
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΕΙΔΟΣ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ High Definition ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ (τμχ 1) 

Αποτελούμενο από τα παρακάτω είδη: 

1. Έγχρωμη βιντεοκάμερα High Definition που να διαθέτει; 

 

 Μέγεθος αισθητήρα 1/3" 

 Αισθητήρα με τουλάχιστον 2.1 συνολικά megapixel 

 Μορφή βίντεο High Definition 1080i 60 (59.94)/50, 1080P 30/25 

 Μορφή βίντεο CVBS, NTSC  PAL 

 Έξοδος βίντεο τύπου HD-SDI, STD με μέγιστη απόσταση μετάδοσης τα100 m 

 Επιπλέον έξοδος βίντεο CVBS 

 Ελάχιστη φωτεινότητα λειτουργίας 0.3 Lux 

 Τύπο στήριξης C-Mount & CS-Mount 

 Να είναι μικρή σε μέγεθος και ενιαία κάμερα με όλα τα ρυθμιστικά και τις 

εξόδους βίντεο ενσωματωμένες στο σώμα αυτής και να μην είναι 

απομακρυσμένης διαχείρισης κάμερα (remote head camera), που 

συνδέεται μέσω καλωδίου με μονάδα ελέγχου και ρυθμίσεων 

 Οι διαστάσεις να είναι το πολύ 44Χ 44Χ59mm και πολύ ελαφριά με βάρος 

το πολύ 130 g 

 Η βιντεοκάμερα να συνοδεύεται από τα κατάλληλα καλώδια σύνδεσης και 

τροφοδοτικό λειτουργίας της. 

Προαιρετικά να μπορεί να προστεθεί εξωτερικός καταγραφέας High Definition 

Video ο οποίος : 

 Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη για την προβολή του βίντεο 

που καταγράφεται 

 Να διαθέτει ενσωματωμένο σκληρό δίσκο 500 GB για την καταγραφή των 

βίντεο 

 Να διαθέτει δύο USB θύρες για την σύνδεση εξωτερικών μέσων 

αποθήκευσης  

 Να χρησιμοποιεί ως επιπλέον μέσο αποθήκευσης των βίντεο USB drivers ή 

εξωτερικούς σκληρούς δίσκους USB 

 Τα βίντεο να καταγράφονται ως αρχεία με το πρότυπο MPEG-4 AVC/H.264 

 Να μπορεί να καταγράψει βίντεο με ανάλυση από 640χ480 έως 1920Χ1080 

(30Hz/29.97 Hz) 

 Να μπορεί να καταγράψει Definition βίντεο  με τις εξής ποιότητες: 12MBps 

VBR, 18MBps, 24 MBps 

 Να διαθέτει είσοδο HD-SDI, DVI, S-Video   και  Composite  για την σύνδεση 

του με την κάμερα 



 Να διαθέτει έξοδο  HD-SDI, DVI, S-Video   και  Composite  για σύνδεση με 

εξωτερική οθόνη 

 Να διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής των καταγεγραμμένων βίντεο  

 Να είναι φορητός και μικρού μεγέθους, διαστάσεων το πολύ 96mm Χ 

52.6mm Χ 133mm και βάρους 580 g 

Προϋπολογισμός 4.000,00 € με Φ.Π.Α. 

 

ΕΙΔΟΣ 2. ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ (τμχ 1) 

   Ειδικό λογισμικό καταχώρησης και διαχείρισης οφθαλμολογικών εικόνων και βίντεο που 

προέρχονται από τη σχισμοειδή λυχνία, ανά ασθενή και ανά επίσκεψη με ελληνικό 

περιβάλλον λειτουργίας και δυνατότητα εύκολης εκτύπωσης αναφορών. Να διαθέτει τα 

εξής χαρακτηριστικά: 

 Να είναι εύχρηστο 

 Να αποτελεί μια λειτουργική οργάνωση πελατολογίου 

 Να διαθέτει ελληνικό περιβάλλον λειτουργίας 

 Να αναγνωρίζει αυτόματα την αναλογική βιντεοκάμερα της σχισμοειδούς λυχνίας 

 Να διαθέτει φόρμα σύγκρισης  εικόνων 

 Να διαθέτει φόρμα δημιουργίας ιατρικής αναφοράς 

 Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης ιατρικής αναφοράς σε PDF 

 Να έχει την δυνατότητα εκτύπωσης  ιατρικής αναφοράς 

 Να έχει την δυνατότητα εισαγωγής των στοιχείων και του λογότυπου του ιατρείου 

ή της κλινικής  

 Η καταχώρηση των αρχείων να πραγματοποιείται με button ή ποδοδιακόπτη των 

σχισμοειδών λυχνιών ή απευθείας από το πληκτρολόγιο του Η/Υ 

 Το  button και ο ποδοδιακόπτης να συνδέονται με τον Η/Υ μέσω ειδικού 

μετατροπέα USB 

 Να έχει τη δυνατότητα απευθείας φωτογράφησης ή βιντεοσκόπησης σε κάθε 

επίσκεψη 

 Να κρατάει αρχείο επισκέψεων ασθενή 

 Η λίστα επισκέψεων να υποδηλώνει αν είχε πραγματοποιηθεί φωτογράφηση 

 Να μπορεί να γίνει λήψη εικόνας από ψηφιακό μέσο 

 Να μπορεί να απεικονίσει τις εικόνες που έχουν ληφθεί σε thumbnails 

 Να έχει δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας 

 Να έχει λειτουργία ζωντανής απεικόνισης για δυνατότητα συμπαρατήρησης 

                                               Προϋπολογισμός 4.000,00 € με Φ.Π.Α. 

 

              ΕΙΔΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (2 τμχ) 

 



1. Να είναι τροχήλατη με 4 αντιστατικούς τροχούς, σε μεταλλικό βαμμένο πλαίσιο, με 
σύστημα φρένων στους δύο από τους τέσσερις τροχούς για την μέγιστη 
σταθεροποίησή της.  

2. Η τάση λειτουργίας να είναι ~ 220V-230V σε 50Hz-60Hz (μονοφασική). 
3. Ο κινητήρας να είναι ισχύος ½ HP και να λειτουργεί με πλήρη αντιεκρηκτικό 

σύστημα ασφαλείας χωρίς να χρησιμοποιεί λάδια (επί ποινή απόρριψης)-
maintenance free.  

4. Να έχει δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς υπερθερμάνσεις. 
5. Να διαθέτει 2 δοχεία των 4lt έκαστο, διαβαθμισμένα, κατασκευασμένα από 

άθραυστο κλιβανιζόμενο υλικό, με εσωτερικό και εξωτερικό μηχανισμό 
υπερχείλισης. 

6. Να διαθέτει ρύθμιση κενού, καθώς και μηχανισμό ελέγχου του κενού από 0 έως 
700mm/Hg,  0,9Atm, 0,90bar. 

7. Να διαθέτει διακόπτη εναλλαγής ροής από τη μία φιάλη στην άλλη. 
8. H αναρροφητικής ικανότητα να είναι τουλάχιστον 70 lit/λεπτό.  
9. Να έχει χαμηλό επίπεδο θορύβου λειτουργίας μικρότερο από 60db. 
10. Να διαθέτει μανόμετρο κενού. 
11. Να μπορεί να δέχεται και ασκούς μιας χρήσης (να προσφερθούν προς επιλογή). 
12. Να δέχεται αντιβακτηριδιακό φίλτρο, το όποιο να προσαρμόζεται στη φιάλη, και να 

λειτουργεί ως επιπλέον μηχανισμός υπερχείλισης. 
13. Να διαθέτει ποδοδιακόπτη λειτουργίας πνευματικό, ο οποίος να είναι ασφαλής, 

αδιάβροχος και αντιεκρηκτικός. 
14. Οι φιάλες, καπάκια, σωλήνες κ.λ.π. να δύναται να κλιβανιστούν. 
15. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά standards όπως 

IEC/CEI 60601-1 : I BF, EC 93/42 : EC0051 
16. Nα διαθέτει πιστοποιητικά CE, και ο οίκος κατασκευής και η προμηθεύτρια εταιρεία 

να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO. 
17. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα service πιστοποιημένο 

από το κατασκευαστικό οίκο. Να κατατεθούν ανάλογα πιστοποιητικά (επί ποινή 
απόρριψης) 

18. Να δοθεί 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας και επάρκεια εξαρτημάτων 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τουλάχιστον 10 έτη 

 
        Προϋπολογισμός 4.000,00 € με Φ.Π.Α. 

 

ΕΙΔΟΣ 4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΣΗ ΤΟΥ 

ΚΑΤΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. (τμχ 1) 

1. Να διαθέτει δυνατότητα ηλεκτρικής ρύθμισης της ροής και δυνατότητα επιλογής 

μεταξύ τριών διαφορετικών ρυθμίσεων ροής. 

2. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με κεντρική παροχή ή με ξεχωριστό δοχείο 

Διοξειδίου του Άνθρακα 

3. Να διαθέτει ενδεικτική λυχνία η οποία να ειδοποιεί τον χρήστη στην περίπτωση 

προβλήματος ή μη κανονικής λειτουργίας καθώς και μετρητή ο οποίος να μετρά 

τυχόν υπολείμματα αερίου που έχουν  παραμείνει 

4. Να διαθέτει απεικόνιση της πίεσης καθώς και χρονοδιακόπτη για την αυτόματη 

διακοπή της παροχής του διοξειδίου του άνθρακα  

5. Να έχει δυνατότητα μέγιστης τροφοδοσίας πίεσης μέχρι 45 kPa 



6. Η συσκευή ρύθμισης της παροχής του Διοξειδίου του Άνθρακα να είναι πλήρως 

συμβατή με τον υπάρχον εξοπλισμό Olympus του Γαστρεντερολογικού τμήματος  

του νοσοκομείου  

 

Προϋπολογισμός 8.000,00 € με Φ.Π.Α. 

 

ΕΙΔΟΣ 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (τμχ 2) 

1. Να είναι κατάλληλο για την μεταφορά με ασφάλεια  ενδοσκοπίων από και προς το 

χώρο καθαρισμού και απολύμανσης. 

2. Η μεταφορά των ενδοσκοπίων να γίνεται με δίσκους αποθήκευσης για την 

προστασία των ενδοσκοπίων  

3. Να διαθέτει  τουλάχιστον 4 θέσεις τοποθέτησης δίσκων αποθήκευσης. 

4. Να διαθέτει θέσεις για την τοποθέτηση απαραίτητων  μικροαντικειμένων (γάντια, 

απολυμαντικά κλπ) 

5. Να παραδοθεί με 3 δίσκους αποθήκευσης ενδοσκοπίων οι οποίοι να είναι 

συμβατοί με τις ντουλάπες αποθήκευσης ενδοσκοπίων του Γαστρεντερολογικού 

τμήματος 

6. Να είναι ανθεκτικό και να μπορεί να καθαριστεί  και απολυμανθεί με ασφάλεια με 

τη χρήση κατάλληλων διαλυμάτων. 

7. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βάση κοντά στο κρεβάτι εξέτασης του 

ασθενούς . 

8. Να διαθέτει μικρές διαστάσεις 50 Χ 60 Χ 90 cm περίπου και να έχει 4 μεγάλους 

τροχούς οι 2 με φρένο για εύκολη κίνηση και ασφάλεια. 

 

Προϋπολογισμός 7.440,00 € με Φ.Π.Α. 

 

 


