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Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης » 

 

Κύριοι, 

 

Κατόπιν αιτήματός σας με Αρ. Πρωτ.: 2321/22.1.2021 για διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

προμήθειας ενός «Πλυντηρίου Βρογχοσκοπίων» , σας υποβάλλουμε τις πιο κάτω παρατηρήσεις μας.  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΩΝ 

 

Σημείο 1: 

 

«14. Να διαθέτει και ανεξάρτητο κύκλο στεγνώματος του βρογχοσκοπίου με παροχή 
αέρα για τα κανάλια (εσωτερικά) μέσω αντιβακτηριδιακού φίλτρου αέρα για να 
εξασφαλίζεται η μη επιμόλυνση των βρογχοσκοπίων από την συγκράτηση του νερού 
στο βρογχοσκόπιο κατά την αποθήκευσή του.» 
 
Το πλυντήριο ενδοσκοπίων του αμερικάνικου οίκου Medivators-Cantel που προτιθέμεθα να 

σας προσφέρουμε, πραγματοποιεί στο τέλος του κύκλου πλύσης στέγνωμα των 

ενδοσκοπίων . Ο ανεξάρτητος κύκλος στεγνώματος δεν είναι απαραίτητος εφόσον για να 

πραγματοποιηθεί στέγνωμα του ενδοσκοπίου πρέπει πρώτα να πλυθεί - απολυμανθεί. Για 

τον λόγο αυτό, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 

 

«14. Να έχει την δυνατότητα στεγνώματος του βρογχοσκοπίου με παροχή αέρα για τα 
κανάλια (εσωτερικά) μέσω φίλτρου αέρα για να εξασφαλίζεται η μη επιμόλυνση των 
βρογχοσκοπίων από την συγκράτηση του νερού στο βρογχοσκόπιο κατά την 
αποθήκευσή του.» 
 

 

Σημείο 2 

 

«18. Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή που να πληροί της προδιαγραφές ιατρικών 

συσκευών (ΕΕC 93/42). Να εκτυπώνει όλες τις σημαντικές παραμέτρους του κύκλου 

και της ολοκλήρωσής του . Επιπλέον να εκτυπώνει οποιοδήποτε μήνυμα λάθους.» 

 



 

                                                                                                                                                                                                    

 

Το πλυντήριο ενδοσκοπίων του αμερικάνικου οίκου Medivators-Cantel που προτιθέμεθα να 

σας προσφέρουμε διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή και δεν απαιτείται να πληροί τις προδιαγραφές 

ιατρικών συσκευών ΕΕC 93/42. Αντιθέτως, αυτό που απαιτείται είναι το CE του μηχανήματος δηλαδή 

του πλυντηρίου. Μεγάλη σημασία έχει η εκτύπωση των αποτελεσμάτων πλύσης, των διαφόρων 

παραμέτρων καθώς επίσης και μηνυμάτων λάθους. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε την 

τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 

 

«18. Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή που να εκτυπώνει όλες τις σημαντικές 

παραμέτρους του κύκλου και της ολοκλήρωσής του . Επιπλέον να εκτυπώνει 

οποιοδήποτε μήνυμα λάθους.» 

 

 

Για την ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια των ενδοσκοπίων και την καλύτερη απολύμανση τους καθώς 

επίσης και για την μεγαλύτερη διευκόλυνση των χειριστών, προτείνουμε  τις εξής προδιαγραφές: 

 

• Το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας του πλυντηρίου του κάδου, να πραγματοποιείται με το 
πάτημα ενός  ποδοδιακόπτη, χωρίς την χρήση χεριών μειώνοντας τον κίνδυνο διασταυρούμενης 
μόλυνσης (cross contamination), αφού ο χειριστής δεν έρχεται σε επαφή με τίποτα άλλο εκτός 
από το ενδοσκόπιο 
 
. 

 

Ελπίζουμε όπως ληφθούν υπόψιν οι παραπάνω παρατηρήσεις μας και είμαστε στην διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνηση. 

 

Με εκτίμηση, 

 
Θανάσης Τζίμας 
Product Manager 
Ενδοσκοπικού Τμήματος 
 


