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Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Για την προμήθεια μιας 
«Συσκευής Laser για την διενέργεια ενδοσκοπικών επεμβάσεων». 
 
Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Ακολουθούν σχόλια της εταιρείας μας επί των Τεχνικών Προδιαγραφών προς διαβούλευσης για 
την προμήθεια μιας «Συσκευής Laser για την διενέργεια ενδοσκοπικών επεμβάσεων».  
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ α/α 1. 
«Να είναι τύπου Holmium:YAG και να διαθέτει μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 35Watt.» 
 
ΣΧΟΛΙΟ: 
Προτείνεται η συσκευή Laser να είναι τροχήλατη (και όχι desktop) για μεγαλύτερη ασφάλεια 
και ευκολία στις μετακινήσεις μεταξύ των χειρουργικών αιθουσών. Προτείνουμε την 
τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 
Προτεινόμενη προδιαγραφή 
1. Να είναι τύπου Holmium:YAG και να διαθέτει μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 35Watt, να είναι 

απαραίτητα τροχήλατο (όχι desktop) για μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία στις 
μετακινήσεις μεταξύ των χειρουργικών αιθουσών. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ α/α 4. 
«Να διαθέτει ενέργεια παλμού με εύρος από 0,2 joule και να φτάνει τουλάχιστον μέχρι και 4,8 

Joule.» 

 
ΣΧΟΛΙΟ: 
Το μεγαλύτερο εύρος ενέργειας παλμού καθιστά το laser πιο αποτελεσματικό στον 
θρυμματισμό ακόμα και των πιο σκληρών λίθων. Προτείνουμε την τροποποίηση της 
προδιαγραφής ως εξής: 
Προτεινόμενη προδιαγραφή 
4. Η ενέργεια του παλμού να έχει εύρος από 0,1 joule και να φτάνει τουλάχιστον μέχρι και 4,8 

joule.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  α/α 5. 
«Η συχνότητα του παλμού να έχει εύρος από 4Hz και να φτάνει μέχρι και 30Hz. Το 
μεγαλύτερο εύρος συχνότητας βοηθάει κατά την λειτουργία Dusting στον θρυμματισμό των 
λίθων.» 
ΣΧΟΛΙΟ: 
Το μεγαλύτερο εύρος συχνότητας βοηθάει κατά την λειτουργία dusting στον 

αποτελεσματικότερο θρυμματισμό των λίθων. Επομένως προτείνουμε την τροποποίηση της 

προδιαγράφης ως εξής: 

Προτεινόμενη προδιαγραφή 
5. Η συχνότητα του παλμού να έχει εύρος από 3Hz και να φτάνει τουλάχιστον μέχρι και 30Hz. 
Το μεγαλύτερο εύρος συχνότητας βοηθάει κατά την λειτουργία Dusting στον θρυμματισμό των 
λίθων. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  α/α 7. 
«Να έχει δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον τριών (3) οπτικών ίνων διαφορετικής διαμέτρου 

(μίας και πολλαπλών χρήσεων) από 230μm έως 600μm.» 

ΣΧΟΛΙΟ: 
Για να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη ιατρό να επιλέγει την κατάλληλη οπτική ίνα 
ανάλογα με το ενδοσκόπιο που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για κάθε περιστατικό, η ύπαρξη 
τουλάχιστον πέντε διαφορετικών διαμέτρου ινών κρίνεται αναγκαία για την 
λειτουργικότητα του συστήματος. Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:  
Προτεινόμενη προδιαγραφή 
7. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον πέντε (5) οπτικών ινών διαφορετικής διαμέτρου 
(μίας και πολλαπλών χρήσεων) από 200μm έως 1000μm. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ α/α 10d. iv. 
«10d.iv. Οι γωνιώσεις να είναι έως 270o προς τα πάνω και έως 270o προς τα κάτω.» 
 
ΣΧΟΛΙΟ: 
Η συγκεκριμένη προδιαγραφή με τον τρόπο με τον οποίο έχει συνταχθεί αποκλείει τις 

εταιρείες που προσφέρουν ανώτερα χαρακτηριστικά όπως γωνίωση 275° το οποίο συμβάλλει 

στην λειτουργικότητα του υπό προμήθεια είδους. Προτείνουμε την τροποποίηση της 

προδιαγραφής ως εξής: 

Προτεινόμενη προδιαγραφή 
10d. iv. Οι γωνιώσεις να είναι τουλάχιστον 275° προς τα πάνω και 275° προς τα κάτω. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 10d. v. 
«Το εύρος γωνίας όρασης να είναι έως 90°.» 
 
ΣΧΟΛΙΟ: 
Η συγκεκριμένη προδιαγραφή με τον τρόπο με τον οποίο έχει συνταχθεί αποκλείει τις 

εταιρείες που προσφέρουν ανώτερα χαρακτηριστικά όπως εύρος γωνίας όρασης τουλάχιστον 

90°.  Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 



 

Προτεινόμενη προδιαγραφή 
10d. v. Το εύρος γωνίας όρασης να είναι τουλάχιστον 90°. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 10d. vi. 
«Όλα τα προσφερόμενα να είναι του ιδίου οίκου κατασκευής.» 
ΣΧΟΛΙΟ: 
Προτείνουμε η συγκεκριμένη προδιαγραφή να αφαιρεθεί καθότι το να είναι του ιδίου οίκου 
κατασκευής δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα στην εργονομία και στην λειτουργικότητα 
του υπό προμήθειας είδους. 
 
Παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη τα σχόλια της ΠΡΩΤΟΝ A.Ε στη συγκεκριμένη 
διαβούλευση. 
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