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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΟΦ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ : 126/7-3-2018 

Αριθμ. Πρωτ. 16472/14-5-2018 

 
Το σύστημα να αποτελείται από:  
 
Α. Ενδοσκοπική κάμερα HD  
B. Μόνιτορ 26΄΄ HD - Κεντρικό. 
Γ. Πηγή Ψυχρού φωτός τεχνολογίας LED. 
Δ. Συσκευή CO2. 
Ε. Συσκευή μονοπολικής – διπολικής διαθερμίας  
ΣΤ. Αντλία πλύσης – αναρρόφησης.  
Ζ. Μόνιτορ 26΄΄ HD – Συμπαρατήρησης.   
Η. Τροχήλατο τοποθέτησης συσκευών. 
 

• Όλα τα προσφερόμενα (εκτός του Ε) θα πρέπει να είναι του ιδίου οίκου για πλήρη 
συμβατότητα. 

• Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν απαραίτητα το σύνολο των ζητούμενων ειδών για πλήρη 
συμβατότητα και ομοιογένεια. 

 
 
Α. Προδιαγραφή κάμερας HD (High Definition).    
  
1. 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. 

2. Να παρέχει απαραίτητα ανάλυση 1920Χ1080 pixels  προοδευτικής σάρωσης, full HD  1080p. 
3. Θα αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί αν είναι συμβατή και για χρήση της με την ουσία  

ινδοκυανίνη  πράσινη (ICG)  για έλεγχο και αναγνώριση των αιματώσεων των ιστών. 
4. 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.  
5. Να έχει τη δυνατότητα εύκολης εναλλαγής μεταξύ των φιλτραρισμένων εικόνων και της 

φυσικής εικόνας από την κεφαλή της κάμερας. 
6. 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.  

7. Να διαθέτει τουλάχιστον μία UBS θύρα για την αποθήκευση φωτογραφιών και βίντεο σε 
ανάλυση 1080p. 

8. 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. 

9. 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 οπτικού zoom.  

10. Η κεφαλή να είναι αδιάβροχη, και να κλιβανίζεται στους 134οC για οικονομία και 
ανθεκτικότητα στην χρήση. 

11. Να συνδέεται σειριακά με συσκευές όπως: συσκευή διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου, πηγή 
ψυχρού φωτισμού κλπ., ώστε οι παράμετροι λειτουργίας τους, να απεικονίζονται στο μόνιτορ 
για ασφάλεια. 
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12. Θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί η ύπαρξη οθόνης αφής για ρύθμιση των παραμέτρων.  
13. Ο επεξεργαστής να λειτουργεί με κεφαλές HD και 4Κ. 
14. Να διαθέτει πιστοποίηση προστασίας κλάσης CF  
 
 
Β. Προδιαγραφή μόνιτορ HD με επίπεδη  ευρεία οθόνη  
  
1. 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.  

2. Να λειτουργεί με τεχνολογία full HD  1080p με ανάλυση 1920 Χ 1080p. 
3. Να διαθέτει επιλογή συστήματος PAL/NTSC. 
4. Να διαθέτει εισόδους: DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite και εξόδους  DVI, 3G-SDI, 

Composite. 
5. 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. 

 
 
Γ. Προδιαγραφή Πηγής Ψυχρού Φωτός 
 
1. Να είναι υψηλής ποιότητας, τεχνολογίας LED με ένταση φωτός αντίστοιχου της Xenon 300 

W. 
2. Θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί η ύπαρξη οθόνης αφής για ρύθμιση των παραμέτρων.  
3. Να διαθέτει εγγυημένη διάρκεια ζωής της λυχνίας τουλάχιστον περίπου 30.000 ώρες για 

λόγους οικονομίας. 
4. Η θερμοκρασία χρώματος είναι τουλάχιστον 6.000 Κ για πιστή απόδοση των χρωμάτων.  
5. Να διαθέτει ένταση φωτισμού τουλάχιστον 1.900 lumen.  
6. Η συσκευή για λόγους ασφαλείας να μειώνει την ένταση φωτισμού αυτόματα μόλις το 

καλώδιο φωτός αφαιρεθεί.   
7. Να δέχεται αντάπτορα απαραίτητα ώστε να μπορούν να συνδεθούν και καλώδια φωτός 

διάφορων κατασκευαστικών οίκων όπως Olympus, STORZ, Richard Wolf, κλπ. 
8. Να περιλαμβάνεται καλώδιο ψυχρού φωτός υψηλής θερμικής αντίστασης, με μηχανισμό 

ασφαλούς κλειδώματος με το ενδοσκόπιο, διαμέτρου 4,5 - 5 χιλ. και μήκους 230 εκ. 
τουλάχιστον, κλιβανιζόμενο. Η μετάδοση του φωτισμού να γίνεται μέσω οπτικών ινών. 

9. 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.  

10. Να διαθέτει πιστοποίηση προστασίας κλάσης CF. 
 
 
Δ. Προδιαγραφή συσκευής διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου 
 
1. Να είναι κατάλληλη για χρήση σε λαπαροσκοπικές, θωρακοσκοπικές και ενδοσκοπήσεις του 

ανώτερου και κατώτερου πεπτικού. 
2. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα θέρμανσης του CO2 στους 37° C για την καλύτερη 

ενδοσκοπική εικόνα και τη μείωση θολώματος του ενδοσκοπίου. 
3. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Η δυνατότητα ελέγχου της συσκευής από οθόνη αφής θα 

αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί. 
4. 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). 

5. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της ροής έως 45 L/min σε βήματα του 1L/min .  
6. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης έως 25 mmHg,  
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7. Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο πίεσης για την αποφυγή κατάρρευσης του πνευμοπεριτοναίου 
σε περίπτωση απώλειας αερίου κατά τη διάρκεια της επέμβασης. 

8. Να έχει συστήματα ασφαλείας με οπτικές και ηχητικές ενδείξεις (alarm). 
9. Να έχει τη δυνατότητα παρουσίασης όλων των σχετικών πληροφοριών λειτουργίας στο 

μόνιτορ της ενδοσκοπικής εικόνας με σύνδεση του μέσω της κάμερας. 
10. Να συνοδεύεται με 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.  

11. Να διαθέτει πιστοποίηση προστασίας κλάσης CF. 
 
 
 Ε. Προδιαγραφή συσκευής μονοπολικής – διπολικής διαθερμίας 
 
1. Να διαθέτει πλήκτρα για εύκολο έλεγχο όλων των παραμέτρων και υψηλής ανάλυσης 

έγχρωμη οθόνη. Η δυνατότητα αφής  θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί. 
2. Να είναι κατάλληλη για εφαρμογή μονοπολικής και διπολικής κοπής και αιμόστασης για 

χρήση από όλες τις ειδικότητες. 
3. Να αναγνωρίζει το συνδεόμενο καλώδιο ώστε να επιλέγονται αυτόματα οι σωστές ρυθμίσεις 

για το συνδεδεμένο εργαλείο. 
4. Να διαθέτει έτοιμα προεγκατεστημένα προγράμματα για κάθε ειδικότητα και να μπορούν να 

δημιουργηθούν έως 80 προγράμματα εφαρμογής ανάλογα με τις επιθυμίες των χρηστών.  
5. Να διαθέτει μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 350 W σε μονοπολική και διπολική χρήση.  
6. Να διαθέτει μέγιστη ισχύ αιμόστασης 250 W σε μονοπολική χρήση. 
7. Απαραίτητα να μπορεί να συνεργαστεί με συσκευή ARGON χωρίς να απαιτείται αναβάθμιση 

της διαθερμίας. Θα αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί αν προσφερθεί προς επιλογή η συσκευή 
ARGON ίδιου η άλλου οίκου.                                                                                                                         

8. Να έχει δυνατότητα λειτουργίας απολίνωσης και σφράγισης μεγάλων αγγείων σε 
λαπαροσκοπική και ανοιχτή χειρουργική. 

9. Να διαθέτει δύο υποδοχές για μονοπολικές συνδέσεις και δύο υποδοχές για διπολικές 
συνδέσεις.  

10. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης δύο ποδοδιακοπτών. 
11. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για συνεχή έλεγχο διαρροών και ελέγχου 

λειτουργίας με εμφάνιση μηνυμάτων στην οθόνη. 
12. Να διαθέτει ψηφιακή θύρα για τυχόν αναβαθμίσεις και δυνατότητα σύνδεσης δικτύου για 

υποστήριξη service.  

13. Να διαθέτει πιστοποίηση προστασίας κλάσης CF. 
14. Να παραλαμβάνονται απαραίτητα τα παρακάτω: 

• Μία μονοπολική χειρολαβή με κομβία και ενσωματωμένο η μη  καλώδιο πολλαπλών 
χρήσεων. 

• Μία σειρά μονοπολικών ηλεκτροδίων (μαχαιρίδιο, λογχοειδές, βελόνα, αγκύλη και 
μπίλια) πολλαπλών χρήσεων. 

• Καλώδιο για πλάκες γείωσης μίας χρήσεως πολλαπλών χρήσεων. 

• Διπλός ποδοδιακόπτης για μονοπολική και διπολική χρήση. 

• Θα αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί αν προσφερθεί προς επιλογή Λαβίδα  απολίνωσης 
και συγκόλλησης αγγείων με κεκαμένους σιαγώνες πολλαπλών χρήσεων για χρήση σε 
ανοιχτές επεμβάσεις. 

• Θα αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί αν προσφερθεί προς επιλογή Λαπαροσκοπική λαβίδα 
απολίνωσης και συγκόλλησης αγγείων πολλαπλών χρήσεων διαμ. 5 χιλ. και μήκους 35 
εκατ. περίπου.  
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ΣΤ. Προδιαγραφή αντλίας πλύσης – αναρρόφησης  
 
1. Η συσκευή να λειτουργεί για πλύση και αναρρόφηση με ταυτόχρονη χρήση και των δύο 

δυνατοτήτων.  
2. Η συσκευή να είναι κατάλληλη για χρήση της στην λαπαροσκόπηση. 
3. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας roller pump. Θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί η ύπαρξη 

οθόνης αφής για ρύθμιση των παραμέτρων.  
4. Να έχει ικανότητα πλύσης με πίεση ως 400 mmHg και ροή ως 1000 ml/min στην 

λαπαροσκόπηση .Μεγαλύτερη πίεση και ροη θα εκτιμηθεί. 
5. Να έχει ικανότητα αναρρόφησης με ροή έως 2000 ml/min ή -0,8bar. 
6. 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 της κάμερας. 

7. 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. 

8. Να διαθέτει πιστοποίηση προστασίας κλάσης ΒF. 
 
 
Ζ. Προδιαγραφή μόνιτορ συμπαρατήρησης HD με επίπεδη  ευρεία οθόνη  
 
1. Να είναι έγχρωμο monitor  26 ιντσών τουλάχιστον τεχνολογίας  16:9  TFT/LCD, με πιστή 

αναπαραγωγή της εικόνας , ειδικό για ενδοσκοπικές απεικονίσεις  
2. Να λειτουργεί με τεχνολογία full HD  1080p με ανάλυση 1920 Χ 1080p. 
3. Να διαθέτει επιλογή συστήματος PAL/NTSC. 
4. Να διαθέτει εισόδους: DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite και εξόδους  DVI, 3G-SDI, 

Composite. 
5. 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. 

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

 
 
Η. Προδιαγραφή τροχήλατου ( trolley) 
 
1. Να είναι εργονομικά σχεδιασμένο, τροχήλατο με 4 διπλούς τροχούς, με σύστημα πέδησης 2 

τροχών για μεγαλύτερη σταθερότητα. 
2. Να διαθέτει ενσωματωμένη θέση παροχής τροφοδοσίας με 10 θέσεις τουλάχιστον και 

κεντρικό διακόπτη ON/OFF. 
3. Να διαθέτει ειδική θέση τοποθέτησης της κεφαλής κάμερας. 
4. Να έχει θέση τοποθέτησης φιάλης CO2. 
5. Να έχει διαστάσεις 800 Χ 1400 Χ 700 χιλ. περίπου.  
6. Να διαθέτει τρία τουλάχιστον ράφια τοποθέτησης ενδοσκοπικών μηχανημάτων. 
7. Να διαθέτει ολοκληρωμένη τακτοποίηση των καλωδίων τροφοδοσίας.  
8. Να πληροί τα standards ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE-Mark  
9. 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.  
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  ΓΕΝΙΚΟΙ 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 προσωπικό 

στον χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος και το τεχνικό προσωπικό στην έδρα της 
εταιρείας τους, με έξοδα που θα βαρύνουν την εταιρεία. 

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), ISO 14001 και ISO 
18001, να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα 
εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. 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. Η ύπαρξη αυτοδιαγνωστικού προγράμματος, βλαβών και λαθών, θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν 
κατά την αξιολόγηση. 

10. Οι ενδείξεις των παραμέτρων λειτουργίας, να παρέχονται από ψηφιακά όργανα.(Αν οι 
ενδείξεις είναι στην ελληνική, θα θεωρηθεί προσόν). 

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

12. 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. 

 
 
 
                                                                                              
 


