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ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογ

ουρητηροσκοπιου

 

 

 
1. Να είναι εύκαμπτο με υψηλής ποιότητας οπτικό σύστημα παρατήρησης 

κεραμικό άκρο για προστασία του εργαλείου από την χρήση 

 

2. To καλώδιο ψυχρού φωτισμού 

αντικατάσταση σε περίπτωση φθοράς.

 

3. Οι γωνιώσεις να είναι 270

 

4. Το εύρος γωνίας όρασ

 

5. Να έχει μήκος εργασίας 67 ε

κανάλι εργασίας τουλάχιστον 3.5

Steris 

 

6. Να περιλαμβάνονται: σύστημα ελέγχου στεγανότητας, λαβίδα καθαρισμού, 

βαλίτσα μεταφοράς και 

 

7. Τα τεχ

πρωτότυπα prospectus 

 

8. Να έχει εγγύηση καλής λειτουρ

 

9. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να εκπαιδεύσει το Ιατρικό και τεχνικό 

προσωπικό αντίστοιχα στην χρήση και συντήρηση του μηχανήματος χωρίς 

καμία επιπλέον επιβάρυνση του Νοσοκομείου

 

10. Να προσφερθεί τιμή με προϋπόθεση την απόσυρση

ενδοσκοπίου μας 

 

11. Η πιθανή δαπάνη να είναι περίπου 7500 ευρω + ΦΠΑ 24%
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ΠΑΤΡΩΝ  
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ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Συντονιστής ∆ιευθυντής

ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισµός εύκαµπτου 

ουρητηροσκοπιου 

Να είναι εύκαμπτο με υψηλής ποιότητας οπτικό σύστημα παρατήρησης 

κεραμικό άκρο για προστασία του εργαλείου από την χρήση 

καλώδιο ψυχρού φωτισμού απαραίτητα να είναι αποσπώμενο 

αντικατάσταση σε περίπτωση φθοράς. 

Οι γωνιώσεις να είναι 270
ο
 προς τα πάνω και 270

ο

Το εύρος γωνίας όρασης να είναι 88
ο 

περίπου.  

Να έχει μήκος εργασίας 67 εκατοστά περίπου, εξωτερική διάμετρο 7.5 

κανάλι εργασίας τουλάχιστον 3.5Fr και να αποστειρώνεται σε υγρά, 

 και Sterrad. 

Να περιλαμβάνονται: σύστημα ελέγχου στεγανότητας, λαβίδα καθαρισμού, 

βαλίτσα μεταφοράς και ανταπτορ συγκράτησης ίνας.

Τα τεχνικά κλπ. χαρακτηριστικά που να τεκμηριώθ

πρωτότυπα prospectus για να αξιολογηθούν. 

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο έτη

Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να εκπαιδεύσει το Ιατρικό και τεχνικό 

προσωπικό αντίστοιχα στην χρήση και συντήρηση του μηχανήματος χωρίς 

καμία επιπλέον επιβάρυνση του Νοσοκομείου 

Να προσφερθεί τιμή με προϋπόθεση την απόσυρση

ενδοσκοπίου μας  

Η πιθανή δαπάνη να είναι περίπου 7500 ευρω + ΦΠΑ 24%

∆/ΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ        ΕΠΙΜ Β ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ              ΥΠΑΛ ΤΒΤ

Πολίτης Παναγιώτης                    Βόσσος Βασίλειος              Γιαννάτος ∆ιονύσιος

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Συντονιστής ∆ιευθυντής 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 

Πάτρα, 01.02.2018 

 

 

ισµός εύκαµπτου 

Να είναι εύκαμπτο με υψηλής ποιότητας οπτικό σύστημα παρατήρησης με 

κεραμικό άκρο για προστασία του εργαλείου από την χρήση Laser.  

απαραίτητα να είναι αποσπώμενο για εύκολη 

ο
 προς τα κάτω 

, εξωτερική διάμετρο 7.5 Fr και 

και να αποστειρώνεται σε υγρά, EtO, 

Να περιλαμβάνονται: σύστημα ελέγχου στεγανότητας, λαβίδα καθαρισμού, 

ανταπτορ συγκράτησης ίνας. 

νικά κλπ. χαρακτηριστικά που να τεκμηριώθουν με αντίστοιχα 

γίας τουλάχιστον δύο έτη 

Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να εκπαιδεύσει το Ιατρικό και τεχνικό 

προσωπικό αντίστοιχα στην χρήση και συντήρηση του μηχανήματος χωρίς 

Να προσφερθεί τιμή με προϋπόθεση την απόσυρση του παλαιού 

Η πιθανή δαπάνη να είναι περίπου 7500 ευρω + ΦΠΑ 24% 

∆/ΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ        ΕΠΙΜ Β ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ              ΥΠΑΛ ΤΒΤ 

Πολίτης Παναγιώτης                    Βόσσος Βασίλειος              Γιαννάτος ∆ιονύσιος 


