
ΑΡ ΠΡΩΤ. 12345/24-04-2017

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ  ΦΕΣ  

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ

πρ  ουπολογισµού 45.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου φπα 24%.  

1. Να είναι καινούργιο, πλήρες, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για χειρουργικές

οφθαλµολογικές επεµβάσεις. 

2. Να διαθέτει οπτικό σύστηµα ποιοτικής απόδοσης εικόνας και βάθους πεδίου.  

3. Να έχει οµοαξονικό φωτισµό µε υψηλό red reflex. 

4. Nα φέρει αντικειµενικό φακό 175mm έως 200mm. 

5. Θα εκτιµηθεί εάν  διαθέτει έγχρωµη οθόνη τοποθετηµένη σε σηµείο που να προσφέρει

στο χειρουργό άµεση πληροφόρηση των ρυθµίσεων του µικροσκοπίου κατά την

διάρκεια της επέµβασης. 

6. Οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν όλες τις λειτουργίες του µικροσκοπίου

όπως τη µετακίνηση XY, την εστίαση,την µεγέθυνση, την ένταση φωτισµού,

επαναφορά ρυθµίσεων κ.α., µέσω της έγχρωµης οθόνης αφής ή από ασύρµατο

αδιάβροχο ποδοδιακόπτη πολλών ανεξάρτητων λειτουργιών.

7. Να έχει τη δυνατότητα µεταβολής της έντασης του red light reflex σύµφωνα µε τις

ανάγκες του χειρουργού και τις απαιτήσεις του περιστατικού.

8. Να έχει τη δυνατότητα πλήρους απενεργοποίησης του red light reflex µε ταυτόχρονη

αποµάκρυνσης όλων των ανακλαστικών µέσων από την οπτική οδό του χειρουργού για

καλύτερη απόδοση σε χρήση στον αµφιβληστροειδή.

9. Να παρέχει όσο γίνεται µεγαλύτερο βάθος εστίασης για εξαιρετική ποιότητα

απεικόνισης, λεπτοµέρεια και αντίθεση  σε κάθε φάση της επέµβασης καταρράκτη.

10. Να διαθέτει κεκλιµένο προσοφθάλµιο σύστηµα χειρουργού για εργονοµική θέση µε

µεταβαλλόµενη διακορική απόσταση και ρύθµιση αµετρωπίας.

11. Θα εκτιµηθεί εάν διαθέτει  δυνατότητα απεικόνισης των λειτουργιών και αποθήκευσης

των παραµέτρων για διαφορετικούς χρήστες. 

12. Το µικροσκόπιο να διαθέτει µηχανοκίνητο (motorized)zoom µε αυτόµατη επαναφορά

και εστίασητουλάχιστον x 0,5 έως x 2.

13. Η βάση του µικροσκοπίου να είναι σταθερή και ασφαλής στη λειτουργία και εύκολη

στη µετακίνησή του. 



ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.  Να διαθέτει πιστοποιητικό CE 

2. Ο κατασκευαστικός οίκος  να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485.

3. Να παρέχεται εγγύηση λειτουργίας για τουλάχιστον δύο χρόνια (2) και ανταλλακτικά

για δέκα (10).

4. Nα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης  στα Ελληνικά και service manual.

5. To µικροσκόπιο θα εγκατασταθεί από την ανάδοχο εταιρεία σε χώρο που θα υποδείξει

το νοσοκοµείο. 

6. Η ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει την εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκοµείου

κατά την παράδοση και εγκατάσταση του µηχανήµατος. 

7. Η προµηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει σύστηµα ποιότητας  EN ISO 9001:2008,

µε πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

και EN ISO 13485:03 µε πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη

ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ντούλας Κωνσταντίνος ∆/ντης Οφθαλ/κης.

2. Γιαννάτος ∆ιονύσιος ΤΕ Ηλεκτρονικός.

3. Μάρκου Σταµατία ΤΕ Νοσηλεύτρια.


