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Α. Προδιαγραφή κάμερας HD (High Definition) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Σ1 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝOMΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ RONTIS HELLAS 

(ΠΥΡΓΟΣ STRYKER) 

Α1 Να είναι τελευταίας γενιάς, 

υψηλής ευκρίνειας (FULL HD) 

και να πραγματοποιεί 

ψηφιακή 

επεξεργασία εικόνας, με 

κεφαλή κάμερας full HD 

παρέχοντας μεγάλο μέγεθος 

εικόνας 16:9 

και υψηλής πιστότητας εικόνα 

με φυσικά χρώματα 

Η προσφερόμενη βιντεοκάμερα 
1588 ΑΙΜ του Αμερικανικού Οικου 
Stryker είναι τελευταίας 
τεχνολογίας 3-CMOS High 
Definition με ανάλυση 1920χ1080 
pixels progressive scan 1080p, 
Stryker Camera 1588 AIM. 
Η ψηφιακή Ενδοσκοπική κάμερα 

παρέχει υψηλής πιστότητας 

εικόνα με φυσικά χρώματα επίσης 

η 1588 ΑΙΜ είναι συμβατή με 

monitor 16:9 και με monitor 5:4 

Α2 Να παρέχει απαραίτητα 

ανάλυση 1920Χ1080 pixels 

προοδευτικής σάρωσης, full 

HD 1080p 

Η πλατφόρμα της Stryker 
αποτελείται από την νέα κάμερα 
1588 ΑΙΜ high Definition. 
 
Η 1588 ΑΙΜ 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). 
 
Επίσης προσφερόμενη κάμερα 
διαθέτει τις παρακάτω αναλύσεις: 

 1280x1024(HD) 

 720p (1280x720Pp) 

 1080p (1920x1080p) 
 

Α3 Θα αξιολογηθεί και 

βαθμολογηθεί αν είναι 

συμβατή και για χρήση της με 

Η κεφαλή της κάμερας είναι συμβατή 
με τα ακόλουθα προηγμένα 
χαρακτηριστικά απεικόνισης. 
i. Πράσινο ινδοκυανίνης (ICG) 
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την ουσία 

ινδοκυανίνη πράσινη (ICG) για 

έλεγχο και αναγνώριση των 

αιματώσεων των ιστών 

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. 

 

Α4 Να διαθέτει συστήματα 

ψηφιακής επεξεργασίας της 

εικόνας για τη βελτίωση της 

ενδοσκοπικής εικόνας με 

καλύτερη λεπτομέρεια, για 

καλύτερη διαγνωστική 

αξιολόγηση: 

• σύστημα παροχής 

ομογενοποιημένου φωτισμού 

σε κάθε μέρος της 

ενδοσκοπικής εικόνας για μια 

καθαρή απεικόνιση των 

λεπτομερειών τόσο στις 

φωτεινές όσο και στις 

σκοτεινές περιοχές. 

• σύστημα 

διαφοροποίησης των ιστών 

στην ενδοσκοπική εικόνα 

μέσω της χρωματικής 

αντίθεσης της εικόνας. 

• Σύστημα 

αναγνώρισης και διάκρισης 

των πιο λεπτών δομών ιστού. 

Η κεφαλή της κάμερας 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. 

 

Α5 Να έχει τη δυνατότητα 

εύκολης εναλλαγής μεταξύ 

των φιλτραρισμένων εικόνων 

και της 
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φυσικής εικόνας από την 

κεφαλή της κάμερας. 

Α6 Να διαθέτει γεννήτρια 

χαρακτήρων medical 

grade και δυνατότητα 

αποθήκευσης στοιχείων 

ασθενών μέσω του 

παρεχόμενου 

πληκτρολογίου και 

πλοήγηση στο μενού της 

κάμερας και 

με ‘’ποντίκι’’ ή mousepad. 

 

Α7 Να διαθέτει τουλάχιστον μία 

UBS θύρα για την αποθήκευση 

φωτογραφιών και βίντεο σε 

ανάλυση 1080p. 

 

Α8 Να διαθέτει τουλάχιστον μία 

ψηφιακή έξοδο High Definition 

DVI-D ή HDMI, και μια 3G-SDI. 

Επίσης να διαθέτει έξοδο 

HDMI 4K ή αντίστοιχη για 

μεταφορά εικόνας 4Κ. 

Το προσφερόμενο Ενδοσκοπικό 
σύστημα διαθέτει ψηφιακές και 
αναλογικές εξόδους στην κονσόλα της 
κάμερας με σκοπό να συνδέονται 
παράλληλα περισσότερες οθόνες ή και 
καταγραφικά συστήματα.  
 
 

 2 DVI / RGBHV 

 1 S- Video 

 2 Remote Control 

 1 Usb  

1 Device Control Port 
 

 

Α9  Η κεφαλή κάμερας (για 

λαπαροσκόπηση) να διαθέτει 

πλήκτρα ελέγχου για τον 

έλεγχο των διαφόρων 

μορφών παρουσίασης της 

εικόνας, των παραμέτρων 

λειτουργίας της αλλά και την 

καταγραφή φωτογραφιών και 

βίντεο. Να διαθέτει φακό 

Η τελευταίας τεχνολογία κάμερα 1588 
ΑΙΜ HD διαθέτει τέσσερα (4) πλήρως 
προγραμματιζόμενα πλήκτρα ελέγχου 
λειτουργιών στην κεφαλή της κάμερας. 
Ο χειριστής μπορεί να ελέγξει από τα 
πλήκτρα της κεφαλής τις εξής 
λειτουργίες:  

 Καταγραφή εικόνας 

 Καταγραφή video 

 Βαθμονόμηση της 
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οπτικού zoom. ισορροπίας λευκού (White 

Balance) 

 Zoom In 

 Zoom Out 

 Αύξηση gain 

 Μείωση gain 

 Έλεγχος enhancement 

 Έλεγχος φωτεινής πηγής 

 
Τέλος διαθέτει επίσης πλήκτρα ελέγχου 
στη πρόσοψη του επεξεργαστή  

 

Α10 Η κεφαλή να είναι αδιάβροχη, 

και να κλιβανίζεται στους 

134οC για οικονομία και 

ανθεκτικότητα στην χρήση. 

Η κεφαλή της κάμερας είναι στεγανή 
και αδιάβροχη, Η κεφαλή της Stryker 
δίνατε να απολυμάνθει σε υγρά , 
πλάσμα και αέρια αποστείρωση.   

 Cidex Activeted, Cidex Plus, 
Cidex Opa. 

 Ethylene Oxide. 

 Steris System1/1E/1 Plus/1 
Express. 

 Steris / Amsco V-Pro. 

 Sterrad 

 Αέρια αποστείρωση 
(φορμαλδεϋδη) 

 ΕΤΟ 
 
Εκτός από αποστείρωση σε κλίβανο 
ατμού 134°C, ο λόγος είναι η 
μεγαλαύτερη διαρκεια ζωής της 
κεφαλής. 

 

Α11 Να συνδέεται σειριακά με 

συσκευές όπως: συσκευή 

διόγκωσης 

πνευμοπεριτοναίου, πηγή 

ψυχρού φωτισμού κλπ., ώστε 

οι παράμετροι λειτουργίας 

τους, να απεικονίζονται στο 

μόνιτορ για ασφάλεια. 

Συνδέεται σειριακά με συσκευές 

όπως: συσκευή διόγκωσης 

πνευμοπεριτοναίου, πηγή 

ψυχρού φωτισμού κλπ., ώστε οι 

παράμετροι λειτουργίας τους, να 

απεικονίζονται στο μόνιτορ για 

ασφάλεια 

Α12 Θα αξιολογηθεί και θα 

βαθμολογηθεί η ύπαρξη 

Διαθέτει οθόνης αφής για 

ρύθμισητων παραμέτρων. 
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οθόνης αφής για ρύθμιση των 

παραμέτρων. 

Α13 Ο επεξεργαστής να λειτουργεί 

με κεφαλές HD και 4Κ. 

Ο επεξεργαστής  λειτουργεί με 

κεφαλές HD 

Α14 Να διαθέτει πιστοποίηση 

προστασίας κλάσης CF 

Διαθέτει πιστοποίηση προστασίας 

κλάσης CF 

 
 

Β. Προδιαγραφή μόνιτορ HD με επίπεδη ευρεία οθόνη 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Σ1 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝOMΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ RONTIS HELLAS 

(ΠΥΡΓΟΣ STRYKER) 

B1 Να είναι έγχρωμο monitor 26 
ιντσών τουλάχιστον 
τεχνολογίας 16:9 TFT/LCD, με 
πιστή 

αναπαραγωγή της εικόνας , 
ειδικό για ενδοσκοπικές 
απεικονίσεις. Να συνοδεύεται 
από βάση 

για τοποθέτηση του με 
δυνατότητα ρύθμισης της 
κλίσης οριζόντια και κάθετα. 

Η βασική σύνθεση   του 
Λαπαροσκοπικού Πύργου 
περιλαμβάνει έγχρωμη οθόνη 
τεχνολογίας LED VISION PRO 
STRYKER (χαμηλής κατανάλωσης    
ενέργειας) με διαγώνιο 26’’  που 
φέρει σήμανση CE Μark για ιατρικές 
συσκευές Medical devices σύμφωνα 
με την οδηγία 93/42). 
Όπως αναφέραμε και παραπάνω η 
οθόνη της Stryker είναι τελευταίας 
τεχνολογίας Led και 26 ιντσών ειδικά 
σχεδιασμένη για ενδοσκοπικές 
απεικονίσεις και ανάλυσης  
τεχνολογίας high definition  
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.  

 

B2 Να λειτουργεί με τεχνολογία 
full HD 1080p με ανάλυση 1920 
Χ 1080p. 

Η Ανάλυση της οθόνης είναι 
1920x1080. 

B3 Να διαθέτει επιλογή 
συστήματος PAL/NTSC. 

Διαθέτει επιλογή συστήματος 
PAL/NTSC 

Β4 Να διαθέτει εισόδους: DVI, 3G-
SDI, VGA, S-Video, Composite 
και εξόδους DVI, 3G-SDI, 
Composite. 

Το προσφερόμενο ενδοσκοπικο 
μόνιτορ διαθέτει τις παρακάτω 
ψηφιακές και αναλογικές εισόδους: 
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 DVI 

 VGA 

 HD/SD-SDI 

 Συνιστωσών (Y/PB/PR) 

 RGBS 

 S-Video 

 C-Video 

 SOG 

 

Το προσφερόμενο Ενδοσκοπικό 
σύστημα διαθέτει ψηφιακές και 
αναλογικές εξόδους στην κονσόλα 
της κάμερας με σκοπό να συνδέονται 
παράλληλα περισσότερες οθόνες ή 
και καταγραφικά συστήματα.  
 
 

 2 DVI / RGBHV 

 1 S- Video 

 2 Remote Control 

 1 Usb  

1 Device Control Port 

 

Β5 Να παρέχει την δυνατότητα 
εικόνας σε εικόνα ( Picture In 
Picture) σε διάφορα επίπεδα 
μεγεθών και εναλλαγή κύριας 
και δευτερεύουσας εικόνας 
,ώστε να είναι δυνατή η 
ταυτόχρονη απεικόνιση και 
άλλης πηγής σήματος. 

Η LED οθόνη της Stryker διαθέτει 
δυνατότητα παρουσίασης δύο 
εικόνων ταυτόχρονα στην οθόνη με 
δυνατότητα επιλογής του μεγέθους 
τους (picture in picture). Επιπλέον να 
διαθέτει δυνατότητα Zoom και 
Freeze. 

 
 
 

Γ. Προδιαγραφή Πηγής Ψυχρού Φωτός 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Σ1 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝOMΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ RONTIS HELLAS 
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(ΠΥΡΓΟΣ STRYKER) 

Γ1 Να είναι υψηλής ποιότητας, 
τεχνολογίας LED με ένταση 
φωτός αντίστοιχου της Xenon 
300 

W. 

Οι πηγές που φέρουν τεχνολογία 
λυχνίας Xenon θεωρούνται 
ξεπερασμένες και πλέον οι νεότερες 
έχουν αντικατασταθεί με αυτές που 
φέρουν τεχνολογία LED. 
Η νέα τεχνολογία πηγή της Stryker L 
10 έχει απόδοση 1600 lumen 
τεχνολογίας LED, Εάν γίνει σύγκριση 
σε μονάδα μέτρηση ισχύος Watt 
μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ 
παραπάνω από 500W (1500 lumens).  
Όχι όμως η κατανάλωση ενέργειας 
που είναι κάτω από 400W. 

Γ2 Θα αξιολογηθεί και θα 
βαθμολογηθεί η ύπαρξη 
οθόνης αφής για ρύθμιση των 
παραμέτρων. 

 Διαθέτει οθόνη αφής για ρύθμιση 
των παραμέτρων. 

Γ3 Να διαθέτει εγγυημένη 
διάρκεια ζωής της λυχνίας 
τουλάχιστον περίπου 30.000 
ώρες για λόγους οικονομίας. 

Ο χρόνος ζωής λειτουργίας των Led 
της πηγής ψυχρού φωτισμού είναι 
θεωρητικά άπειρος μια και τα Led 
που χρησιμοποιεί η πηγή μετά από 
60.000 ώρες έχουν χάσει το 30% της 
απόδοσης τους.  Στις  μέχρι τώρα 
δοκιμές η πηγή έχει λειτουργήσει και 
έχει ξεπεράσει τις 10.000 ώρες χωρίς 
να έχει παρουσιάσει κάποιο 
πρόβλημα. 

Γ4 Η θερμοκρασία χρώματος 
είναι τουλάχιστον 6.000 Κ για 
πιστή απόδοση των 
χρωμάτων. 

Η θερμοκρασία του παραγόμενου 
φωτός είναι 5.600 βαθμοί Κ, τυπικό 
φως ημέρας βορείου ημισφαιρίου το 
μεσημέρι. 
Επίσης η θερμοκρασία χρώματος 
είναι σταθερή σε όλο το εύρος 
έντασης του φωτισμού μας. 

 

Γ5 Να διαθέτει ένταση φωτισμού 
τουλάχιστον 1.900 lumen. 

Διαθέτει ένταση φωτισμού 
μεγαλύτερη τουλάχιστον από  
1.500 lumen 

Γ6 Η συσκευή για λόγους 
ασφαλείας να μειώνει την 
ένταση φωτισμού αυτόματα 
μόλις το καλώδιο φωτός 
αφαιρεθεί. 

 

Γ7 Να δέχεται αντάπτορα 
απαραίτητα ώστε να μπορούν 
να συνδεθούν και καλώδια 
φωτός διάφορων 
κατασκευαστικών οίκων 

Διαθέτει σύστημα σύνδεσης με όλες 
τις οπτικές της αγοράς, ανεξαρτήτως 
κατασκευαστή. 
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όπως Olympus, STORZ, Richard 
Wolf, κλπ. 

Γ8 Να περιλαμβάνεται καλώδιο 
ψυχρού φωτός υψηλής 
θερμικής αντίστασης, με 
μηχανισμό ασφαλούς 
κλειδώματος με το 
ενδοσκόπιο, διαμέτρου 4,5 - 5 
χιλ. και μήκους 230 εκ. 

Η πηγή L10 του Οίκου Stryker θα 
συνοδεύεται από καλώδιο ψυχρού 
φωτισμού διαμέτρου 5mm και 
μήκους περίπου 3000mm (10 ft) 

Γ9 Να συνδέεται σειριακά με την 
κάμερα ώστε οι παράμετροι 
λειτουργίας να απεικονίζονται 
στο μόνιτορ. Επιπλέον να 
διαθέτει σύστημα αυτόματης 
αυξομείωσης της έντασης 
όταν είναι συνδεδεμένη με την 
κάμερα για βέλτιστη εικόνα σε 
όλες τις ενδοσκοπικές 
επεμβάσεις. 

Συνδέεται σειριακά με την κάμερα 
ώστε οι παράμετροι λειτουργίας 
να απεικονίζονται στο μόνιτορ. 
Επιπλέον να διαθέτει σύστημα 
αυτόματης αυξομείωσης της 
έντασης όταν είναι συνδεδεμένη 
με την κάμερα για βέλτιστη εικόνα 
σε όλες τις ενδοσκοπικές 
επεμβάσεις. 

Γ10 Να διαθέτει πιστοποίηση 
προστασίας κλάσης CF. 

Διαθέτει πιστοποίηση προστασίας 
κλάσης CF 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Δ. Προδιαγραφή συσκευής διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Σ1 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝOMΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ RONTIS HELLAS 

(ΠΥΡΓΟΣ STRYKER) 

Δ1 Να είναι κατάλληλη για χρήση 
σε λαπαροσκοπικές, 
θωρακοσκοπικές και 

ενδοσκοπήσεις του ανώτερου 
και κατώτερου πεπτικού. 

Είναι κατάλληλη για χρήση σε 
λαπαροσκοπικές, 
θωρακοσκοπικές και 
ενδοσκοπήσεις του ανώτερου και 
κατώτερου πεπτικού. 

Δ2 Να διαθέτει ενσωματωμένο 
σύστημα θέρμανσης του CO2 
στους 37° C για την καλύτερη 
ενδοσκοπική εικόνα και τη 
μείωση θολώματος του 

Έχει ενσωματωμένη δυνατότητα 
θέρμανσης του αερίου σε 
θερμοκρασία σώματος.  
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ενδοσκοπίου. 

Δ3 Να είναι σύγχρονης 
τεχνολογίας. Η δυνατότητα 
ελέγχου της συσκευής από 
οθόνη αφής θα 
αξιολογηθεί και θα 
βαθμολογηθεί. 

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

 

Δ4 Στην οθόνη να προβάλλονται 
οι ενδείξεις για την πίεση 
(επιλεγμένη & πραγματική), 
τη ροή 
(επιλεγμένη & πραγματική), 
την κατανάλωση αερίου και 
την πίεση του αερίου στη 
φιάλη(πλήρωση). 

Δύναται να προεπιλεγούν τόσο η 
επιθυμητή πίεση όσο και η επιθυμητή 
ροή, με κατάλληλες ενδείξεις στην 
πρόσοψη της συσκευής, από ειδικούς 
διακόπτες αφής. Διαθέτει ενδείξεις 
της ενδοκοιλιακή πίεση CO2 σε mm 
Hg (πραγματική πίεση). 

Δ5 Να έχει δυνατότητα ρύθμισης 
της ροής έως 45 L/min σε 
βήματα του 1L/min . 

Διαθέτει δυνατότητα μέγιστης 
ροής 45 lit/min 

Δ6 Να έχει δυνατότητα ρύθμισης 
της πίεσης έως 25 mmHg, 

Διατηρεί και ελέγχει σταθερή 
ενδοκοιλιακή πίεση από 0 έως 30 
mmHg 

Δ7 Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο 
πίεσης για την αποφυγή 
κατάρρευσης του 
πνευμοπεριτοναίου 
σε περίπτωση απώλειας 
αερίου κατά τη διάρκεια της 
επέμβασης. 

Διαθέτει μικροεπεξεργαστή, ώστε να 
διατηρεί σταθερή την επιθυμητή 
πίεση 

Δ8 Να έχει συστήματα ασφαλείας 
με οπτικές και ηχητικές 
ενδείξεις (alarm). 

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

Δ9 Να έχει τη δυνατότητα 
παρουσίασης όλων των 
σχετικών πληροφοριών 
λειτουργίας στο 
μόνιτορ της ενδοσκοπικής 
εικόνας με σύνδεση του μέσω 
της κάμερας. 

Η παρουσίαση όλων των σχετικών 
πληροφοριών λειτουργίας 
πραγματοποιήται μέσω του 
ενσωματομένου έγχρωμου 
μονιτορ αφής.  

Δ10 Να συνοδεύεται με σωλήνα 
σύνδεσης αερίου και 
μηχανήματος, σωλήνα 
σύνδεσης αερίου με 
τον ασθενή, απαραίτητα 
πολλαπλών χρήσεων για 
οικονομία, φίλτρα αερίου και 
όλα τα 

Διαθέτει σωλήνα σύνδεσης αερίου 
και μηχανήματος, σωλήνα 
σύνδεσης αερίου με 
τον ασθενή, απαραίτητα 
πολλαπλών χρήσεων για 
οικονομία, φίλτρα αερίου και όλα 
τα απαραίτητα για την πλήρη 
λειτουργία της συσκευής.. 
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απαραίτητα για την πλήρη 
λειτουργία της συσκευής. 

 

Δ11 Να διαθέτει πιστοποίηση 
προστασίας κλάσης CF. 

Διαθέτει πιστοποίηση προστασίας 
κλάσης CF. 

 
 
 

Ε. Προδιαγραφή συσκευής μονοπολικής – διπολικής διαθερμίας 
 

Παρακαλούμε όπως διαχωρίσεται την γεννήτρια μονοπολικής- διπολικής 
διαθερμίας από τη σύνθεση του λαπαροσκοπικού συστήματος.  
 
 
 
 Ε.  Προσθήκη προτεινόμενης προδιαγραφης γεννήτριας υπερήχων 
  
 Ακολουθουν προτεινόμενες προδιαγραφές :  

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

RONTIS 

Προσφέρουμε  
εργαλείο για αιμόσταση – διατομή αγγείων 5χιλ με 
αποκλειστική χρήση υπερήχων, με μήκος στειλεού 
23cm. Με 
ενεργοποίηση από το χέρι και με τεχνολογία 
προσαρμοζόμενης 
ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη 
δυνατότητα να διαμορφώνει αυτόματα την παροχή 
ισχύος, 
διαμέτρου 5mm, δυνατότητα περιστροφής 360° (χωρίς 
την 
ανάγκη χρήσης προσαρμογέα). Να διαθέτει λεπίδα 
τιτανίου, 
κυρτού άκρου, η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση, σε 
συχνότητα 55,5 kHz και με ηχητική επιβεβαίωση κατά 
τη 
μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας. 
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Προσφέρουμε  
εργαλείο για αιμόσταση – διατομή αγγείων 5χιλ με 
αποκλειστική χρήση υπερήχων, με μήκος στειλεού 
14cm. Με 
ενεργοποίηση από το χέρι και με τεχνολογία 
προσαρμοζόμενης 
ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη 
δυνατότητα να διαμορφώνει αυτόματα την παροχή 
ισχύος, 
διαμέτρου 5mm, δυνατότητα περιστροφής 360° (χωρίς 
την 
ανάγκη χρήσης προσαρμογέα). Να διαθέτει λεπίδα 
τιτανίου, 
κυρτού άκρου, η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση, σε 
συχνότητα 55,5 kHz και με ηχητική επιβεβαίωση κατά 
τη 
μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας. 

Προσφέρουμε  
εργαλείο για αιμόσταση – διατομή αγγείων 5χιλ με 
αποκλειστική χρήση υπερήχων, με μήκος στειλεού 
36cm. Με 
ενεργοποίηση από το χέρι και με τεχνολογία 
προσαρμοζόμενης 
ενέργειας στον ιστό, παρέχοντας έτσι στη γεννήτρια τη 
δυνατότητα να διαμορφώνει αυτόματα την παροχή 
ισχύος, 
διαμέτρου 5mm, δυνατότητα περιστροφής 360° (χωρίς 
την 
ανάγκη χρήσης προσαρμογέα). Να διαθέτει λεπίδα 
τιτανίου, 
κυρτού άκρου, η οποία πάλλεται με επιμήκη κίνηση, σε 
συχνότητα 55,5 kHz και με ηχητική επιβεβαίωση κατά 
τη 
μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας. 

Η γεννήτρια υπερήχων είναι μία φορητή συσκευή και 

συνοδεύεται από μία χειρολαβή. Η λειτουργία των 

εργαλείων γίνεται με ενεργοποίηση με το χέρι &  

εναλλακτικά με την χρήση ποδοδιακόπτη. Η γεννήτρια 

λειτουργεί στα 230V/ 50Ηz με ισχύ 200  περίπου Watt 

Max και συχνότητα λειτουργίας 55,5 kHz. H ηλεκτρική 

ενέργεια μετατρέπεται σε μηχανική επιτρέποντας την 

επιμήκη ταλάντωση της λεπίδας στην συχνότητα 

υπερήχων. Έχει οθόνη υγρών κρυστάλλων, μεγάλης 

ευκρίνειας, η οποία αναγράφει με ψηφιακούς 

χαρακτήρες την κατάσταση λειτουργίας της 

γεννήτριας. Έχει 5 επίπεδα ισχύος ανάλογα με το εύρος 

της διατομής και της αιμόστασης που απαιτείται. 

Διαθέτει οθόνη soft touch screen μέσω του 

χειροδιακόπτη και του ποδ-οδιακόπτη. 
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Στο μηχάνημα προσαρμόζονται ειδικά εργαλεία για 

χρήση ανοιχτή και λαπαροσκοπική και δημιουργεί 

διατομή και αιμόσταση στους 50 βαθμούς κελσίου με 

100 βαθμούς κελσίου. 

 

 
 

 
 

ΣΤ. Προδιαγραφή αντλίας πλύσης – αναρρόφησης 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Σ1 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝOMΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ RONTIS HELLAS 

(ΠΥΡΓΟΣ STRYKER) 

ΣΤ1 Η συσκευή να λειτουργεί για 
πλύση και αναρρόφηση με 
ταυτόχρονη χρήση και των 
δύο 

δυνατοτήτων. 

Η συσκευή λειτουργεί για πλύση 
και αναρρόφηση με ταυτόχρονη 
χρήση και των δύο 
δυνατοτήτων. 

ΣΤ2 Η συσκευή να είναι κατάλληλη 
για χρήση της στην 
λαπαροσκόπηση. 

Η συσκευή  είναι κατάλληλη για 
χρήση της στην λαπαροσκόπηση. 

ΣΤ3 Να είναι σύγχρονης 
τεχνολογίας roller pump. Θα 
αξιολογηθεί και θα 
βαθμολογηθεί η ύπαρξη 
οθόνης αφής για ρύθμιση των 
παραμέτρων. 

 Είναι σύγχρονης τεχνολογίας 
roller pump. Θα αξιολογηθεί και 
θα βαθμολογηθεί η ύπαρξη 
οθόνης αφής για ρύθμιση των 
παραμέτρων. 

ΣΤ4 Να έχει ικανότητα πλύσης με 
πίεση ως 400 mmHg και ροή 
ως 1000 ml/min στην 
λαπαροσκόπηση .Μεγαλύτερη 
πίεση και ροη θα εκτιμηθεί. 

 Εχει ικανότητα πλύσης με πίεση 
ως 400 mmHg και ροή ως 1000 
ml/min στην 
λαπαροσκόπηση .Μεγαλύτερη 
πίεση και ροη θα εκτιμηθεί. 

ΣΤ5 Να έχει ικανότητα 
αναρρόφησης με ροή έως 
2000 ml/min ή -0,8bar. 

Εχει ικανότητα αναρρόφησης με 
ροή έως 2000 ml/min ή -0,8bar. 

ΣΤ6 Θα αξιολογηθεί και 
βαθμολογηθεί αν έχει τη 
δυνατότητα παρουσίασης 
όλων των σχετικών 
πληροφοριών λειτουργίας και 
μηνυμάτων ασφαλείας στο 
μόνιτορ της ενδοσκοπικής 
εικόνας με σύνδεση του μέσω 
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της κάμερας. 

ΣΤ7 Να συνοδεύεται από τους 
απαραίτητους σωλήνες 
πλύσης και αναρρόφησης 
απαραίτητα 
πολλαπλών χρήσεων για 
οικονομία, φίλτρο για την 
αναρρόφηση και φιάλη 
αναρρόφησης με 
βάση στήριξης της. 

συνοδεύεται από τους 
απαραίτητους σωλήνες πλύσης 
και αναρρόφησης απαραίτητα 
πολλαπλών χρήσεων για 
οικονομία, φίλτρο για την 
αναρρόφηση και φιάλη 
αναρρόφησης με 
βάση στήριξης της. 

ΣΤ8 Να διαθέτει πιστοποίηση 
προστασίας κλάσης ΒF 

Διαθέτει πιστοποίηση προστασίας 
κλάσης ΒF 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ζ. Προδιαγραφή μόνιτορ συμπαρατήρησης HD με επίπεδη ευρεία οθόνη 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Σ1 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝOMΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ RONTIS HELLAS 

(ΠΥΡΓΟΣ STRYKER) 

Ζ1 Να είναι έγχρωμο monitor 26 
ιντσών τουλάχιστον 
τεχνολογίας 16:9 TFT/LCD, με 
πιστή 

αναπαραγωγή της εικόνας , 
ειδικό για ενδοσκοπικές 
απεικονίσεις 

Η βασική σύνθεση   του 
Λαπαροσκοπικού Πύργου 
περιλαμβάνει έγχρωμη οθόνη 
τεχνολογίας LED VISION PRO 
STRYKER (χαμηλής κατανάλωσης    
ενέργειας) με διαγώνιο 26’’  που 
φέρει σήμανση CE Μark για ιατρικές 
συσκευές Medical devices σύμφωνα 
με την οδηγία 93/42) 

Ζ2 Να λειτουργεί με τεχνολογία 
full HD 1080p με ανάλυση 1920 
Χ 1080p. 

Η Ανάλυση της οθόνης είναι 
1920x1080 

Ζ3 Να διαθέτει επιλογή Διαθέτει επιλογή συστήματος 
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συστήματος PAL/NTSC. PAL/NTSC 

Ζ4 Να διαθέτει εισόδους: DVI, 3G-
SDI, VGA, S-Video, Composite 
και εξόδους DVI, 3G-SDI, 
Composite. 

Το προσφερόμενο ενδοσκοπικο 
μόνιτορ διαθέτει τις παρακάτω 
ψηφιακές και αναλογικές εισόδους: 

 DVI 

 VGA 

 HD/SD-SDI 

 Συνιστωσών (Y/PB/PR) 

 RGBS 

 S-Video 

 C-Video 

 SOG 

 Επίσης το προσφερόμενο 
ενδοσκοπικό σύστημα διαθέτει 
ψηφιακές και αναλογικές εξόδους 
στην κονσόλα της κάμερας με σκοπό 
να συνδέονται παράλληλα 
περισσότερες οθόνες ή και 
καταγραφικά συστήματα. 

Ζ5 Να παρέχει την δυνατότητα 
εικόνας σε εικόνα ( Picture In 
Picture) σε διάφορα επίπεδα 
μεγεθών και εναλλαγή κύριας 
και δευτερεύουσας εικόνας 
,ώστε να είναι δυνατή η 
ταυτόχρονη απεικόνιση και 
άλλης πηγής σήματος. 

Η LED οθόνη της Stryker διαθέτει 
δυνατότητα παρουσίασης δύο 
εικόνων ταυτόχρονα στην οθόνη με 
δυνατότητα επιλογής του μεγέθους 
τους (picture in picture). 

Ζ6 Να συνοδεύεται από ειδική 
βάση τοποθέτησης του στο 
τροχήλατο (δεξιά είτε 
αριστερά) για 
συμπαρατήρηση. 

Συνοδεύεται από ειδική βάση 
τοποθέτησης του στο τροχήλατο 
(δεξιά είτε αριστερά) για 
συμπαρατήρηση. 

 
 
 
 

Η. Προδιαγραφή τροχήλατου ( trolley) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Σ1 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝOMΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ RONTIS HELLAS 

(ΠΥΡΓΟΣ STRYKER) 

Η1 Να είναι εργονομικά Το προσφερόμενο τροχήλατο 
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σχεδιασμένο, τροχήλατο με 4 
διπλούς τροχούς, με σύστημα 
πέδησης 2 

τροχών για μεγαλύτερη 
σταθερότητα. 

διαθέτει τέσσερις αντιστατικούς 
τροχούς διαμέτρου 125mm. 
Επίσης το τροχήλατο διαθέτει 
σύστημα ασφάλισης/ πέδησης στους 
τέσσερις (4) τροχούς.   

Η2 Να διαθέτει ενσωματωμένη 
θέση παροχής τροφοδοσίας 
με 10 θέσεις τουλάχιστον και 
κεντρικό διακόπτη ON/OFF. 

Το προσφερόμενο τροχήλατο 
διαθέτει  δώδεκα (12) ρευματολήπτες 
και αντίστοιχες υποδοχές γειώσεων 
με ειδικό κανάλι τοποθέτησης των 
τροφοδοτικών καλωδίων.   

Η3 Να διαθέτει ειδική θέση 
τοποθέτησης της κεφαλής 
κάμερας. 

 

Η4 Να έχει θέση τοποθέτησης 
φιάλης CO2. 

Φέρει επίσης ειδική θέση 
τοποθέτησης φιάλης CO2 

Η5 Να έχει διαστάσεις 800 Χ 1400 
Χ 700 χιλ. περίπου. 

 

Η6 Να διαθέτει τρία τουλάχιστον 
ράφια τοποθέτησης 
ενδοσκοπικών μηχανημάτων. 

Διαθέτει τέσσερα (4) ράφια, 
ρυθμιζόμενα, τοποθέτησης των 
προσφερόμενων ενδοσκοπικών 
μηχανημάτων καθώς και συρτάρι 
σύστημα κλειδώματος. 

Η7 Να διαθέτει ολοκληρωμένη 
τακτοποίηση των καλωδίων 
τροφοδοσίας. 

Το προσφερόμενο τροχήλατο είναι 
ειδικά σχεδιασμένο για συστήματα 
ενδοσκοπήσεων. Όλες οι 
καλωδιώσεις και συνδέσεις μεταξύ 
των συσκευών είναι προφυλαγμένες  
στην καλυμμένη πίσω κολόνα του 
τροχήλατου 

Η8 Να πληροί τα standards 
ασφαλείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης CE-Mark 

Πληροί τα standards ασφαλείας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE-Mark 

Η9 Να συνοδεύεται από ειδική 
βάση τοποθέτησης του 
κεντρικού μόνιτορ η οποία θα 
είναι στερεωμένη (εξάρτημα 
του τροχήλατου) στο 
τροχήλατο για λόγους 
ασφάλειας κατά την 
μετακίνηση. 

Το προσφερόμενο τροχήλατο 
διαθέτει ειδικό αρθρωτό βραχίονα 
περιστρεφόμενο με δυνατότητα 
κλίσης του σε οποιαδήποτε θέση 
επιθυμεί ο χειρουργός. 

 
 

 


