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ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

(ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ:126/7-3-2018, ΑΡ.ΠΡΩΤ.:10723/26.3.2018 

 

Αξιότιμοι κύριοι, μελετώντας αναλυτικά τις τεχνικές προδιαγραφές που αναρτήθηκαν από το νοσοκομείο σας 

προς δημόσια διαβούλευση, παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία αποκλείουν την εταιρία 

μας KARL STORZ  και δεν μπορεί να συμμετάσχει στην διαδικασία του επερχόμενου διαγωνισμού.  

 

Για λόγους ανάπτυξης ανταγωνισμού επισημαίνουμε παρακάτω  λεπτομερώς με έντονα γράμματα τα σημεία  

που μας αποκλείουν από την διαδικασία και προτείνουμε αντίστοιχα εναλλακτική διατύπωση που μας επι-

τρέπει να συμμετάσχουμε.  

 

Ε. Προδιαγραφή συσκευής μονοπολικής – διπολικής διαθερμίας 

 Προδιαγραφή Νο 7 

‘’Απαραίτητα να μπορεί να συνεργαστεί με συσκευή ARGON χωρίς να απαιτείται αναβάθμιση της διαθερμίας. 

Να προσφερθεί προς επιλογή η συσκευή ARGON.’’ 

 

Η εταιρία μας δεν διαθέτει επί του παρόντος συσκευή ARGON, συνεργάζεται χωρίς καμία απολύτως ανα-

βάθμιση με πλήθος συσκευών ARGON του εμπορίου. Ως εκ τούτου προτείνουμε να τροποποιηθεί η προδια-

γραφή ως εξής : 

Απαραίτητα να μπορεί να συνεργαστεί με συσκευή ARGON χωρίς να απαιτείται αναβάθμιση της διαθερμίας. 

Θα εκτιμηθεί αν προσφερθεί προς επιλογή η συσκευή ARGON ίδιου ή άλλου οίκου.  
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 Προδιαγραφή Νο 13 

‘’Όλα τα προσφερόμενα μέρη του συστήματος θα πρέπει να είναι του ίδιου οίκου κατασκευής για λόγους ο-

μοιογένειας και ασφαλούς χρήσης.’’ 

 

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή δημιουργεί σύγχυση καθώς στους αρχικούς όρους επιτρέπεται η εν λόγω συ-

σκευή και τα παρελκόμενα της να είναι διαφορετικού οίκου από τις υπόλοιπες συσκευές. 

Προτείνουμε την απαλοιφή της εν λόγω προδιαγραφής  

 

 

 Προδιαγραφή Νο 15 

• ‘’Μια μονοπολική χειρολαβή με κομβία και ενσωματωμένο καλώδιο πολλαπλών χρήσεων.’’  

 

Η εταιρία μας διαθέτει χειρολαβή με αποσπώμενο καλώδιο πολλαπλών χρήσεων. Αιτούμαστε την τροποποί-

ηση της ως εξής:  

Μια μονοπολική χειρολαβή με κομβία και ενσωματωμένο ή μη  καλώδιο πολλαπλών χρήσεων 

 

 

• ‘’Λαβίδα απολίνωσης και συγκόλλησης αγγείων με κεκαμένους σιαγώνες πολλαπλών χρήσεων μήκους 

18 εκ. πολλαπλών χρήσεων για χρήση σε ανοιχτές επεμβάσεις.’’ 

 

Η παραπάνω προδιαγραφή αφορά ανοιχτά χειρουργεία ενώ το προδιαγραφόμενο σύστημα είναι ενδοσκοπι-

κό. Επιπλέον  μπορεί να καλυφθεί μόνο από μία εταιρία. Προτείνουμε την πλήρη απαλοιφή της ή την τροπο-

ποίηση της ως εξής: 

Θα εκτιμηθεί αν προσφερθεί προς επιλογή λαβίδα απολίνωσης και συγκόλλησης αγγείων με κεκαμένους σια-

γώνες πολλαπλών χρήσεων για χρήση σε ανοιχτές επεμβάσεις. 

 

 

• ‘’Λαπαροσκοπική λαβίδα απολίνωσης και συγκόλλησης αγγείων πολλαπλών χρήσεων διαμ. 5 χιλ και 

μήκους 35 εκ. περίπου.’’ 

 

Η παραπάνω προδιαγραφή μπορεί να καλυφθεί μόνο από μία εταιρία.  Προτείνουμε την πλήρη απαλοιφή της 

ή την τροποποίηση της ως εξής: 

Θα εκτιμηθεί  αν προσφερθεί προς επιλογή λαπαροσκοπική λαβίδα απολίνωσης και συγκόλλησης αγγείων πολ-

λαπλών χρήσεων διαμ. 5 χιλ και μήκους 35 εκ. περίπου 
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ΣΤ. Προδιαγραφή αντλίας πλύσης – αναρρόφησης 

 Προδιαγραφή Νο 4 

‘’Να έχει ικανότητα πλύσης με πίεση ως 400mmHg και ροή ως 2000 ml/min.’’ 

 

Η εταιρία μας διαθέτει συσκευή ειδική για λαπαροσκόπηση με ροή 1000 ml/min. Προτείνουμε την τροπο-

ποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 

Να έχει ικανότητα πλύσης με πίεση ως 400mmHg και ροή ως 1000 ml/min. Μεγαλύτερη πίεση και ροή θα εκτι-

μηθεί.  

 

 Προδιαγραφή Νο 5 

‘’Να έχει ικανότητα αναρρόφησης με ροή ως 2000 ml/min.’’ 

 

Η εταιρία μας διαθέτει συσκευή ειδική για λαπαροσκόπηση με δυνατότητα  αναρρόφησης – 0.8 bar. H ικανό-

τητα αναρρόφησης μετριέται με διάφορες μονάδες (bar, Pascal, ml/min) οπότε προτείνουμε την τροποποίη-

ση της προδιαγραφής ως εξής: 

Να έχει ισχυρή ικανότητα αναρρόφησης. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση.  

 

 Προδιαγραφή Νο 7 

‘’Να συνοδεύεται από τους απαραίτητους σωλήνες πλύσης και αναρρόφησης απαραίτητα πολλαπλών χρή-

σεων για οικονομία, φίλτρο για την αναρρόφηση και φιάλη αναρρόφησης με βάση στήριξης της στο τροχήλα-

το.’’ 

 

Η εταιρία μας πληροί την συγκεκριμένη προδιαγραφή με την διαφορά ότι  η βάση στήριξης της φιάλης μπο-

ρεί να βρίσκεται είτε πάνω στην συσκευή ( η οποία συσκευή είναι τοποθετημένη στο τροχήλατο) είτε σε ειδι-

κή τροχήλατη βάση που μετακινείτε αναλόγως των αναγκών. Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγρα-

φής ως εξής: 

Να συνοδεύεται από τους απαραίτητους σωλήνες πλύσης και αναρρόφησης απαραίτητα πολλαπλών χρή-σεων 

για οικονομία, φίλτρο για την αναρρόφηση και φιάλη αναρρόφησης με βάση στήριξης της. 
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Επιπλέον των προαναφερόμενων σημείων θα θέλαμε να σας προτείνουμε για λόγους συμβατότητας και ο-

μοιογένειας (όροι που οι προδιαγραφές συχνά επικαλούντο ),  όλα τα προσφερόμενα είδη να είναι του ίδιου 

οίκου και όχι μόνο οι συσκευές που αναφέρονται. 

 Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει ως οδηγό την βελτίωση της ενδοσκοπικής εικόνας (4Κ, ICG, 3D, κτλ) για την 

ορθότερη διάγνωση και θεραπεία. Ειδικότερα τα είδη Β (Μόνιτορ κεντρικό) και Ζ (Μόνιτορ συμπαρατήρησης) 

θα πρέπει να είναι του ίδιου οίκου με το είδος Α (Ενδοσκοπική κάμερα) και Γ (Πηγή ψυχρού φωτός τεχνολογίας 

LED) καθώς μέσω αυτών των συσκευών εξασφαλίζεται η μέγιστη ομοιογένεια και συμβατότητα στην ενδοσκο-

πική εικόνα που θα έχει στην διάθεση του το ιατρικό προσωπικό.  

Στα πλαίσια της αξιοποίησης όλων των σύγχρονων  δυνατοτήτων καθώς και για την ασφαλή χρήση του συ-

στήματος ακόμα και σε παιδιά, θα θέλαμε να σας προτείνουμε κάποιες επιπρόσθετες παρατηρήσεις μας οι 

οποίες θα αναβαθμίσουν επιπλέον το ενδοσκοπικό σύστημα που προτίθεστε να προμηθευτείτε. 

 

Αναλυτικότερα στις κάτωθι συσκευές μπορείτε να προσθέσετε: 

Α. Προδιαγραφή κάμερας HD (High Definition) 

1. Η προσφερόμενη κάμερα να είναι συμβατή και για χρήση της με την ουσία ινδοκυανίνη πράσινη (ICG) 

για έλεγχο και αναγνώριση των αιματώσεων των ιστών. 

2. Η προσφερόμενη κάμερα να συνεργάζεται και με εξωσκόπια 2D και 3D για χρήση της ακόμα και σε 

επεμβάσεις ανοιχτής χειρουργικής αλλά και σε επεμβάσεις μικροχειρουργικής.  

3. Να έχει τη δυνατότητα διαχωρισμού της εικόνας στο μόνιτορ για παράλληλη  παρακολούθηση 2 εικό-

νων είτε από δύο διαφορετικές πηγές ( άκαμπτο ενδοσκόπιο και εικόνα από εύκαμπτο βίντεο – γα-

στροσκόπιο), είτε για παράλληλη παρακολούθηση εικόνας με λευκό φως και εικόνας με διαγνωστικά 

φίλτρα. 

 

Δ. Προδιαγραφή συσκευής διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου 

1. Να διαθέτει προγράμματα ρυθμίσεων λειτουργίας της πίεσης και της ροής με ασφαλή όρια για παι-

διατρική χρήση.  

2. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της ροής έως 50 L/min σε βήματα του 1L/min και σε βήματα του 

0,1L/min σε παιδιατρικές επεμβάσεις.  

3. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης έως 30mmHg, σε βήματα του 1mmHg. 

4. Να διαθέτει σύστημα μέτρησης της θερμοκρασίας του δωματίου ώστε να επιτυγχάνεται με ακρίβεια 

η θέρμανση του CO2  στους 37° C. 

5. Να είναι εφικτός ο χειρισμός ρυθμίσεων της συσκευής από την κάμερα.  

6. Να διαθέτει θήκη τοποθέτησης μπουκάλας CO2  στην συσκευή είτε για εφεδρεία είτε για μεταφορά 

της συσκευής σε επείγουσες περιπτώσεις. 
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Ε. Προδιαγραφή συσκευής μονοπολικής – διπολικής διαθερμίας 

Να διαθέτει μέγιστη ισχύ 400 W σε μονοπολική και διπολική χρήση.  

Οι διαθερμίες χαμηλότερων Watt έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς για τις μεθόδους αιμόστασης και απολίνω-

σης αγγείων και είναι παλαιότερης τεχνολογίας. 

 

 

 

 

Ευελπιστούμε όπως δείτε θετικά τις παρατηρήσεις μας με σκοπό την διεύρυνση των προδιαγραφών και την 

περεταίρω αναβάθμιση – αξιοποίηση του συστήματος.  

 

 

 

Με εκτίμηση, 

KARL STORZ Ενδοσκόπια Ελλάδος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. 

Τζούδας Χρήστος  

 


