
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλη για την πραγματοποίηση όλων των 
ενδοσκοπικών επεμβάσεων του γαστρεντερολογικού τμήματος (πολυπεκτομές, 
σφιγκτηροτομές, θερμή βιοψία κλπ). 

2. Να διαθέτει σύστημα συνεχούς ελέγχου της καλής επαφής και της συμμετρίας του 
ηλεκτροδίου επιστροφής με τον ασθενή ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλέστερη 
τοποθέτηση του. Σε περίπτωση προβλήματος να ενεργοποιείται οπτικοαουστικό 
ALARM και να διακόπτεται η λειτουργία της διαθερμίας. Να έχει δυνατότητα χρήσης 
ηλεκτροδίων επιστροφής μιας χρήσεως τα οποία να μπορούν να τοποθετηθούν 
στον ασθενή ανεξάρτητα κατεύθυνσης για μεγαλύτερη ασφάλεια. Η δυνατότητα 
αυτή να πιστοποιείται από το εργοστάσιο.

3. Να παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση για την αποφυγή εγκαυμάτων του ασθενή.

4. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της παρεχόμενης 
ισχύος και της διάρκειας ενεργοποίησης με οπτικοακουστικό ALARM και διακοπή 
της λειτουργίας της σε περίπτωση σφάλματος.

5. Να διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών οι οποίες να αποθηκεύονται στην 
μνήμη της διαθερμίας με κωδικό σφάλματος. Σε περίπτωση λανθασμένης 
λειτουργίας να ενεργοποιείται οπτικοακουστικό ALARM και να διακόπτεται η 
λειτουργία της διαθερμίας.

6. Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) υποδοχές (socket) οι οποίες να μπορούν να 
οριστούν με επιλογή του χρήστη σε μονοπολικές ή διπολικές, έτσι ώστε να 
καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του τμήματος. Να υπάρχει επιπλέον ή δυνατότητα 
μελλοντικής αντικατάστασης υποδοχής με άλλου τύπου.

7. Να διαθέτει μονοπολικές και διπολικές υποδοχές με πολλαπλά βύσματα ώστε να 
δέχεται καλώδια όλων των τύπων χωρίς να απαιτούνται συνδετικά.

8. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης ισχύος ανάλογα με την ωμική αντίσταση 
του ιστού.

9. Να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων όπου να περιγράφονται αναλυτικά όλες οι 
λειτουργίες.

10. Οι ενδείξεις στην οθόνη να είναι στην Ελληνική γλώσσα.

11. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών προγραμμάτων.

12. Να διαθέτει πλήκτρα αφής για τον καλύτερο καθαρισμό και απολύμανση της 
συσκευής.

13. Να διαθέτει εγκατεστημένους τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικούς τρόπους 
μονοπολικής κοπής, ως κάτωθι:

α. Μονοπολική κοπή γενικής χρήσης με έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του 
ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp), με δυνατότητα επιλογής 
τουλάχιστον οκτώ (8) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 
200W ρυθμιζόμενη ανά 1W.



β. Μονοπολική κοπή για κυκλικά ενδοσκοπικά εργαλεία αποτελούμενη από 
επαναλαμβανόμενη τριπλή συστοιχία αρχικής κοπής, κοπής και αιμόστασης, με 
επιλογή τουλάχιστον τεσσάρων (4) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου 
τουλάχιστον 400W ρυθμιζόμενη ανά 1W. Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να 
επιλέξει την διάρκεια κοπής σε τουλάχιστον τέσσερα (4) επίπεδα και το 
διάστημα κοπής σε τουλάχιστον δέκα (10) επίπεδα.

γ.  Μονοπολική κοπή για ευθύγραμμα ενδοσκοπικά εργαλεία αποτελούμενη από 
επαναλαμβανόμενη τριπλή συστοιχία αρχικής κοπής, κοπής και αιμόστασης, με 
επιλογή τουλάχιστον τεσσάρων (4) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου 
τουλάχιστον 170W ρυθμιζόμενη ανά 1W. Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να 
επιλέξει την διάρκεια κοπής σε τουλάχιστον τέσσερα (4) επίπεδα και το 
διάστημα κοπής σε τουλάχιστον δέκα (10) επίπεδα.

14. Να διαθέτει εγκατεστημένους τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικούς τρόπους 
μονοπολικής και διπολικής αιμόστασης, ως κάτωθι: 

 α. Μονοπολική βαθιά αιμόσταση επαφής με σύστημα αποφυγής της 
ανθρακοποίησης του ιστού, έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού 
διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου (Vp), με δυνατότητα επιλογής 
τουλάχιστον οκτώ (8) αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 
120W ρυθμιζόμενη ανά 1W. 

 β. Μονοπολική αιμόσταση γενικής χρήσης με επαφή ή χρήση λαβίδας, έλεγχο 
ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή την τάση εξόδου 
(Vp), με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον τεσσάρων (4) αποτελεσμάτων και 
μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 120W ρυθμιζόμενη ανά 1W.

 γ. Διπολική αιμόσταση επαφής με σύστημα αποφυγής της ανθρακοποίησης του 
ιστού, με έλεγχο ισχύος βάση της αντίστασης του ιστού διατηρώντας σταθερή 
την τάση εξόδου (Vp), με δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον οκτώ (8) 
αποτελεσμάτων και μέγιστη ισχύ εξόδου τουλάχιστον 120W ρυθμιζόμενη ανά 
1W. Να έχει σύστημα αυτόματης έναρξης και αυτόματου τερματισμού πριν ο 
ιστός προσκολληθεί στο εργαλείο.

15. Να έχει δυνατότητα ενεργοποίησης με το χέρι και με ποδοδιακόπτη με δυνατότητα 
επιλογής προγραμμάτων με το πάτημα ενός πλήκτρου.

16.Να έχει δυνατότητα ενεργοποίησης μονοπολικών και διπολικών εργαλείων από τον 
ίδιο ποδοδιακόπτη.

17. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα Αργού (APC-ARGON) και να παρέχει με 
αυτήν την λειτουργία αιμόστασης APC γενικής χρήσης χωρίς επαφή

18. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα Αργού (APC-ARGON) και να παρέχει 
δυνατότητα λειτουργίας των εγκατεστημένων τρόπων μονοπολικής κοπής 
(13α,13β,13γ) και μονοπολικής αιμόστασης (14α,14β) με την χρήση αερίου αργού.

19. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αντλία έκπλυσης και αντλία αναρρόφησης 
καπνού για την αυτόματη ενεργοποίηση τους.

20. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με συσκευή υδροπαρασκευής (WATER JET) για την 
πραγματοποίηση επεμβάσεων ESD και EMR.

21. Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 
93/42/ΕΕC.  

22.Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.



23. Να παραδίδεται πλήρης με διπλό αντιεκρηκτικό ποδοδιακόπτη αδιάβροχο με 
δυνατότητα πλύσης και απολύμανσης σε αυτόματα πλυντήρια, συνδετικό καλώδιο 
ηλεκτροδίων επιστροφής και ηλεκτρόδια επιστροφής μιας χρήσης (πακέτο των 50 
τεμαχίων),καθώς και με το εργασιακό τροχήλατο εναπόθεσης τόσο της διαθιερμίας 
όσο και της συσκευής argon. Το τροχήλατο να διαθέτει :

1. χώρο εναπόθεσης δύο φιαλών αερίου argon
2. καλάθι αποθήκευσης εξαρτημάτων
3. τέσσερις διπλούς τροχούς οι δύο εκ των οποίων να φέρουν φρένο.

24.Να αναφερθούν γαστρεντερολογικές μονάδες νοσοκομείων του ΕΣΥ που έχει 
παραδοθεί  και λειτουργεί η προσφερόμενη διαθερμία .

25. Το συνολικό κόστος να μην υπερβαίνει τα 7500 πλέον ΦΠΑ.


