, μεγεθυμένης απεικόνισης. 

1.2 Η μετάδοση φωτισμού να γίνεται μέσω οπτικών ινών.1.3    Να αποστειρώνεται σε υγρό κλίβανο – 

Autoclavable. 1.4 Να διαθέτει ενσωματωμένους αντάπτορες για σύνδεση με καλώδια ψυχρού 

φωτισμού διάφορων κατασκευαστών, όπως STORZ, OLYMPUS, ACMI, WOLF, κλπ.1.5.Να διαθέτει 

υψηλής ποιότητας αντιανακλαστικό επίχρισμα για εξαιρετική απεικόνιση. 1.6  Ο προσοφθάλμιος φακός  

να είναι από αντιχαρακτικό κρύσταλλο ζαφειριού.1.7   Να παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών από 

τον κατασκευαστικό οίκο.1.8 Να είναι υψηλής αντίθεσης και υψηλής ευκρίνειας, κατάλληλη για χρήση 

με κάμερα υψηλής ανάλυσης full HD, και χρήση ICG. 1.9 χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη 

αναγνώριση της γωνίας οράσεως

2.Καλώδιο ψυχρού (Σ.Β 4% )
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Καλώδιο ψυχρού φωτισμού (1 τεμάχιο) εξαιρετικής θερμικής αντοχής, κατάλληλο για χρήση με πηγές 

ψυχρού φωτισμού υψηλής ισχύος (300W), μεγάλης διαμέτρου κατάλληλης για οπτικές διαμέτρου 

10χιλ. και μήκους τουλάχιστον 3μ. Να διαθέτει διπλή, ενισχυμένη επικάλυψη σιλικόνης, για προστασία 

από φθορές στα σημεία ψηλού φορτίου των άκρων. Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας 

οπτικές ίνες ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία σκιάσεων και απώλειας φωτισμού. Να διαθέτει 

εσωτερική επικάλυψη από ανοξείδωτο ατσάλι, για επιπλέον προστασία.  Να διατίθενται και με γωνιακό 

βύσμα σύνδεσης με την πηγή φωτισμού, προς επιλογή

3.Μεταλλικός κώνος(Σ.Β 4% )

Μεταλλικός κώνος μετατροπής των απλών τροκάρ 11χιλ σε HASSON, με πλευρικά στηρίγματα για τα 

ράμματα, και χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση της διαμέτρου (τεμάχιο 1)

4.Βελόνη VERRES (Σ.Β 1% )

Βελόνη VERRES διάτρησης του πνευμοπεριτοναίου, διαμέτρου 2,1χιλ. περίπου, μήκους 15 εκ. περίπου, 

με αμβλεία εσωτερική κάνουλα με ελατήριο, και συνδετικό LUER-Lock για σύνδεση με CO2 (τεμάχιο 1)

5.Ανελκτήρα σχήματος S  (Σ.Β 2% )

Ανελκτήρα σχήματος S μήκους περίπου 17εκ. (τεμάχια 2)

6.Σετ τροκάρ (Σ.Β 2% )

Σετ τροκάρ (τεμάχιο 1) κατάλληλο για εργαλεία διαμέτρου έως 10χιλ., διασπώμενα σε επιμέρους 

τμήματα για καλύτερο καθαρισμό και αποστείρωση, αποτελούμενο από στειλεό με αμβλύ άκρο και  

κάνουλα μήκους περίπου 10,5εκ με λοξό άκρο, βρυσάκι σύνδεσης για εμφύσηση, βαλβίδα αυτόματης 

και χειροκίνητης λειτουργίας και χρωματική κωδικοποίηση αναγνώρισης της διαμέτρου.

7.Σετ τροκάρ (Σ.Β 2% )

Σετ τροκάρ (τεμάχιο 1) κατάλληλο για εργαλεία διαμέτρου έως 10χιλ., διασπώμενα σε επιμέρους 

τμήματα για καλύτερο καθαρισμό και αποστείρωση, αποτελούμενο από στειλεό με οξύ άκρο και 

κάνουλα μήκους περίπου 10,5εκ με λοξό άκρο, βρυσάκι σύνδεσης για εμφύσηση, βαλβίδα αυτόματης 

και χειροκίνητης λειτουργίας, και χρωματική κωδικοποίηση αναγνώρισης της διαμέτρου.

8.Σετ τροκάρ (Σ.Β 2% )

Σετ τροκάρ (τεμάχια 3) κατάλληλο για εργαλεία διαμέτρου έως 5χιλ., διασπώμενα σε επιμέρους 

τμήματα για καλύτερο καθαρισμό και αποστείρωση, αποτελούμενα από στειλεό με αιχμηρό άκρο και 

από κάνουλα μήκους περίπου 11εκ με λοξό άκρο, βρυσάκι σύνδεσης για εμφύσηση,  βαλβίδα 

αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας, και χρωματική κωδικοποίηση αναγνώρισης της διαμέτρου.

9.Μειωτήρας(Σ.Β 2% )

Αποσπώμενος μειωτήρας διαμέτρου τροκάρ για χρήση εργαλείων, από 11 σε 5 χιλ. (τεμάχιο 1)

10.Μονοπολικό καλώδιο(Σ.Β 1% )

Μονοπολικό καλώδιο, κατάλληλο για σύνδεση με διαθερμία του νοσοκομείου (τεμάχιο 1)

11.Διπολικό καλώδιο (Σ.Β 1% )

Διπολικό καλώδιο κατάλληλο για σύνδεση με διαθερμία του νοσοκομείου(τεμάχιο 1)

12.Λαπαροσκοπική λαβίδα(Σ.Β 2% )
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Λαπαροσκοπική λαβίδα (τεμάχια 2) σύλληψης ιστών ατραυματική με πολλαπλά δοντάκια διαμέτρου 

5χιλ, με δυνατότητα περιστροφής κατά 360ο, μήκος περίπου 36 εκ., με εύκολο σύστημα 

αποσυναρμολόγησης τύπου -click-  σε περισσότερα τμήματα για καλύτερο καθαρισμό και 

αποστείρωση, διασπώμενη στα ακόλουθα τμήματα:12.1. Εσωτερικό λαβίδας με ατραυματικές 

σιαγώνες μονής ενέργειας, μήκους περίπου 14χιλ. Και πλάτους 4,8χιλ. περίπου, ατραυματική με 

πολλαπλά δόντια στο άκρο12.2.Εξωτερικό σωλήνα μονωμένο τουλάχιστον μέχρι την άρθρωση των 

σιαγόνων κατά προτίμηση με σήμανση μήκους και συνδετικό LUER lock για εύκολο καθαρισμό.χρήσεως

  12.3Πλαστική χειρολαβή με κλείδωμα τύπου MANHES, με μόνιμη ή προσωρινή απεμπλοκή κατ' 

επιλογήν του χρήστη, μεγάλη επιφάνεια επαφής με τα δάχτυλα, συνδετικό μονοπολικής διαθερμίας, 

και κατά προτίμηση με μεγάλο αποσπώμενο ελαστικό δακτύλιο εύκολης περιστροφής. Θα εκτιμηθεί η 

χειρολαβή να δύναται να συνεργαστεί με στελέχη λαβίδων/ψαλιδιών πολλαπλών και μιας χρήσεως.

13.Λαπαροσκοπική ανατομική λαβίδα σύλληψης τύπου Ντισεκτέρ(Σ.Β 2% )

Λαπαροσκοπική ανατομική λαβίδα σύλληψης τύπου Ντισεκτέρ (τεμάχιο 1) διαμέτρου 5χιλ, με 

δυνατότητα περιστροφής κατά 360ο, μήκος περίπου 36 εκ., με εύκολο σύστημα αποσυναρμολόγησης 

τύπου -click-  σε περισσότερα τμήματα για καλύτερο καθαρισμό και αποστείρωση, διασπώμενη στα 

ακόλουθα τμήματα:13.1.Εσωτερικό λαβίδας dissection και σύλληψης με σιαγώνες διπλής ενέργειας, 

μήκους περίπου 16χιλ. 13.2 Εξωτερικό σωλήνα μονωμένο τουλάχιστον μέχρι την άρθρωση των 

σιαγόνων κατά προτίμηση με σήμανση μήκους και συνδετικό LUER lock για εύκολο καθαρισμό.13.3  

Πλαστική χειρολαβή με κλείδωμα τύπου MANHES, με μόνιμη ή προσωρινή απεμπλοκή κατ' επιλογήν 

του χρήστη, μεγάλη επιφάνεια επαφής με τα δάχτυλα, συνδετικό μονοπολικής διαθερμίας, και κατά 

προτίμηση με μεγάλο αποσπώμενο ελαστικό δακτύλιο εύκολης περιστροφής. Θα εκτιμηθεί η 

χειρολαβή να δύναται να συνεργαστεί με στελέχη λαβίδων/ψαλιδιών πολλαπλών και μιας χρήσεως

14.Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης ιστών και εντέρου (Σ.Β 2% )

Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης ιστών και εντέρου (τεμάχια 2) διαμέτρου 5χιλ, με δυνατότητα 

περιστροφής κατά 360ο, μήκος περίπου 36 εκ., με εύκολο σύστημα αποσυναρμολόγησης τύπου -click-  

σε περισσότερα τμήματα για καλύτερο καθαρισμό και αποστείρωση, διασπώμενη στα ακόλουθα 

τμήματα:14.1 Εσωτερικό λαβίδας με θυριδωτές σιαγώνες διπλής ενέργειας, μήκους περίπου 18χιλ. 

14.2 Εξωτερικό σωλήνα μονωμένο μέχρι την άρθρωση των σιαγόνων κατά προτίμηση με σήμανση 

μήκους και συνδετικό LUER lock για εύκολο καθαρισμό.  14.3 Πλαστική χειρολαβή με κλείδωμα τύπου 

MANHES, με μόνιμη ή προσωρινή απεμπλοκή κατ' επιλογήν του χρήστη, μεγάλη επιφάνεια επαφής με 

τα δάχτυλα, συνδετικό μονοπολικής διαθερμίας, και κατά προτίμηση με μεγάλο αποσπώμενο ελαστικό 

δακτύλιο εύκολης περιστροφής. Θα εκτιμηθεί η χειρολαβή να δύναται να συνεργαστεί με στελέχη 

λαβίδων/ψαλιδιών πολλαπλών και μιας χρήσεως

15.Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης ινομυωμάτων (Σ.Β 2% )
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Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης ινομυωμάτων μονοδοντωτή διαμέτρου 5χιλ (τεμάχιο 1), με 

δυνατότητα περιστροφής κατά 360ο, μήκος περίπου 36 εκ., με εύκολο σύστημα αποσυναρμολόγησης 

τύπου -click-  σε περισσότερα τμήματα για καλύτερο καθαρισμό και αποστείρωση, διασπώμενη στα 

ακόλουθα τμήματα:15.1 Εσωτερικό λαβίδας με μονοδοντωτές σιαγώνες διπλής ενέργειας τύπου μιζέ, 

μήκους περίπου 27χιλ.15.2    Εξωτερικό σωλήνα μονωμένο μέχρι την άρθρωση των σιαγόνων κατά 

προτίμηση με σήμανση μήκους και συνδετικό LUER lock για εύκολο καθαρισμό.15.3 Μεταλλική 

χειρολαβή με κλείδωμα τύπου MANHES, με μόνιμη ή προσωρινή απεμπλοκή κατ' επιλογήν του χρήστη, 

μεγάλη επιφάνεια επαφής με τα δάχτυλα, συνδετικό μονοπολικής διαθερμίας, και κατά προτίμηση με 

μεγάλο αποσπώμενο ελαστικό δακτύλιο εύκολης περιστροφής. Θα εκτιμηθεί η χειρολαβή να δύναται 

να συνεργαστεί με στελέχη λαβίδων/ψαλιδιών πολλαπλών και μιας χρήσεως

16.Λαπαροσκοπικό ψαλίδι  (Σ.Β 2% )

Λαπαροσκοπικό ψαλίδι (τεμάχιο 1) διαμέτρου 5χιλ, με δυνατότητα περιστροφής κατά 360ο, μήκος 

περίπου 36 εκ., με εύκολο σύστημα αποσυναρμολόγησης τύπου -click-  σε περισσότερα τμήματα για 

καλύτερο καθαρισμό και αποστείρωση, διασπώμενο στα ακόλουθα τμήματα:16.1Εσωτερικό λαβίδας-

ψαλίδι με κεκκαμένες οδοντωτές σιαγώνες διπλής ενέργειας, μήκους περίπου 20χιλ.16.2.  Εξωτερικό 

σωλήνα μονωμένο μέχρι την άρθρωση των σιαγόνων κατά προτίμηση με σήμανση μήκους και 

συνδετικό LUER lock για εύκολο καθαρισμό.16.3 Πλαστική χειρολαβή με συνδετικό μονοπολικής 

διαθερμίας, μεγάλη επιφάνεια επαφής με τα δάχτυλα και μεγάλο αποσπώμενο ελαστικό δακτύλιο 

εύκολης περιστροφής. Θα εκτιμηθεί η  χειρολαβή να δύναται να συνεργαστεί με στελέχη 

λαβίδων/ψαλιδιών πολλαπλών και μιας χρήσεως

17.Λαπαροσκοπική διπολική ανατομική λαβίδα(Σ.Β 5% )

Λαπαροσκοπική διπολική ανατομική λαβίδα σύλληψης (τεμάχιο 1) διαμέτρου 5χιλ, με δυνατότητα 

περιστροφής κατά 360ο, μήκος περίπου 36 εκ., με εύκολο σύστημα αποσυναρμολόγησης τύπου -click-  

σε περισσότερα τμήματα για καλύτερο καθαρισμό και αποστείρωση, διασπώμενη στα ακόλουθα 

τμήματα:17.1  Διπολικό εσωτερικό λαβίδας σύλληψης με σιαγώνες διπλής ενέργειας, μήκους περίπου 

19χιλ,  τύπου ντισεκτέρ με παχειά ατραυματικά άκρα ή αλλιώς θυριδωτή.17.2 Εξωτερικό σωλήνα 

μονωμένο τουλάχιστον μέχρι την άρθρωση των σιαγόνων με συνδετικό LUER lock για εύκολο 

καθαρισμό.17.3  Πλαστική χειρολαβή με συνδετικό διπολικής διαθερμίας και μεγάλο αποσπώμενο 

ελαστικό δακτύλιο εύκολης περιστροφής.

18.Σωλήνας πλύσης-αναρρόφησης(Σ.Β 2% )

Σωλήνας πλύσης-αναρρόφησης (τεμάχιο 1), με πλευρικές οπές και αντιανακλαστική επιφάνεια,  με 

βρυσάκι 2 δρόμων, ελέγχου της πλύσης-αναρρόφησης, κατάλληλο για χρήση με το ένα δάχτυλο, 

διαμέτρου 5χιλ., και μήκος περίπου 36εκ.

19.Ηλεκτρόδιο αιμόστασης (Σ.Β 4% )

Ηλεκτρόδιο αιμόστασης και διατομής, με άκρο σχήματος L, με συνδετικό μονοπολικής διαθερμίας και 

κανάλι αναρρόφησης, διαμέτρου 5χιλ., και μήκους περίπου 36εκ. Να συνοδεύεται από χειρολαβή με 

βρυσάκι δυο δρόμων και απλή χειρολαβή (τεμάχιο 1)

20.Εργαλείο επιφανειακής σφράγισης, (Σ.Β 4% )

Εργαλείο επιφανειακής σφράγισης, υποδόριας ραφής των οπών από τροκάρ, διαμέτρου μέχρι 2,8χιλ., 

και μήκους περίπου 17εκ. (τεμάχιο 1)

21.Βελονοκάτοχο αριστερό (Σ.Β 4% )

Βελονοκάτοχο κατά προτίμηση καρβιδίου του βολφραμίου με εργονομική ευθεία χειρολαβή, και 

μηχανισμό κλειδώματος με δυνατότητα απεμπλοκής, κλείδωμα δεξιά, κάμψη σιαγώνων αριστερά, 

διαμέτρου 5χιλ., μήκους περίπου 33 εκ. και με συνδετικό LUER lock για εύκολο καθαρισμό. (τεμάχιο 1)

22.Βελονοκάτοχο δεξιό  (Σ.Β 4% )
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Βελονοκάτοχο κατά προτίμηση καρβιδίου του βολφραμίου με εργονομική ευθεία χειρολαβή, και 

μηχανισμό κλειδώματος με δυνατότητα απεμπλοκής, κλείδωμα αριστερά, κάμψη σιαγώνων δεξιά, 

διαμέτρου 5χιλ., μήκους περίπου 33 εκ. και με συνδετικό LUER lock για εύκολο καθαρισμό. (τεμάχιο 1)

23.Κάνουλα έγχυσης(Σ.Β 1% )

Κάνουλα έγχυσης με συνδετικό LUER lock, διαμέτρου στο άκρο 1,2χιλ., διαμέτρου σώματος 5χιλ., και 

μήκος περίπου 36 εκ. (τεμάχιο 1)

24.Προωθητής κόμπων (Σ.Β 1% )

Προωθητής κόμπων διαμέτρου 5χιλ, μήκους 36εκ., με λοξό άκρο. (τεμάχιο 1)

25.Πλαστικό κυτίο(Σ.Β 3% )

Ειδικό πλαστικό κυτίο αποστείρωσης και φύλαξης των ανωτέρω εργαλείων, διάτρητο με καπάκι, 2 

επιπέδων για χρήση με εργαλεία και λαβίδες 30-36εκ., εξωτερικών διαστάσεων (ΠxΒxΥ) 

600x145x250χιλ περίπου. (τεμάχιο 1)

26.Κυτίο καθαρισμού(Σ.Β 3% )

Κυτίο καθαρισμού, αποστείρωσης και φύλαξης για 2 άκαμπτα ενδοσκόπια διαμέτρου έως 10χιλ., 

μήκους εργασίας έως 32 εκ.,και ένα καλώδιο ψυχρού φωτισμού, με ειδικά στηρίγματα σιλικόνης για τα 

ενδοσκόπια και για τους αποσπώμενους αντάπτορες φωτισμού, με καπάκι, εξωτερικών διαστάσεων 

(ΠxΒxΥ) 485x125x55χιλ περίπου. (τεμάχιο 1)

Β'.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (30%)

1.Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών (Σ.Β 12%) 

2.Όλα τα αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά να βεβαιώνονται από τα επίσημα φυλλάδια του οίκου 

είτε από βεβαιώσεις του οίκου(Σ.Β 1%) 

3.Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν  CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα. (Σ.Β 1%) 

4.Χρονος παραδοσης μέχρι δύο μήνες (Σ.Β 5%) 

5.Στοιχεια τεχνικης υποστηριξης(Σ.Β 6%) 

6.Επιδειξη λειτουργιας και εκπαιδευση προσωπικου(Σ.Β 5%) 

5.ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΑ ΜΕ ΑΥΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜ (2) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 18.000,00€ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΟΜΑΔΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ (70%)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Όλα τα προσφερόμενα να είναι του ιδίου κατασκευαστή για πλήρη συμβατότητα και συνεργασία 

μεταξύ τους, ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους. (Σ.Β 8% ) 

Όλα τα προσφερόμενα είδη να είναι πολλαπλών χρήσεων και να αποστειρώνονται σε υγρό κλίβανο 

(autoclavable). (Σ.Β 2% ) 

ΚΑΘΕ ΣΕΤ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ

1.Υστεροσκοπική οπτική (Σ.Β 25%) 
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Υστεροσκοπική οπτική πλάγιας οράσεως 30 μοιρών, διαμέτρου 2,9χιλ. περίπου,  και μήκους περίπου 

30εκ., με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (1 τμχ):1.1 Να διαθέτει ραβδόμορφους φακούς, μεγεθυμένης 

απεικόνισης.1.2 Η μετάδοση φωτισμού να γίνεται μέσω οπτικών ινών.1.3.Να διαθέτει 

ενσωματωμένους αντάπτορες για σύνδεση με καλώδια ψυχρού φωτισμού διάφορων κατασκευαστών, 

όπως STORZ, OLYMPUS, ACMI, WOLF, κλπ.1.4.Να διαθέτει υψηλής ποιότητας αντιανακλαστικό 

επίχρισμα για εξαιρετική απεικόνιση. 1.5.Ο προσοφθάλμιος φακός  να είναι από αντιχαρακτικό 

κρύσταλλο ζαφειριού.1.6 Να είναι υψηλής αντίθεσης και υψηλής ευκρίνειας, κατάλληλη για χρήση με 

κάμερα υψηλής ανάλυσης full HD.1.7 Χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση της γωνίας 

οράσεως

2.Εσωτερική υστεροσκοπική διαγνωστική-επεμβατική (Σ.Β 4%) 

 Εσωτερική υστεροσκοπική διαγνωστική-επεμβατική θήκη διαμέτρου περίπου 4,3χιλ με κανάλι 

εργασίας για ημιάκαμπτα εργαλεία διαμέτρου 5Fr., με βρυσάκι και συνδετικό LUER lock, (1 τμχ)

3.Εξωτερική υστεροσκοπική επεμβατική θήκη(Σ.Β 4%) 

Εξωτερική υστεροσκοπική επεμβατική θήκη διαμέτρου έως 5χιλ., με βρυσάκι και συνδετικό LUER lock, 

(1 τμχ).

4.Ημιάκαμπτο ψαλίδι(Σ.Β 4%) 

Ημιάκαμπτο ψαλίδι, αμβλύ, με σιαγόνες μονής ενέργειας, διαμέτρου 5Fr. και μήκους 34εκ περίπου (2 

τμχ)

5.Ημιάκαμπτη λαβίδα(Σ.Β 4%)

Ημιάκαμπτη λαβίδα σύλληψης και βιοψίας, , με σιαγόνες μονής ενέργειας, διαμέτρου 5Fr. και μήκους 

34εκ περίπου (2 τμχ)

6.Διπολικό ηλεκτρόδιο(Σ.Β 6%)

Διπολικό ηλεκτρόδιο εξάχνωσης σχήματος L, μήκους 42εκ., περίπου (2 τμχ)

7. Διπολικό καλώδιο(Σ.Β 3%)

Διπολικό καλώδιο για σύνδεση με διαθερμία του νοσοκομείου.

8.Καλώδιο ψυχρού φωτισμού (Σ.Β 6%)

Καλώδιο ψυχρού φωτισμού εξαιρετικής θερμικής αντοχής, κατάλληλο για χρήση με πηγές ψυχρού 

φωτισμού υψηλής ισχύος (300W), διαμέτρου 3,5χιλ. περίπου κατάλληλης για οπτικές διαμέτρου 

περίπου 3χιλ., και μήκους 230εκ. περίπου (1 τμχ). Να διαθέτει διπλή, ενισχυμένη επικάλυψη σιλικόνης, 

για προστασία από φθορές στα σημεία υψηλού φορτίου των άκρων. Να είναι κατασκευασμένο από 

υψηλής ποιότητας οπτικές ίνες ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία σκιάσεων και απώλειας φωτισμού. 

Να διαθέτει εσωτερική επικάλυψη από ανοξείδωτο ατσάλι, για επιπλέον προστασία. Να διατίθεται και 

με γωνιακό βύσμα σύνδεσης με την πηγή φωτισμού, προς επιλογή.

9.Κυτίο αποστείρωσης  (Σ.Β 4%)

Ειδικό κυτίο αποστείρωσης και φύλαξης των ανωτέρω εργαλείων, διάτρητο με καπάκι, με στρώμα 

σιλικόνης για την τοποθέτηση των εργαλείων, εξωτερικών διαστάσεων (ΠxΒxΥ) 515x235x65χιλ περίπου

Β'.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (30%)

1.Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών (Σ.Β 12%) 

Όλα τα αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά να βεβαιώνονται από τα επίσημα φυλλάδια του οίκου 

είτε από βεβαιώσεις του οίκου Να κατατεθεί πλήρες και αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με 

παραπομπές(Σ.Β 1%) 

3.Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν  CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα. (Σ.Β 1%) 

4.Χρονος παραδοσης μέχρι δύο μήνες (Σ.Β 5%) 

5.Στοιχεια τεχνικης υποστηριξης(Σ.Β 6%) 
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6.Επιδειξη λειτουργιας και εκπαιδευση προσωπικου(Σ.Β 5%) 

6.ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ (MORCELLATOR) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.000,00€ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Να προσφερθεί σετ λαπαροσκοπικού τεμαχιστή μήτρας (συσκευής morcellator)  πολλαπλών χρήσεων, 

που να αποτελείται από γεννήτρια, μοτέρ, λαβίδα σύλληψης και κυτίο .

ΟΜΑΔΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ (70%)

Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή για πλήρη συμβατότητα και 

συνεργασία μεταξύ τους, ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους. (Σ.Β 

5% ) 

Συσκευή morcellator, κατάλληλη για χρήση με μοτέρ και εργαλεία διαφορετικών διαμέτρων, 

κατάλληλη για γυναικολογικές και ουρολογικές επεμβάσεις. Να διαθέτει συνεχώς μεταβαλλόμενο 

ρυθμό περιστροφής, με δυνατότητα ρύθμισης του μέγιστου αριθμού στροφών. Ο αριθμός των 

στροφών και η παρεχόμενη ροπή να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή με συνεχή υψηλή απόδοση του 

μοτέρ σε όλο το φάσμα των στροφών. Ο έλεγχος να είναι απλός και εύχρηστος  με σαφείς και 

ευανάγνωστες  παραμέτρους λειτουργίας. Να υπάρχει αυτόματη αναγνώριση συνδεόμενης 

χειρολαβής. Να έχει ενσωματωμένη δυνατότητα σύνδεσης με αντλίες για συνδυασμένη λειτουργία και 

έλεγχο. Να έχει δυνατότητα διασύνδεσης με επεξεργαστή κάμερας και ελέγχου βασικών λειτουργιών 

από τα πλήκτρα της κεφαλής κάμερας. Να έχει δυνατότητα παρουσίασης όλων των σχετικών 

πληροφοριών λειτουργίας και μηνυμάτων ασφαλείας στο μόνιτορ της ενδοσκοπικής εικόνας. Να 

διαθέτει στη βασική προσφερόμενη διαμόρφωση ποδοδιακόπτη ελέγχου. Να διαθέτει πιστοποίηση 

ανώτατης ηλεκτρικής ασφάλειας.(Σ.Β 30% ) 

Μοτέρ Morcellator πολλαπλών χρήσεων, ανοιχτού άξονα για χρήση σε γυναικολογικές λαπαροσκοπικές 

χειρουργικές επεμβάσεις, διαμέτρου οπής 11χιλ. περίπου. Να συνοδεύεται από τα ακόλουθα: 

Χειρολαβή για διαμέτρους οπής 11/15χιλ., λοξό τροκάρ διαμέτρου 11χιλ. περίπου, αμβλύ στειλεό 

διαμέτρου 11χιλ. περίπου,  σετ τάπες σφράγισης, βαλβίδα 11χιλ. περίπου, σετ πλάκες-αποστάτες, σετ 

τάπες βαλβίδας, λαπαροσκοπικό μαχαίρι διαμέτρου 11χιλ. Να διαθέτει μεταβαλλόμενο ρυθμό 

περιστροφής (500-1200rpm περίπου), και ροπή 0.55Nm περίπου. Να μπορεί να αποστειρωθεί σε υγρό 

κλίβανο (autoclavable). (Σ.Β 30% ) 

Λαβίδα σύλληψης ινομυωμάτων διαμέτρου 10χιλ. περίπου, με εύκολο σύστημα αποσυναρμολόγησης 

τύπου –click-  σε περισσότερα τμήματα για εύκολο καθαρισμό και αποστείρωση, διασπώμενη στα 

ακόλουθα τμήματα: 1.Εσωτερικό λαβίδας σύλληψης  με σιαγώνες διπλής ενέργειας, με μονό δόντι 

(τύπου μιζέ) κατάλληλη για σύλληψη ινομυωμάτων. 2. Εξωτερικό μεταλλικό σωλήνα με συνδετικό LUER 

lock για εύκολο καθαρισμό, 3. μεταλλική χειρολαβή με κλείδωμα τύπου MANHES και μόνιμη ή 

προσωρινή απεμπλοκή κατ’ επιλογήν του χρήστη, και συνδετικό μονοπολικής διαθερμίας, και μεγάλη 

επιφάνεια επαφής με τα δάχτυλα. Να μπορεί να αποστειρωθεί σε υγρό κλίβανο (autoclavable). (Σ.Β 3% 

) 

Ειδικό συρμάτινο κυτίο αποστείρωσης και φύλαξης του μοτέρ με όλα από τα εργαλεία και όλα τα 

αξεσουάρ του, εξωτερικών διαστάσεων (ΠxΒxΥ) 535x255x210χιλ περίπου. Να μπορεί να αποστειρωθεί 

σε υγρό κλίβανο (autoclavable). (Σ.Β 2% ) 

Β'.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (30%)

Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών (Σ.Β 12% ) 
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Όλα τα αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά να βεβαιώνονται από τα επίσημα φυλλάδια του οίκου 

είτε από βεβαιώσεις του οίκου(Σ.Β 1% ) 

Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν  CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα. (Σ.Β 1% ) 

Να κατατεθεί πλήρες και αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές(Σ.Β 1% ) 

Χρονος παραδοσης μέχρι δύο μήνες (Σ.Β 5% ) 

Στοιχεια τεχνικης υποστηριξης(Σ.Β 5% ) 

Επιδειξη λειτουργιας και εκπαιδευση προσωπικου(Σ.Β 5% ) 

7.ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΔΡΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.000,00€ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Να προσφερθεί ένα σύστημα ουροδυναμικης μελέτης και μια ηλεκτροκίνητη γυναικολογική εξεταστική 

έδρα 

ΟΜΑΔΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ (70%)

Α.ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Το υπό προμήθεια σύστημα να είναι 100% ψηφιακό, πλήρες, τροχήλατο και σύγχρονο, 

κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις τις τεχνολογίας. (Σ.Β 1%) 

2. Να φέρεται σε ειδική τροχήλατη βάση εργονομικού σχεδιασμού με τέσσερις αντιστατικούς τροχούς 

με πέδηση για εύκολη μεταφορά του συστήματος εντός του εξεταστικού χώρου και να έχει 

ενσωματωμένο μετασχηματιστή απομόνωσης (Μονάδαασφαλείας) για προστασία από τις 

διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου. Στην τροχήλατη βάση να μπορεί να τοποθετηθεί και ο Η/Υ του 

συστήματος και ο εκτυπωτής(Σ.Β 1%) 

3. Να είναι εξολοκλήρου ψηφιακό, και να διαθέτει τη δυνατότητα για τους παρακάτω τύπους 

ουροδυναμικού ελέγχου:3.1Ροής ούρων (uroflowmentry) με τεχνολογία Bluetooth μεγάλης 

εμβέλειας.3.2.Κυστεομανομετρίας νερού (water cystometry)3.3Ροής ούρων συνοδευόμενη από 

Κυστεομανομετρία (voiding cystometry) για μελέτη πιέσεων κατά την ούρηση (pressure flow 

studies).3.4 Ηλεκτρομυογραφία (E.M.G ). Για την μέτρηση της λειτουργικότητας (τονικότητας ) του 

σφιγκτηριακού μηχανισμού των ασθενών το σύστημα να φέρει μονάδα ηλεκτρομυογραφίας  (Σ.Β 5% ) 

4. Να διαθέτει μονάδα πιέσεων τεσσάρων (4) καναλιών για την μέτρηση της ενδοκυστικής και 

ενδοκοιλιακής πίεσης καθώς και ένα (1) κανάλι EMG ενώ μαθηματικά θα πρέπει να υπολογίζεται και να 

απεικονίζεται η πίεση εξωστήρα (Pdetrusor).(Σ.Β 3 %) 

5. Η μονάδα πιέσεων να έχει την δυνατότητα να γίνει μελλοντικά ασύρματη για την αποφυγή πολλών 

καλωδίων. Θα αξιολογηθεί θετικά η δυνατότητα αναβάθμισης μελλοντικά σε ασύρματη φορητή 

περιπατητική ουροδυναμική (Ambulatory urodynamics).(Σ.Β 2%) 

6. Να έχει την δυνατότητα να λειτουργεί με μορφομετατροπείς πιέσεων νερού (water pressure 

transducers) και με ηλεκτρονικούς καθετήρες solid state αλλά και με T doc transducers και T doc 

καθετήρες αν ζητηθεί από την κλινική.(Σ.Β 2%) 

7. Ο μετατροπέας ροής (Flow transducer ) να είναι τύπου Weight cell και να φέρεται σε βάση 

μεταβλητού ύψους ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος του ασθενούς.(Σ.Β 2%) 

8. Ο μετατροπέας ροής (Flow transducer),να επικοινωνεί με τον υπολογιστή με τεχνολογία Bluetooth 

τελευταίας γενιάς, εμβέλειας 50 μέτρων περίπου και να λειτουργεί παρά την παρεμβολή τοίχου (να 

αποδεικνυεται από τα επίσημα στοιχεία του κατασκευαστή) . Ο μετατροπέας ροής να λειτουργεί και με 

αλκαλικές μπαταρίες και με επαναφορτιζόμενες, καθώς και να συνδέεται καλωδιακά στην κεντρική 

μονάδα.(Σ.Β 2%) 

9. Να συνοδεύεται από αλουμινένια γυναικολογική καρέκλα ούρησης.(Σ.Β 1%) 
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10. Η κεντρική μονάδα να ελέγχεται πλήρως με τηλεχειρισμό και να παρέχεται στον στάνταρ εξοπλισμό 

τηλεχειριστήριο Bluetooth για την εξ αποστάσεως λειτουργία του μηχανήματος.(Σ.Β 2%) 

11. Να διαθέτει περισταλτική αντλία τουλάχιστον 8 ρoλών, η οποία θα ενεργοποιείται αυτόματα ή 

χειροκίνητα κατά την έναρξη της φάσης πλήρωσης της κύστεως. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της ροής 

από τουλάχιστον 10ml/min έως 200 ml/min. Η κατεύθυνση περιστροφής της αντλίας να ανιχνεύεται 

αυτόματα από το λογισμικό ώστε και σε λάθος τοποθέτηση της γραμμής έγχυσης, η αντλία να 

αναγνωρίζει την σωστή ροή περιστροφής.(Σ.Β 3%) 

12. Η αντλία να διαθέτει ζυγαριά εγχυόμενου όγκου ελεγχόμενη από το λογισμικό για την ακριβή 

μέτρηση του όγκου πλήρωσης της κύστης.(Σ.Β 1%) 

13. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση η ύπαρξη πρωτοκόλλων και οι επιπλέον δυνατότητες του 

συστήματος με προγράμματα και πρωτόκολλα εφαρμογών, που έχουν σκοπό τον πληρέστερο έλεγχο 

και την αντικειμενικότερη διάγνωση του ασθενούς.(Σ.Β 2%) 

14. Να διαθέτει ειδικό λογισμικό για την εκτύπωση των reports σε διαφορετικές μορφές αρχείων 

(Pdf,Word,excel κτλ)(Σ.Β 2 %) 

15. Να διαθέτει πολλαπλούς τύπους προκαθορισμένων αναφορών ασθενούς (reports) αλλά να δίνει 

και την δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργεί και τα δικά του reports προσαρμοσμένα στις ανάγκες 

του.(Σ.Β 2%) 

16. Το λειτουργικό (software) της ουροδυναμικής να περιλαμβάνει νομογράμματα όπως : Abrams-

Griffith, URA, WF, Siroky, ICS , LinPURR, Werner Schaefer, Blaivas, Liverpool, CHESS, Miskolc για παιδιά 

κλπ.(Σ.Β 2%) 

17. Να διαθέτει ερωτηματολόγια ασθενών κατά ICS όπως: Incontinence impact list-International 

Prostate symptom score-Urogenital distress inventory κλπ(Σ.Β 2%) 

18. Να συνοδεύεται από Η/Υ τρέχουσας τεχνολογίας, έγχρωμη οθόνη (Flat screen) τουλάχιστον 21’’ 

υψηλής ανάλυσης και έγχρωμο εκτυπωτή υψηλής ποιότητας.(Σ.Β 2%) 

19. Το λογισμικό πρόγραμμα της ουροδυναμικής να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 10 σε κλασσικό 

ηλεκτρονικό υπολογιστή σαν ξεχωριστό μηχάνημα (για εύκολη αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης) 

και όχι ενσωματωμένο (Integrated) στο σύστημα ουροδυναμικής. Να έχει την δυνατότητα υποστήριξης 

και σε μεταγενέστερες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων των Windows.(Σ.Β 2%) 

20. Όλο το λογισμικό πρόγραμμα της ουροδυναμικής να υποστηρίζει τουλάχιστον Ελληνική και Αγγλική 

γλώσσα(Σ.Β 1%) 

21. Να έχει δυνατότητα δικτύωσης(Σ.Β 1%) 

22. Το λογισμικό να έχει τη δυνατότητα Διαγνωστικού αυτοελέγχου του υλικού, για τη σωστή 

λειτουργία, με απεικόνιση των συνδεδεμένων εξαρτημάτων στην οθόνη.(Σ.Β 1%) 

23. Θα αξιολογηθεί θετικά η δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης ώστε το μηχάνημα να δέχεται 

επιπλέον ουροροοόμετρα στην ίδια βάση δεδομένων(Σ.Β 2%) 

24. Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης για ορθοπρωκτική μανομετρία (Anorectal manometry) .(Σ.Β 2%) 

25. Να έχει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με μονάδα Προκλητών Δυναμικών (Neuro-

Urodynamics)(Σ.Β 2%) 

26. Θα αξιολογηθεί θετικά εάν το υπό προμήθεια σύστημα έχει την δυνατότητα μελλοντικής 

αναβάθμισης ώστε να εκτελεί και κλασσικές εξετάσεις ουροδυναμικής στο μηχάνημα βάσης αλλά και 

ασύρματη φορητή περιπατητική ουροδυναμική (Ambulatory Urodynamics)(Σ.Β 2%) 

27. Να διαθέτει ή να δέχεται δυνατότητα μέτρησης της ουρηθρικής πιέσεως (Urethral profilometry) με 

ειδικό μηχανισμό έλξεως (Puller mechanism) με τεχνολογία bluetooth (για ευελιξία τοποθέτησης σε 

ράγα din).(Σ.Β 4%) 
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28. Να διαθέτει ή να δέχεται μονάδα βιοανάδρασης η οποία να είναι ενσωματωμένη στο υπάρχον 

λογισμικό του κυρίως μηχανήματος και να διαθέτει animation, κανάλι πίεσης, κανάλι EMG, και κανάλι 

ροής.(Σ.Β 4%) 

29. Να διαθέτει ή να δέχεται μονάδα Video ουροδυναμικής που να είναι υψηλής ανάλυσης (High 

resolution) και να διαθέτει Cine loop τουλάχιστον 30 εικόνων το δευτερόλεπτο, για υψηλή ποιότητα 

εικόνας.(Σ.Β 1%) 

30. Να συνοδεύεται από αναλώσιμα αρκετά για τις πρώτες 5 ουροδυναμικές μελέτες. (Σ.Β 1%) 

Β.ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΕΔΡΑ (BOOM)

1. Να διαθέτει τρία ηλεκτρικά μοτέρ για τον έλεγχο του ύψους, της κλίσης της πλάτης και της βάσης 

του καθίσματος (Σ.Β 3%)

2. Να είναι 3 τμημάτων και να διαθέτει προέκταση για να γίνεται κρεβάτι. Χωρίς την προέκταση να 

είναι περίπου 800 × 1400 mm. Μήκος των τμημάτων περίπου: έδρανο 400 mm, πλάτη 500 mm, κεφαλή 

400 mm. Να διαθέτει αφαιρούμενο ανοξείδωτο μπολ συλλογής υγρών. Να διαθέτει στήριγμα ρολού 

χαρτιού. Να διαθέτει EURO rails για τη στερέωση των εξαρτημάτων γύρω από το κάθισμα, υποπόδια 

πολυουρεθάνης με αντιολισθητικό τεχνόδερμα επενδεδυμένα στο χρώμα της έδρας. Να διαθέτει βάση 

για την τοποθέτηση του ουροροόμετρου του ουροδυναμικού μηχανήματος (αριστερά ή δεξιά κατόπιν 

αιτήματος της κλινικής). Τα υποπόδια και τα χερούλια να μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα ώστε ο 

ασθενής να μπορεί να κινηθεί από το πλάι. Να διαθέτει μεγάλο άνοιγμα στην άκρη του καθίσματος 

ώστε να διευκολύνεται η ουροδυναμική μελέτη. Να διαθέτει τέσσερις τροχούς με φρένο. Να διαθέτει 

ρυθμιζόμενο βραχίονα στήριξης του ουροροομέτρου.  Να διαθέτει αφαιρούμενο εργοστασιακό 

μονόσκαλο. Να δύναται να τοποθετηθούν ράγες DIN για προσαρμογή στατό ορού. Να δύναται να 

στερεωθεί πλάγιος φωτισμός σε αυτό.(Σ.Β 3%)

3.  Η φέρουσα ικανότητα να είναι για 150 kg.(Σ.Β 2%)

4. Να διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο ύψος κίνησης από 640 έως 940 mm περίπου, ηλεκτρικά 

ρυθμιζόμενη κλίση στην πλάτη από 0 ° έως + 80 ° περίπου, χειροκίνητη ρύθμιση του τμήματος του 

κεφαλιού με κλίση ± 30 μοίρες περίπου και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα από 0°έως 30° 

περίπου(Trendelenburg). Να διαθέτει τουλάχιστον 3 μνήμες για την θέση τοποθέτησης του ασθενή, της 

θέση εξέτασης και μια επιπλέον θέση επιλογής του χρήστη. Οι μνήμες να ενεργοποιούνται από το 

χειριστήριο με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού. Να διαθέτει ποδοδιακόπτη για όλες τις απαιτούμενες 

εντολές κίνησης.  (Σ.Β 2%)

Β'.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (30%)

1.Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών (Σ.Β 12%)

2.Όλα τα αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά να βεβαιώνονται από τα επίσημα φυλλάδια του οίκου 

είτε από βεβαιώσεις του οίκου(Σ.Β 1%)

3.Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν  CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα. (Σ.Β 1%)

4.Χρονος παραδοσης μέχρι δύο μήνες (Σ.Β 4%)

5.Στοιχεια τεχνικης υποστηριξης(Σ.Β 8%)

6.Επίδειξη  λειτουργίας και εκπαίδευσης  προσωπικού (Σ.Β 4%)

8.ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (ΤΕΜ 2 )  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 240.000,00€ 

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΜΑΔΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ (70%)

1.Ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα, σύγχρονης τεχνολογίας, που να περιλαμβάνει
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1.1 Γεννήτρια πολυκορυφών υψηλής συχνότητας 1.2 Σύστημα στήριξης Ακτινολογικής λυχνίας 1.3.

Ακτινοδιαγνωστική τράπεζα με ψηφιακό ανιχνευτή.1.4.Ορθοστάτη με ψηφιακό ανιχνευτή.1.5 Σταθμό

λήψης, αποθήκευσης & επεξεργασίας  ψηφιακών εικόνων   (Σ.Β 5% ) 

2.Γεννήτρια Ακτίνων Χ(Σ.Β 15% ) 

2.1 Σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενη πλήρως από μικροεπεξεργαστές (microprocessors),

σχεδιασμένη για χαμηλή δόση στον ασθενή ΝΑΙ ( να περιγραφεί αναλυτικά).2.2 Ισχύς >50 Kw

2.3.Εύρος τιμών υψηλής τάσης (40-150 kVp τουλάχιστον) 2.4 Ρεύμα (>600mA) 2.5 mAs (0.1 - 500 mAs

τουλάχιστον) 2.6 Αυτόματος έλεγχος εκθέσεως (ΑEC) και για την ακτινολογική τράπεζα και για τον

ορθοστάτη (ΝΑΙ ) 2.7.Να περιλαμβάνει πολλαπλές θέσεις για αυτόματα ανατομικά προγράμματα(ΝΑΙ)

2.8 Να διαθέτει σύγχρονο σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών.(ΝΑΙ) 2.9 Να διαθέτει υπολογιστή για την

επιλογή των ανατομικών προγραμμάτων και την επιλογή των παραμέτρων έκθεσης (ΝΑΙ) . 2.10 Να

διαθέτει σταθεροποιητή τάσης του δικτύου για μεταβολές τάσης ρεύματος +/-10% (ΝΑΙ) 2.11Να

διαθέτει σύστημα μέτρησης της δόσης (DAP), η ένδειξη του οποίου να φαίνεται στο μόνιτορ του

σταθμού εργασίας. (ΝΑΙ) 

3.Σύστημα στήριξης ακτινολογικής λυχνίας (Σ.Β 15% ) 

3.1. Επιδαπέδιο σύστημα στήριξης της ακτινολογικής λυχνίας που να δίνει δυνατότητα επιμήκους

κίνησής της κατά 180 cm τουλάχιστον και οριζόντιας κίνησής για την πλήρη κάλυψη εκθέσεων στη

διαγνωστική τράπεζα και τον Ορθοστάτη(ΝΑΙ) 3.2 Εστιακή απόσταση για λήψεις στην ακτινογραφική

τράπεζα (≥100-140 cm) 3.3 Να πραγματοποιεί περιστροφή  του οριζόντιου βραχίονα της λυχνίας (+/-

90ο τουλάχιστον) /της λυχνίας περί τον κατακόρυφο άξονα (+/- 110ο μοίρες περίπου ) 3.4Διπλοεστιακή

λυχνία περιστρεφόμενης ανόδου, ταχύστροφη.ΝΑΙ (Να αναφερθεί η ταχύτητα περιστροφής).3.5Μικρή

εστία και μεγάλη εστία (0,6 mm και 1.3 mm περίπου) 3.6.Αυτόματα διαφράγματα βάθους με φωτεινή

επικέντρωση και επιλογή διάστασης πεδίου ακτινοβόλησης (ΝΑΙ ) 3.7 Θερμοχωρητικότητα ανόδου

λυχνίας (>600 kHU) 3.8Ρυθμός θερμοαπαγωγής ανόδου (>60 kHU/min) 3.9Θερμοχωρητικότητα

περιβλήματος λυχνίας (>1,5 ΜHU) 

4.Ακτινολογική τράπεζα με ψηφιακό ανιχνευτή (Σ.Β 15% ) 

4.1.Διαστάσεις επιφάνειας (τουλάχιστον 220 x 80 cm) 4.2Μέγιστο βάρος ασθενούς(≥200kg) 4.3 Η

επιφάνεια να κινείται ως πλέουσα προς 4 κατευθύνσεις .(ΝΑΙ )4.4.Μεταβλητό ύψος επιφάνειας

τράπεζας. Ποδοδιακόπτες ελέγχου κίνησης τράπεζας, ενσωματωμένοι στην τράπεζα.(Να αναφερθεί το

εύρος και τα όρια της καθ’ ύψος κίνησης.Θα εκτιμηθεί η χαμηλότερη δυνατή θέση.) 4.5Να διαθέτει

συγχρονισμένη κίνηση με την ακτινολογική λυχνία.(ΝΑΙ) 4.6 Ανιχνευτής Ψηφιακής Τεχνολογίας,

ασύρματος, αποσπώμενος, τύπου flat panel.ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά-Διάσταση ≥ 35 x43 cm ) 4.6

Μέγεθος Pixel ανιχνευτή(≤150 μm)

4.7 Ψηφιακή μήτρα ανιχνευτή (τουλάχιστον 2300 x 2800 pixels) 4.8 Βάθος λήψης ανιχνευτή(≥14 bits)

4.9 Θήκη αποθήκευσης του ανιχνευτή ΝΑΙ 4.10 DQE στα 0.05 lp/mm (Να αναφερθεί προς αξιολόγηση)

4.11 Αυτόματος ποιοτικός έλεγχος του ανιχνευτή από το ψηφιακό σύστημα (ΝΑΙ ) 4.12 Χρόνος μεταξύ

διαδοχικών λήψεων (Να αναφερθεί προς αξιολόγηση) 4.13 Συγχρονισμένη κίνηση λυχνίας – ανιχνευτή

(tracking) για την διατήρηση σταθερού SID και αυτόματη επικέντρωση (ΝΑΙ ) 4.14 Ο ψηφιακός

ανιχνευτής να διαθέτει υψηλή προστασία σε υγρά.(Να αναφερθεί προς αξιολόγηση ο βαθμός

προστασίας.) 4.15 Το βάρος του ψηφιακού ανιχνευτή (μαζί με τη μπαταρία) να είναι λιγότερο από 3

κιλά. Θα αξιολογηθεί το μικρότερο δυνατόν βάρος του ανιχνευτή. ( Να αναφερθεί προς αξιολόγηση)

4.16 Σύστημα συγκράτησης του ασύρματου ανιχνευτή στην ακτινοδιαγνωστική τράπεζα για πλάγιες

λήψεις (ΝΑΙ) 

5.Ορθοστάτης με ψηφιακό ανιχνευτή(Σ.Β 10% ) 
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5.1.Καθ’ ύψος κίνηση ανιχνευτή (ΝΑΙ-Να αναφερθεί το εύρος της κίνησης ) 5.2 Ανιχνευτής ψηφιακής

τεχνολογίας τύπου flat panel. ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά) Διάσταση>43x43cm 5.3 Μέγεθος Pixel

ανιχνευτή (≤150 μm) 5.4 Ψηφιακή μήτρα ανιχνευτή (τουλάχιστον 2800 x 2800 pixels) 5.6 Βάθος λήψης

ανιχνευτή ( ≥14 bits) 5.7 DQE στα 0.05 lp/mm (Να αναφερθεί προς αξιολόγηση) 5.8 Αυτόματος

ποιοτικός έλεγχος του ανιχνευτή από το ψηφιακό σύστημα(ΝΑΙ ) 

6.Σταθμός λήψης, αποθήκευσης & επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων(Σ.Β 10% ) 

6.1 Να διαθέτει σταθμό λήψης, επεξεργασίας και αποθήκευσης ψηφιακών εικόνων, με τελευταίας 

γενιάς επεξεργαστή.(ΝΑΙ  ) 6.2Διαγνωστική οθόνη απεικόνισης των ακτινογραφιών ≥ 17΄΄ υψηλής 

ανάλυσης τουλάχιστον 1 ΜP.(ΝΑΙ) 6.3 Λογισμικό επεξεργασίας & μετρήσεων (μεγεθυντικό φακός, 

windowing, ρύθμιση αντίθεσης και φωτεινότητας, περιστροφή, μετρήσεις, σχολιασμός, κ.τ.λ.).(ΝΑΙ) 6.4 

Σκληρός δίσκος για αποθήκευση εικόνων( ≥ 300 GB) 6.5 Σύστημα εγγραφής ψηφιακών ακτινογραφιών 

σε οπτικά μέσα αποθήκευσης (CD, DVD) (  ΝΑΙ) 6.6 Να διαθέτει όλες τις υπηρεσίες DICOM-3.0 Print, 

Storage, Query/Retrieve, Worklist, MPPS, Storage Commitment κ.τ.λ. (για εκτύπωση, σύνδεση σε 

δίκτυο, PACS κ.τ.λ.) (ΝΑΙ ) 

ΟΜΑΔΑ Β'.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (30%)

1.Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δυο (2) ετών, με τεχνική υποστήριξη, προληπτική συντήρηση

και δωρεάν αναβάθμιση.(Σ.Β 10% ) 

2.Επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη τουλάχιστον (Σ.Β 10% ) 

3. CE mark - να πληροί τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας IEC 60601-2-43 (Σ.Β 4% ) 

4.Πιστοποίηση με EN ISO 9001/08 & ISO 13485/03(Σ.Β 4% ) 

5.Εγκατάσταση και λειτουργία παρόμοιων συστημάτων με αποδεδειγμένη και πιστοποιημένη τεχνική

επάρκεια σε Νοσοκομεία του εξωτερικού(Σ.Β 2% ) 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Τριαντοπούλου Χαρίκλεια  Δ/ντρια  Ακτιν/κού 

2. Τσαπάκη Βιργινία Ακτινοφυσικός

3.  Λιτός Μιχαήλ Ιατρός –Ιατρός 
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