
 

 
 
 
 
 
 

Αθήνα , 23-04-2018 
 
ΠΡΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΠ’ΟΨΗ κου ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 

 

  
Αξιότιμοι Κύριοι, 

 

Με τη παρούσα, καταθέτουμε τις προτάσεις της εταιρείας μας σχετικά με τη 

διαβούλευση του Νοσοκομείου σας για την προμήθεια ενός Λαπαροσκοπικού 

Επεμβατικού Πύργου 

 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

 
 

Δια τηv A.E.B.E. 

 
Σούλτου Ευθαλία  

Πρόεδρος / Διευθύνουσα Σύμβουλος  
 

  



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ HIGH DEFINITION 
 
 

1) Μονάδα ελέγχου κάμερας. 
 
Είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ψηφιακή ενδοσκοπική camera τεχνολογίας 3-CMOS 
High Definition  (τέταρτης Γενιάς High definition) με  πρωτεύουσα ανάλυση 1920 x 
1080 pixels progressive scan (1080p) αποτελούμενη από κεφαλή γενικής χρήσεως 
και κεντρική επεξεργαστική μονάδα. 
Η κάμερα διαθέτει σύστημα χρώματος PAL. 
Είναι σε θέση να λειτουργεί με 100-240 VAC, ισχύς εισόδου 50/60 Hz. 
 
Η μονάδα ελέγχου της κάμερας έχει τη δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας NIR 
(Near Infrared). Η ουσία ICG που θα δοθεί στον ασθενή σε αυτό το σημείο θα 
πρέπει να είναι σε θέση να διαθέτει προηγμένη απεικόνιση με τη χρήση του 
φθορισμού στο πλαίσιο της λειτουργίας του συστήματος NIR. 
Η μονάδα ελέγχου είναι συμβατή με τη χρήση των καθετήρων οπτικών ινών που 
εισάγονται εντός των ουρητήρων με διέλευση φωτός για σκοπούς 
διαφανοσκόπισης. 
 
Διαθέτει αυτόματη ρύθμιση διαφράγματος.  

Ο λόγος σήματος προς θόρυβο, ο οποίος καθορίζει την συνολική ποιότητα της 
εικόνας είναι 65 db., καθώς και η ευαισθησία φωτός είναι < 1,5 Lux. 

Διαθέτει ψηφιακές και αναλογικές εξόδους σήματος Video. 

Υπάρχουν προρυθμισμένες 9 χειρουργικές ειδικότητες και η δυνατότητα 
διαμόρφωσης όπως την επιθυμεί ο χειρίστης,   

 Αρθροσκόπηση 

 Λαπαροσκόπηση 

 Τυπική 

 Κυστεοσκόπηση 

 Υστεροσκόπηση 

 ΩΡΛ/Κρανίο 

 Εύκαμπτο Ενδοσκόπιο 

 Μικροσκόπιο 

 Λέιζερ 

 

Έχει την δυνατότητα αλλαγής παραμέτρων χρωματικής απόδοσης και 
φωτεινότητας. 

Διαθέτει δύο εξόδους ενσύρματου τηλεχειριστηρίου για έλεγχο ιατρικών 
συσκευών καταγραφής από τη κεφαλή της κάμερας. 



 

Δίνεται η δυνατότητα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και βελτιστοποίησης της 
εικόνας ανάλογα με την εφαρμογή.  

Διαθέτει ειδικό λογισμικό, για σύνδεση με εύκαμπτα ενδοσκόπια με ίνες, για την 
εξαφάνιση του συνδρόμου του moiré. 

Η συσκευή διαθέτει πλήκτρα ελέγχου και ρύθμισης του «White Balance» και της 
έντασης του φωτισμού, στην κεντρική μονάδα ελέγχου και στην κεφαλή της 
κάμερας: 

 Αυτόματη συνεχή ρύθμιση φωτισμού 

 Αυτόματη συνεχή ρύθμιση ισορροπίας λευκού χρώματος 

 Δυνατότητα επιλογής μεγέθους ζώνης φωτομέτρησης 

 Αυτόματη ρύθμιση διαφράγματος. 

 Ενίσχυση ευκρίνειας εικόνας (Enhancement) 8 επιπέδων. 

 

2) Η κεφαλή της κάμερας  
 

Η κεφαλή της κάμερας φέρει ενσωματωμένο φακό στη κεφαλή της camera με 
δυνατότητα ηλεκτρονικής μεγέθυνσης (zoom) από πλήκτρα επί της κεφαλής. Η 
camera να αποστειρώνεται σε όλες τις σύγχρονες μεθόδους αποστείρωσης χαμηλής 
θερμοκρασίας, συμπεριλαμβανομένων και των υγρών μεθόδων. 

Είναι συμπαγούς κατασκευής. 

Διαθέτει σύστημα σύνδεσης με όλες τις οπτικές της αγοράς, ανεξαρτήτως 
κατασκευαστή. Υπάρχει δε και η δυνατότητα να τοποθετηθεί κεφαλή με οπτική 
εστίαση εκτός από  ψηφιακή (προσθέτοντας νέο Coupler).  

Διαθέτει εύχρηστο σύστημα εστίασης (focus). 

Η κεφαλή της κάμερας πρέπει να είναι συμβατή με τα ακόλουθα προηγμένα 
χαρακτηριστικά απεικόνισης. 
i. Πράσινο ινδοκυανίνης (ICG) χαρακτηριστικό απεικόνισης με φθορισμό υπό σχεδόν 
υπέρυθρο φάσμα φωτός (NIR) 
ii. Η ικανότητα να εμφανίζει τις ίνες που χρησιμοποιούνται για διαφανοσκόπιση 
υπό τον ουρητήρα με υπέρυθρο φάσμα φωτός (NIR) 
iii. Ομογενή φωτισμό των σκοτεινών σημείων για κοιλότητας 
iv. Φέρει τη δυνατότητα να ενισχυθεί η αντίθεση χρωμάτων, η οποία επιτρέπει 
κόκκινο χρώμα ή υφή για να διατηρηθεί σε φυσικά χρώματα και να εμφανιστεί πιο 
καθαρά από την αύξηση της αντίθεσης χρωμάτων. 

Διαθέτει προγραμματιζόμενα πλήκτρα (ανάλογα με τις προτιμήσεις του χειριστή) 
στην κεφαλή της κάμερας για τηλε-έλεγχο λειτουργιών όπως Zoom/Light, Gain, 
White Balance, Record (βιντεοσκόπηση), Image Capture (φωτογράφηση) 

Υπάρχει δε η δυνατότητα προγραμματισμού για τον έλεγχο περιφερικών συσκευών 
από την κεφαλή της κάμερας ή από την οθόνη αφής.  

 



 

3) Πηγή ψυχρού φωτισμού  

Είναι σχεδιασμένη για κάθε ενδοσκοπική χρήση και έχει τη δυνατότητα παραμονής 
σε κατάσταση αναμονής (Stand By). 

Είναι τεχνολογίας Led με μηδενικό κόστος αντικατάστασης Λάμπας. 

Διαθέτει είσοδο Universal, όπου μπορούν να συνδεθούν καλώδια ψυχρού 
φωτισμού με οποιοδήποτε άκρο. 

Ο μετρητής του χρόνου ζωής της λυχνίας να είναι ψηφιακός, με ιδιαίτερη ένδειξη 
στην πρόσοψη για έγκαιρη προειδοποίηση. 

Η φωτεινή πηγή είναι σε θέση να λειτουργεί με 100-240 VAC, 50/60 Hz ηλεκτρικής 
εισόδου. 

Η Πηγή φωτός είναι συμβατή με τη λειτουργεία Advanced Imaging, ακολουθούν 
αναλυτικά τα χαρακτηριστικά: 

 i. Πράσινο ινδοκυανίνης (ICG) ικανότητα απεικόνισης με φθορισμό υπό σχεδόν 
υπέρυθρο φάσμα φωτός (NIR) 
ii.φέρει την Ικανότητα να εμφανίζει τις ίνες που χρησιμοποιούνται για 
διαφανοσκοπήσεις υπό τον ουρητήρα με υπέρυθρο φάσμα φωτός (NIR) 
iii. Ομογενή φωτισμό των σκοτεινών σημείων για την οπίσθια κοιλότητα 
iv. Χρωματική αντίθεση που επιτρέπει κόκκινο χρώμα ή υφές που θα εμφανίζονται 
με μεγαλύτερη σαφήνεια από τη διατήρηση των φυσικών χρωμάτων και την αύξηση 
της αντίθεσης χρωμάτων. 

 

4) Monitor υψηλής ευκρίνειας τεχνολογίας  LED 

 Συνοδεύεται από Νέα ειδική έγχρωμη οθόνης τύπου Led  (χαμηλής κατανάλωσης    
ενέργειας) υψηλής τεχνολογίας με ψηφιακή είσοδο DVI για την ψηφιακή σύνδεση με τη 
camera 1080 p.  

Διαθέτει προστατευτικό στρώμα στην επιφάνια της οθόνης για την μείωση της 
πιθανότητας καταστροφής από ατύχημα. 

Διαθέτει μια ειδική διπλή στρώση, για την μείωση των αντανακλάσεων και της 
θαμπάδας που μπορεί να συμβούν κατά την διάρκεια του χειρουργείου.  

Να διαθέτει τια ακόλουθες εξόδους: 
• 1 × DVI 

• 1 × VGA 

• 1 × 3G SD-SDI 

• 1 × C-Video 

      1 x SOG 

• 1 × S-Video 

• 1 × Component (Y/G, Pb/B, Pr/R, H/CS, VS) 

Είναι συμβατό με τα υπόλοιπα Λαπαροσκοπικά μηχανήματα 

Να έχει προρυθμισμένες 9 χειρουργικές  ειδικότητες. 



 

3) ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΕΡΙΤΟΝΙΑΙΟΥ HIGH-LOW INSUFFLATOR 

 

Το προσφερόμενο σύστημα περιλαμβάνει την αντλία CO2 45L High – Low Flow 
Insufflator. Τα τεχνικά της χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα: 

 

Διαθέτει μικροεπεξεργαστή, ώστε να διατηρεί σταθερή την επιθυμητή πίεση. 

Δύναται να προεπιλεγούν τόσο η επιθυμητή πίεση όσο και η επιθυμητή ροή, με 
κατάλληλες ενδείξεις στην πρόσοψη της συσκευής, από ειδικούς διακόπτες αφής. 

Διατηρεί και ελέγχει σταθερή ενδοκοιλιακή πίεση από 0 έως 30 mmHg. 

Μέγιστη παροχή CO2,  45 lt το λεπτό. 

Έχει ενσωματωμένη δυνατότητα θέρμανσης του αερίου σε θερμοκρασία σώματος 

Να υπάρχει ο σωλήνας σύνδεσης αερίου με ασθενή πολλαπλών χρήσεων. 

Εμφανίζει σε οθόνη όλες τις παραμέτρους προγραμματισμού και λειτουργίας 

Ενδοκοιλιακή πίεση CO2 σε mm Hg (πραγματική πίεση). 

Πραγματική Ροή CO2  σε Lit   

Ονομαστική Ροή CO2  σε Lit   

Ενδοκοιλιακή πίεση  CO2 ρύθμισης σε mm Hg (ονομαστική πίεση). 

Ολική ποσότητα καταναλωθέντος CO2. 

Ένδειξη στάθμης – ποσότητας CO2 στη φιάλη. 

Ένδειξη κατάστασης / μηνύματα σφάλματος. 

Διαθέτει ηχητική και οπτική προειδοποίηση για την υπέρβαση της προκαθορισμένης 
ενδοκοιλιακής πίεσης. 

Διαθέτει 4 προρυθμισμένα μενού για παιδιατρικά περιστατικά (ειδικό μενού για 
χαμηλές ροές-πιέσεις, υψηλής ροής, βαριατρικά και ειδικό μενού προετοιμασίας λήψης 
φλεβικού μοσχεύματος (Vein Harvesting). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Προδιαγραφή Τροχήλατου 
 

 Το τροχήλατο που θα συνοδεύει τα ως άνω συστήματα, πρέπει να είναι 
εργονομικό και κατάλληλο για τη χρήση αυτή 

 Να μπορεί να αποθήκευση τα ως άνω συστήματα ασφαλώς καθώς και να 
διαθέτει ικανό χώρο για τουλάχιστον άλλη μια συσκευή (π.χ. διαθερμία) 

 Να είναι σχεδιασμένο για τα συστήματα ενδοσκόπησης που προσφέρονται και 
απαραίτητα να προφυλάγει τις καλωδιώσεις και τις συνδέσεις μεταξύ των 
μηχανημάτων. 

 Θα εκτιμηθεί ο όσο δυνατόν μικρότερος όγκος του, έτσι ώστε να διευκολύνει τη 
κίνηση ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στο περιορισμένο χώρο του 
χειρουργείου και ειδικά του χειρουργικού πεδίου. 

 Να διαθέτει βάση στήριξης της φιάλης διοξειδίου για χρήση συσκευής 
πνευμονοπεριτονιαίου. 

 Να έχει στατώ ορών με 4 άγκιστρα 

 Οι τροχοί του να έχουν διάσταση τουλάχιστον 125 χιλ. για εύκολη κύλιση. 

 Να διαθέτει τουλάχιστον 12 μονωμένους ρευματολήπτες με αντίστοιχες 
υποδοχές γειώσεων. 

 Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης μετασχηματιστή προστασίας. 
 

 

 

 

 


