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«Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια ενός ψηφιακού ΩΡΛ συστήματος 

ενδοσκόπησης»

Προϋπολογισμός: 45.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

• Όλα τα προσφερόμενα απαραίτητα θα πρέπει να είναι του ιδίου οίκου για πλήρη 

συμβατότητα και ομοιογένεια.

• Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ζητούμενων ειδών.

• Να κατατεθεί πλήρες και αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές στα 

επίσημα έντυπα.

Το σύστημα να περιλαμβάνει σε μια συσκευή είτε σε συνδυασμό συσκευών τα κάτωθι:

• Μόνιτορ

• Πηγή φωτισμού

• Ενδοσκοπική κάμερα

• Στροβοσκόπιο

• Σύστημα αρχειοθέτησης

• Άκαμπτα ενδοσκόπια

• Τροχήλατο τοποθέτησης συσκευών

• • • • ΜΟΝΙΤΟΡ

• Το μόνιτορ να είναι τεχνολογίας LED υψηλής ανάλυσης με φυσική απόδοση 

των χρωμάτων.

• Να διατεθεί επιλογή σήματος PAL/NTSC.

• • • • ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ LED

• • • • Η πηγή να παρέχει υψηλής ποιότητας φωτισμό τεχνολογίας LED με 

θερμοκρασία χρώματος μεγαλύτερη των 6.000 Κ για πιστή απόδοση των 

χρωμάτων, παρόμοιο με το «φως ημέρας».

• • • • Η διάρκεια ζωής της λυχνίας να είναι περίπου 30.000 ώρες.

• • • • Να μπορεί να αυξομειώνεται η ένταση μέσω κομβίων αφής και μέσω της 

κεφαλής κάμερας.

• • • • Να παρέχει οπτική ένδειξη όταν ο χρόνος λυχνίας τελειώνει.

• • • • Να περιλαμβάνεται καλώδιο ψυχρού φωτισμού διαμέτρου 3,5 χιλ. και 

μήκους 230 εκ. περίπου, με κλείδωμα για αποφυγή ακούσιας 

απελευθέρωσής του από το ενδοσκόπιο.

• • • • ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ

• Η κάμερα να διαθέτει τουλάχιστον μια έξοδο DVI και μια είσοδο DVI για 

παρακολούθηση δεύτερου σήματος στο μόνιτορ.

• Να διαθέτει λειτουργίες: white balance, ψηφιακού zoom ως 2x, ρύθμισης 



shutter – φωτεινότητας – χρωμάτων, λειτουργία PIP και ειδικά φίλτρα 

βελτίωσης της εικόνας κατά την χρήση εύκαμπτων ινοπτικών ενδοσκοπίων.

• Να υπάρχει δυνατότητα περιστροφής της εικόνας σε 180ο.

• Στην κάμερα να μπορούν να συνδεθούν και βίντεο-ρινολαρυγγοσκόπια.

• Να περιλαμβάνεται κεφαλή κάμερας η οποία να διαθέτει απαραίτητα 

οπτικό zoom παρέχοντας μεγέθυνση 1x έως 2x, το οποίο να μην αλλοιώνει 

την ανάλυση της ενδοσκοπικής εικόνας κατά την χρήση του. Ο φακός zoom 

να είναι ενσωματωμένος με το σώμα της κεφαλής.

• Η κεφαλή να διαθέτει δύο πλήκτρα τα οποία να προγραμματίζονται 

ανάλογα με την επιθυμία του χρήστη.

• Όλες οι λειτουργίες της κάμερας να μπορούν να ρυθμιστούν από κομβία 

αφής.

• • • • ΣΤΡΟΒΟΣΚΟΠΙΟ

• • • • Το στροβοσκόπιο να είναι κατάλληλο για εξέταση των φωνητικών χορδών 

βασισμένο στην τεχνολογία φωτός LED.

• • • • Να έχει δυνατότητα παγώματος εικόνων (η θέση φωνητικών χορδών να 

μεταβάλλεται από 0 – 360ο) και δυνατότητα slow motion λειτουργίας από 

0,2 ως 2,5 Hz.

• • • • Να είναι δυνατή η καταγραφή βίντεο κατά τη διάρκεια της στροβοσκοπικής 

εξέτασης.

• • • • Να απεικονίζεται στο μόνιτορ η ένταση του σήματος του μικροφώνου, η 

συχνότητα της φωνής, το επίπεδο του ήχου σε dB καθώς και η Delta 

συχνότητα (σε Hz) κατά τη διάρκεια της slow motion λειτουργίας.

• • • • Να συνοδεύεται από ποδοδιακόπτη και μικρόφωνο.

• • • • Να είναι συμβατό με άκαμπτα αλλά και εύκαμπτα βίντεο – ενδοσκόπια 

κατάλληλα για στροβοσκοπική εξέταση.

• • • • ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

• Το καταγραφικό να συνοδεύεται από πληκτρολόγιο για την εισαγωγή των 

δημογραφικών στοιχείων του ασθενούς αλλά και την επεξεργασία των 

αποθηκευμένων αρχείων: εικόνων, βίντεο και ήχου.

• Να μπορεί να καταγράφει φωνητικά σχόλια, φωτογραφίες και βίντεο των 

εξετάσεων για κάθε ασθενή χωριστά.

• Να έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής των εικόνων και βίντεο και να είναι 

δυνατή η μετονομασία ενός αρχείου, η διαγραφή του και η εκτύπωσή του.

• Να διαθέτει δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στα αρχεία των ασθενών 

μέσω browser data.

• Να διαθέτει πολλαπλές θύρες USB για τη σύνδεση εξωτερικών μονάδων 

σκληρών δίσκων ή memory stick/flash drive για αποθήκευση των εικόνων 

και βίντεο.

• Να διαθέτει επίσης υποδοχή για κάρτα SD για μεγαλύτερες δυνατότητες 

αποθήκευσης.

• Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης μικροφώνου για καταγραφή φωνητικών 

σχολίων και να έχει ενσωματωμένα ηχεία.

• Οι δυνατότητες για καταγραφή εικόνων και βίντεο να μπορούν να 

ελεγχθούν και μέσω ποδοδιακόπτη.

• Το καταγραφικό να μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο είτε για τη μεταφορά των 

εξετάσεων στον server του νοσοκομείου είτε για τη σύνδεσή του με το 



γενικό worklist των ασθενών του νοσοκομείου.

• • • • ΑΚΑΜΠΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ (1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ)

• Άκαμπτο ενδοσκόπιο 70ο κατάλληλο για στροβοσκόπηση, διαμέτρου 5,8 χιλ. 

και μήκους 19 εκ. και να κλιβανίζεται. Να διαθέτει γωνία οράσεως 50ο. Να 

διαθέτει ειδική χειρολαβή για την πιο εύκολη χρησιμοποίηση του 

ενδοσκοπίου.

• Άκαμπτο ενδοσκόπιο 70ο με διευρυμένη όραση, διαμέτρου 4 χιλ. και μήκους 

18 εκ. και να κλιβανίζεται.

• Άκαμπτο ενδοσκόπιο 90ο ή 120ο με διευρυμένη όραση, διαμέτρου 4 χιλ. και 

μήκους 18 εκ. και να κλιβανίζεται.

• Άκαμπτο ενδοσκόπιο 0ο με διευρυμένη όραση, διαμέτρου 4 χιλ. και μήκους 

18 εκ. και να κλιβανίζεται.

• Άκαμπτο ενδοσκόπιο 30ο με διευρυμένη όραση, διαμέτρου 2,7 χιλ. και 

μήκους 18 εκ. και να κλιβανίζεται.

• • • • ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

• Να έχει τέσσερις διπλούς αντιστατικούς τροχούς, οι δύο με φρένο.

• Να έχει βάση τοποθέτησης monitor τύπου σύνδεσης VESA 75/100.

• Να διαθέτει ενσωματωμένο κανάλι τακτοποίησης καλωδίων.

• Να έχει ένα ράφι με διαστάσεις 50x40 εκ. περίπου.

• Να έχει διαστάσεις: περ. 65x160x65 εκ. (ΠxΥxΒ).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

• Να κατατεθεί από τον κατασκευαστικό οίκο εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) 

έτη και τα άκαμπτα ενδοσκόπια τρία (3) έτη.

• Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE MARK και να κατατεθούν.

• Παροχή ανταλλακτικών για 10 έτη.

• Με την παράδοση του συστήματος να γίνει χωρίς επιπλέον χρέωση 

εγκατάσταση και επίδειξη των μηχανημάτων καθώς και εκπαίδευση δύο (2) 

Τεχνικών. 


