
             ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 
 
Το προσφερόμενο μικροσκόπιο πρέπει να διαθέτει: 
 

1. Κυρίως σώμα ορθού μικροσκοπίου, μεταλλικής κατασκευής με 

ενσωματωμένο φωτισμό LED.  

2. Η πηγή φωτισμού να διαθέτει σύστημα το οποίο να εξασφαλίζει την 

ομοιόμορφη κατανομή του φωτός στο οπτικό πεδίο 

3. Ομοαξονικούς κοχλίες με λεπτή και αδρή εστίαση. Η αδρή εστίαση να 

διαθέτει ρυθμιζόμενη ροπή στρέψης και η λεπτή να προσφέρει ακρίβεια 

με τιμή μικρότερη ή ίση από 0.3 mm/περιστροφή. 

4. Διοφθάλμια κεφαλή, περιστρεφόμενη, με ρυθμιζόμενη διακορική 

απόσταση. Οι προσοφθάλμιοι φακοί να είναι επίπεδοι με εύρος 

οπτικού πεδίου τουλάχιστον 22mm με διόρθωση διοπτρίας. 

5. Μηχανική ορθογώνια τράπεζα, με συγκρατητήρα με ελατήριο, με μοχλό 

μετακίνησης με ρυθμιζόμενο ύψος και ροπή στρέψη, με περιορισμό του 

ανωτέρου σημείου εστίασης.  

6. Κεφαλή αντικειμενικών φακών τουλάχιστον πέντε θέσεων 

7. Πυκνωτής με ρυθμιζόμενο διάφραγμα και ρυθμιζόμενος καθ’ ύψος. 

8. Αντικειμενικοί φακοί:  

o 4Χ – 5Χ επίπεδος αχρωματικός 

o 40Χ επίπεδος κατάλληλος για φθορισμό 

o 100Χ Oil επίπεδος κατάλληλος για φθορισμό.  

o Θα εκτιμηθεί η ποιότητα των προσφερόμενων φακών με βάση 

το αριθμητικό άνοιγμα 

9. Σύστημα φθορισμού το οποίο να αποτελείται από: 

o Κεντρική μονάδα φθορισμού με θέσεις για τουλάχιστον τρία 

φίλτρα 

o Πηγή επισκοπικού φωτός φθορισμού αλογόνου 100W 

o Φίλτρα φθορισμού για FITC και Dapi 

 
 ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΟΙ 
 
1. Να λειτουργεί με τάση δικτύου πόλης, 220 VAC/50 ΗΖ. 
2. Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης- επισκευής, 
3. Να παρέχεται εγγύηση λειτουργίας για δύο (2) χρόνια και παροχής 

ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια. 
4. Οι προσφέροντες θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το 

ιατρικό- τεχνικό προσωπικό στον χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος . 
5. Οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέρουν τον τύπο, το εργοστάσιο 

κατασκευής, την χώρα προέλευσης, το έτος κατασκευής και το έτος της 
πρώτης κυκλοφορίας του μοντέλου (το οποίου να αποδεικνύεται με 
πιστοποιητικό του εργοστασίου). 

6. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark, και να πληρούν όλους τους 
κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Μedical grade). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

7. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από  αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 



9001/08, ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά. 

8. Να φέρει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα 
ασφάλειας, για προστασία του χρήστη και του ασθενή, είτε από 
περίπτωση βλάβης είτε από λάθος χειρισμό. Να διαθέτει alarms. 

9. Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνά το όριο των 60 ημερών, στον χώρο 
εγκατάστασης και λειτουργίας του. 

10. Οι προσφέροντες, οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης για τα 
προσφερόμενα μηχανήματα και για όλα τα αναγραφόμενα σε αυτό, να 
υπάρχει παραπομπή στην συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των 
επίσημων φυλλαδίων(όχι φωτοαντίγραφα) ή επισήμων βεβαιώσεων του 
κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα 
φυλλάδια. Η μη ύπαρξη του πιο πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

 

 

 


