
Αξιότιμοι κύριοι, 

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για αρκετές παρατηρήσεις 

μας, που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Συστήματος Nd:YAG Laser. Οι 

συγκεκριμένες προδιαγραφές χαρακτηρίζουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο της αγοράς και 

αποκλείουν αναγνωρισμένους διεθνείς οίκους, από την συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

Επίσης ο προϋπολογισμός του μηχανήματος είναι αρκετά χαμηλός αποκλείοντας τα 

μηχανήματα των πιο αναγνωρισμένων οίκων στα Συστήματα Nd:YAG Laser. 

Η εταιρεία μας είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα Nd:YAG Laser της εταιρείας Ellex. Τα 

Laser της Ellex αποτελούν τα πιο σύγχρονα και επιτυχημένα Laser της διεθνούς αγοράς. 

Συγκεκριμένα το UltraQ της Ellex, είναι ένα σύστημα Nd:YAG Laser, το οποίο χαρακτηρίζεται 

από άριστα οπτικά, σχεδιασμένα για την οπτικοποίηση του πρόσθιου ημιμορίου, σταθερή – 

σε βάθος χρόνων- απόδοση ενέργειας και απαράμιλλη ασφάλεια θεραπείας. 

Οι παρακάτω παρατηρήσεις γίνονται με στόχο την εξασφάλιση της συμμετοχής της 

εταιρείας μας στον διαγωνισμό και την διασφάλιση του ανταγωνισμού με σκοπό την 

προσφορά σύγχρονων μηχανημάτων. 

 

Προϋπολογισμός 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 19.000€ με ΦΠΑ (24%) 

Σχόλια 

Υπάρχουν αρκετά Συστήματα Nd:YAG Laser στην αγορά και πιθανότατα κανένα από αυτά 

δεν έχει τόσο χαμηλό προϋπολογισμό. Για να προμηθευτείτε ένα άριστης ποιότητας 

Nd:ΥAG Laser το οποίο να καλύπτει τις προδιαγραφές σας, καθώς και για να υπάρχει 

συμμετοχή όλων των εταιριών που αντιπροσωπεύουν τους αναγνωρισμένους σε 

ποιότητα διεθνείς οίκους, προτείνουμε να αυξήσετε τον προϋπολογισμό σε 27.000€ με 

ΦΠΑ (24%) 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8 

Να διαθέτει δέσμη σκόπευσης με ρυθμιζόμενη ένταση. Η διοδική σκοπευτική δέσμη να 

είναι χρώματος κόκκινου με μήκος κύματος 650 nm η οποία να εξέρχεται ομοαξονικά με 

την δέσμη του Nd: Yag και να δείχνει το σημείο σκόπευσης. Το σύστημα εστίασης της 

συσκευής να είναι τουλάχιστον 2 σημείων, τα οποία να γίνονται ένα στο σημείο εστίασης. 

ΣΧΟΛΙΑ 

Υπάρχουν διοδικές σκοπευτικές δέσμες οι οποίες είναι ίδιου χρώματος με ελάχιστα 

διαφορετικό μήκος κύματος, οι οποίες είναι εξίσου αποτελεσματικές. Το UltraQ της 

εταιρίας Ellex διαθέτει άριστη κόκκινη δέσμη στόχευσης στα 635nm η οποία είναι εξίσου 

αποτελεσματική. Για τον λόγο λοιπόν του μη αποκλεισμού συμμετοχής της εταιρείας μας 

στον διαγωνισμό, προτείνουμε η προδιαγραφή 8 να αλλάξει ως εξής: 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

«8. Να διαθέτει δέσμη σκόπευσης με ρυθμιζόμενη ένταση. Η διοδική σκοπευτική δέσμη 
να είναι χρώματος κόκκινου με μήκος κύματος 635 έως 650 nm, η οποία να εξέρχεται 



ομοαξονικά με την δέσμη του Nd: Yag και να δείχνει το σημείο σκόπευσης. Το σύστημα 
εστίασης της συσκευής να είναι τουλάχιστον 2 σημείων, τα οποία να γίνονται ένα στο 
σημείο εστίασης. 
 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 10 

Να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της απόστασης εστίασης του Yag Laser από 0 έως 150 μm 

προς το πρόσθιο και 150 μm έως 300 μm προς το οπίσθιο περιφάκιο, εξασφαλίζοντας 

μεγαλύτερη κλινική ευελιξία και ασφάλεια.  

ΣΧΟΛΙΑ 

Η εταιρία Ellex στο μοντέλο UltraQ έχει επιλέξει να μην υπάρχει πρόσθια ρύθμιση 

εστίασης (η οποία σπάνια χρειάζεται) διότι υπάρχει παντα ο κίνδυνος να χτυπήθει ο 

ενδοφακός αν η εστίαση τοποθετείται σε λάθος ρύθμιση. Για τον παραπάνω λόγο, 

προτείνουμε η προδιαγραφή 10 να αλλάξει ως εξής: 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

«Να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της απόστασης εστίασης του Yag Laser από 0 μm έως 

300 μm, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη κλινική ευελιξία και ασφάλεια.» 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 12 

Να διαθέτει έλεγχο των παλμών ηλεκτρονικά PPS - Pulse to Pulse Stability για να 

εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία του συστήματος μέσω της παροχής 

σταθερής παραγωγής ενέργειας . Η ενισχυμένη ακρίβεια και η σταθερότητα της ενέργειας 

παρέχουν τον υψηλότερο βαθμό ασφάλειας και απόδοσης κάνοντας τις θεραπείες 

αποτελεσματικότερες και ασφαλέστερες. 

ΣΧΟΛΙΑ 

Ο έλεγχος παλμών PPS – Pulse to Pulse Stability είναι μία εμπορική ονομασία που 

χαρακτηρίζει ένα μόνο μηχάνημα. Το UltraQ σύστημα nd: Yag Laser της Ellex, διαθέτει 

έλεγχο των παλμών ηλεκτρονικά, σύστημα μέτρησης αποδιδόμενης ενέργειας, καθώς και  

σύστημα προειδοποίησης του χειριστή εάν η αποδιδόμενη ενέργεια υπερβαίνει την 

ζητούμενη, τεχνολογίες που προσφέρουν ανώτατη ασφάλεια θεραπείας. Για τον 

παραπάνω λόγο, προτείνουμε η προδιαγραφή 12 να αλλάξει ως εξής: 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

«Να διαθέτει έλεγχο των παλμών ηλεκτρονικά, για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη 

ασφάλεια και αξιοπιστία του συστήματος μέσω της παροχής σταθερής παραγωγής 

ενέργειας . Η ενισχυμένη ακρίβεια και η σταθερότητα της ενέργειας παρέχουν τον 



υψηλότερο βαθμό ασφάλειας και απόδοσης κάνοντας τις θεραπείες 

αποτελεσματικότερες και ασφαλέστερες.» 

Πρόταση Εγγύησης 

Καθώς η ζήτηση αφορά μηχάνημα Laser ,προτείνουμε τα 3 έτη εργοστασιακή εγγύηση 

καλής λειτουργίας   

Οι παρατηρήσεις μας έχουν ως σκοπό να επιτραπεί η δυνατότητα στην εταιρεία μας να 

προσφέρει ένα από τα πιο σύγχρονα συστήματα nd:YAG Laser της αγοράς και φυσικά στην 

ανάπτυξη υγειούς ανταγωνισμού, κάτι που οι αναρτημένες προδιαγραφές δεν το 

επιτρέπουν. 

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση θελήσετε. 
Με εκτίμηση 
 
Μαρία Μόνου 
Υπεύθυνη Τμ. Πωλήσεων 
Minopta  
Τηλ. 2106540165, 6932235600 

 


