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Προς 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»  
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 0000001302                 
                                                                                            Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2018 
 
Θέμα: Παρατηρήσεις επι των  Τεχνικών Προδιαγραφών ενόψει σύνταξης Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΝΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΙΟΥ». 
 
Αξιότιμοι κύριοι, 
Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 834/10-12-2015 Πρόσκλησης Υποβολής  Παρατηρήσεων επι 

των  Τεχνικών Προδιαγραφών, ακολουθούν οι Παρατηρήσεις της εταιρείας μας: 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1: Η ύπαρξη κεραμικού άκρου δεν προστατεύει το όργανο από την μη ορθή 
χρήση Laser, επομένως προτείνουμε την αφαίρεση του όρου «κεραμικό άκρο» και την 
τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:  
 
«Να είναι εύκαμπτο με υψηλής ποιότητας οπτικό σύστημα παρατήρησης».  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2: Για την βελτίωση της ανθεκτικότητας του ουρητηροσκοπίου προτείνουμε την 
αύξηση της εξωτερικής διαμέτρου στα 8Fr., επομένως προτείνουμε την τροποποίηση της 
Προδιαγραφής Νο5 ως εξής: 

 
«Να έχει μήκος εργασίας 67 εκατοστά περίπου, εξωτερική διάμετρο 8Fr και κανάλι εργασίας 
τουλάχιστον 3.5 Fr και να αποστειρώνεται σε υγρά, EtO, Steris και Sterrad». 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3: Τα τελευταίας τεχνολογίας εύκαμπτα ουρητηροσκόπια διαθέτουν 
ενσωματωμένο φίλτρο απορρόφησης του φαινομένου της ίριδος (anti-moire), έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η συμβατότητα του εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου ακόμα και με ενδοσκοπικές 
κάμερες οι οποίες δεν διαθέτουν ψηφιακό φίλτρο. Επομένως για την βελτίωση της 
λειτουργικότητας και την αποδοτικότητας του ουρητηροσκοπίου προτείνουμε την προσθήκη της 
προδιαγραφής: 
 
 «Να έχει ενσωματωμένο φίλτρο απορρόφησης του «φαινόμενου ίριδος» (φίλτρο anti-moire) για 
καλύτερη ευκρίνεια και αποφυγή έγχρωμων ανακλάσεων». 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4: Προτείνουμε την αύξηση του προϋπολογισμού στις 12.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
24% για προμήθεια καινούριου ουρητηροσκοπίου και 10.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% για 
προμήθεια καινούριου μέσω προγράμματος απόσυρσης. 
 

mailto:admin@protoncy.gr
mailto:admin@protoncy.gr


 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:  
Ιουλιανού  2, Μεταμόρφωση, 
144 51 Αθήνα 
Τηλ: 210-2806200 
Fax: 210-2806210 
e-mail: admin@protoncy.gr 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:  
Δημ.Στρογγύλη 21, Αγ.Ιωάννης 
551 33 Καλαμαριά, Θεσ/κη 
Τηλ:2310-452936,2310-452998 
Fax: 2310452893 
e-mail: admin@protoncy.gr 

 

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση. 
                                                                        

                                                                           Μετά τιμής 

 

            Στράγκας Δημοσθένης  
Product Manager  

Olympus Surgical 
Κιν: 6948745334 
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