
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΥ 

ΑΕΡΟΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  

 
 

- Να είναι κατάλληλο για όλες τις επεµβάσεις κρανίου και σπονδυλικής στήλης 
- Να είναι κατασκευασµένο από συµπαγές  και ελαφρύ κράµα µετάλλου, ανθεκτικό 
  για πολύωρες και απαιτητικές νευροχειρουργικές επεµβάσεις 
- Να διαθέτει µοτέρ υψηλών στροφών (min 80.000 rpm) µε χαµηλή στάθµη 
   θορύβου 
- Να διαθέτει βέλτιστη λειτουργία σε πιέσεις αέρα από 8 bar, µε χρήση 
   πεπιεσµένου αέρα ή/και αζώτου ιατρικής χρήσης 
- Να διαθέτει µοτέρ-λαβή µικρού µεγέθους, να διατίθεται κεκαµένο µε 
  ενσωµατωµένη και περιστρεφόµενη κατά 360 µοίρες ντίζα µεταφοράς αέρα από 
  τον ποδοδιακόπτη και όλες οι κεφαλές να συνδέονται στο ίδιο µοτέρ. 
- Να διαθέτει λαβή - µειωτήρα στροφών 1/60 για την διενέργεια 
   κρανιοανατρήσεων, χωρίς την χρήση ανάγκης επιπλέον µοτέρ. 
- Να διαθέτει κεφαλή κρανιοτοµίας ενηλίκων µήκους 6,5 cm και µεγάλη 7,5 cm. 
- Να διαθέτει γωνιώδη λαβή 
- Να διαθέτει κλείδωµα κεφαλών στο µοτέρ αυτόµατη, χωρίς χρήση επιπλέον 
   κλειδιών  
- Να διατίθεται πλήρης γκάµα φρεζών (κοπτικών και διαµαντέ) σε µεγέθη από 1mm 
   έως 7 mm, επιλογή, καθώς και επιπλέον κεφαλών για κάλυψη κάθε ειδικής 
   επέµβασης 
- Να διατίθεται ποδοδιακόπτης µε µετρητή πίεσης λειτουργίας (bar, psi) 
- Να διαθέτει αυτολιπαινόµενο σύστηµα, χωρίς την ανάγκη εξωτερικής λίπανσης 
   επιµέρους στοιχείων 
- Να διαθέτει κασετίνα αποστείρωσης και φύλαξης 
- Να είναι κατάλληλο για αποστείρωση σε κλίβανο ατµού και αιθυλενίου 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

- Να λειτουργεί µε τάση δικτύου πόλης, 220 VAC/50 ΗΖ. 
- Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης- επισκευής, 
- Να παρέχεται εγγύηση λειτουργίας για δύο (2) χρόνια και παροχής ανταλλακτικών   
για δέκα (10) χρόνια. 
- Οι προσφέροντες θα αναλαµβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το ιατρικό- 
τεχνικό προσωπικό στον χώρο εγκατάστασης του µηχανήµατος . 
- 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). 
- 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. 
- 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. 
- 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. 
- Ο χρόνος παράδοσης να µην ξεπερνά το όριο των 60 ηµερών, στον χώρο 
εγκατάστασης και λειτουργίας του. 



- 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. 
 
 
Προϋπολογισµός : 20.000 ευρώ + ΦΠΑ 

 

 

 


