
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

ΕΝΟΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΥΡΗΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ». 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

 

Το σύστημα στο σύνολό του να διαθέτει τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 

1. Να είναι κατάλληλο για εκπυρήνιση και τεμαχισμό (morcellation) του 

προστάτη.  

 

2. Να είναι απλό στην λειτουργία του. 

 

3. Να είναι πλήρως ατραυματικό.  

 

4. Να αποτρέπει την ακούσια αναρρόφηση της βλεννογόνου του προστάτη. 

 

5. Όλα τα αφαιρούμενα ιστοτεμαχίδια να συγκεντρώνονται αυτόματα σε ειδική 

φιάλη η οποία αφού σφραγιστεί να μπορεί να σταλεί άμεσα προς ιστολογική 

εξέταση.   

 

6. Το σύστημα να αποτελείται από συσκευή τεμαχισμού (shaver), αντλία 

αναρρόφησης, σετ ενδοσκοπίων με ρεζεκτοσκόπιο και όλα τα απαραίτητα 

παρελκόμενα για την λειτουργία του. 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΗ SHAVER 

 

1. Να αποτελείται από την ηλεκτρική μονάδα ελέγχου (κονσόλα), τον 

ποδοδιακόπτη και την κατάλληλη χειρολαβή.  

 

2. Ο ποδοδιακόπτης να ελέγχει-ρυθμίζει τη λειτουργία αριστερόστροφα, 

δεξιόστροφα και παλινδρομικά, με δυνατότητα επιλογής της ταχύτητας από 

100 έως 6000rpm. 

 

3. Η κλίμακα παλινδρομικής κίνησης να μπορεί να επιλεγεί από τον χειρουργό.  

 
4. Όλες οι ενδείξεις και οι χρήσιμες πληροφορίες να εμφανίζονται στην ψηφιακή 

οθόνη της μονάδας ελέγχου. 

5. Ο έλεγχος των λειτουργιών να γίνεται από την κεντρική μονάδα ελέγχου και 

τον ποδοδιακόπτη. 

 

6. Να διαθέτει μνήμη για αποθήκευση διαφορετικών ρυθμίσεων ανάλογα με την 

επιθυμία του χρήστη και ανάλογα με την επέμβαση έτσι ώστε να μην 

χρειάζεται κάθε φορά ο επαναπροσδιορισμός των επιλογών λειτουργίας της 

συσκευής, εξοικονομώντας και χρόνο.   

 



7. Να διαθέτει αποστειρώσιμη χειρολαβή με ενσωματωμένο κανάλι 

αναρρόφησης, απόλυτα ασφαλής στην χρήση και κατάλληλη για ταχύτητα 

περιστροφής έως και 6000rpm. 

 

8. Να διαθέτει τη δυνατότητα ανίχνευσης και προειδοποίησης πιθανής 

δυσλειτουργίας. 
 

9. Ο ποδοδιακόπτης να δίνει επίσης τη δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας και 

αποθήκευσής της και κατά τη διάρκεια της επέμβασης. 

 

10. Να συνοδεύεται από κοπτικό (morcellation probe) διαμέτρου 4,75mm και 

μήκους εργασίας τουλάχιστον 330mm. 

 

 

ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

 

1. Να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με την συσκευή shaver ώστε να λειτουργεί 

αυτόματα και σύμφωνα με την πρόοδο της επέμβασης. 

 

2. Να διαθέτει δυνατότητα αναρρόφησης από 650 ως και 750mbar. 

 

3. Να διαθέτει ποδοδιακόπτη για τον έλεγχο της. 

 

4. Να διαθέτει δύο λειτουργίες αναρρόφησης όπως αναρρόφηση σε συνεργασία 

με το shaver και μεμονωμένη αναρρόφηση. 

 

5. Να διαθέτει φιάλη αναρρόφησης δύο λίτρων και ειδική φιάλη συλλογής 

ιστοτεμαχιδίων οι οποίες να διαθέτουν βάση για στήριξή τους στην αντλία. 

 

6. Να διαθέτει αντιβακτηριακό φίλτρο. 

 

7. Η εγκατάσταση των σωλήνων να γίνεται απλά και γρήγορα. 

 

8. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία της.   
 


