
Σε συνέχεια της ανάρτησης, από την υπηρεσία σας, των τεχνικών προδιαγραφών 
Μικροσκοπίου ψηφιακής τεχνολογίας, για χρήση στο Κυτταρολογικό τμήμα, προς 
διαβούλευση, σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας και τις προτεινόμενες αλλαγές: 
 
Μικροσκόπιο 
Προδ. 2: να δοθεί εύρος διάρκειας ζωής 50.000-100.000 ώρες, καθώς οι 60.000 ώρες 
φωτογραφίζουν συγκεκριμένο κατασκευαστή. 
Προδ. 3: να δοθεί εύρος τιμής του πεδίου 22-25mm. 
Προδ. 6: να αφαιρεθεί το «με κουμπιά για φωτογράφηση απευθείας από τον κορμό του 
μικροσκοπίου», καθώς φωτογραφίζουν συγκεκριμένο κατασκευαστή. Η εν λόγω διαδικασία 
γίνεται με remote control ή από το λογισμικό, μέσω του ποντικιού, καθώς η επαφή με το 
μικροσκόπιο δίνει κραδασμούς, που είναι αρνητικό για τη φωτογράφηση. 
Προδ. 7: να αφαιρεθεί το «με έξοδο USB», καθώς φωτογραφίζει συγκεκριμένο 
κατασκευαστή. 
Προδ. 7a: να αφαιρεθεί η τιμή 10W και να γραφεί «χαμηλής κατανάλωσης (low 
consumption). Επίσης, να αφαιρεθεί και το «εναλλακτικά με πηγή αλογόνου 
ενσωματωμένη τροφοδοσία 24V-60W», καθώς φωτογραφίζει συγκεκριμένο κατασκευαστή. 
Προδ. 7b: να διαγραφεί η «λειτουργία φωτισμού ECO για διακοπή λειτουργίας μετά από 
μερικά λεπτά», καθώς φωτογραφίζει συγκεκριμένο κατασκευαστή. 
Προδ. 7d: να προστεθεί στο τέλος «με δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους», για 
μεγαλύτερη εργονομία. 
Προδ. 7e: ίδιο με προδιαγραφή 6. 
Προδ. 7i+j: Στα σύγχρονα μικροσκόπια με φωτισμό Led δεν χρησιμοποιούνται φίλτρα, 
καθώς ο φωτισμός Led παρέχει σταθερό ψυχρό φωτισμό. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ορισμένα φίλτρα, όπως μπλε ή conversion, επομένως αρκεί φορέας τοποθέτησης 2-3 
φίλτρων και όχι 6, που φωτογραφίζει συγκεκριμένο κατασκευαστή. 
Προδ. 8: να προστεθεί για τη ρυθμιζόμενη κλίσης 5-30˚ «ή αντίστοιχο», να δοθεί εύρος του 
πεδίου 22-25mm και να αφαιρεθεί το «περιστρεφόμενος κατά 360˚ φωτογραφικό σωλήνα 
παρατήρησης 30˚», το οποίο έχει γραφεί μάλλον εκ παραδρομής. 
Προδ. 9: να δοθεί εύρος πεδίου των φακών 22 ή μεγαλύτερο, καθώς το 23 φωτογραφίζει 
συγκεκριμένο κατασκευαστή. 
Προδ. 10: να αφαιρεθεί το «επίστρωση ανοδίωσης», καθώς δεν ισχύει στην 
πραγματικότητα, και να γραφεί κεραμική επίστρωση ή κεραμική πλάκα, που διαθέτουν 
πολλοί κατασκευαστές. Επίσης, να αφαιρεθεί η τιμή 15mm του συστήματος επιμήκυνσης, 
καθώς φωτογραφίζει συγκεκριμένο κατασκευαστή. 
Προδ. 12: Να αφαιρεθεί η λέξη «απλανητικό» (δεν υπάρχει) και να γραφεί επίπεδο. 
Προδ. 13: Να αφαιρεθεί το «ειδικούς για φθορισμό», καθώς ο συγκεκριμένος σχηματισμός 
μικροσκοπίου δεν είναι κατάλληλος για εφαρμογές φθορισμού. Επίσης, να αφαιρεθεί η 
λέξη «achroplan» και να αντικατασταθεί από «επίπεδους αχρωματικούς». 
 
Σταθμός εργασίας 
Προδ. 1: Να προστεθεί «η κάμερα να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, για απόλυτη 
συμβατότητα». 
Προδ. 4: Να γίνει διόρθωση «ή μέσω δικτύου» και όχι «σε σύνδεση με δίκτυο». 
 
Κάμερα 
Προδ. 3: να προστεθεί στο τέλος «ή μικρότερο, σε περίπτωση που διαθέτει περισσότερα 
ΜΡ» 
Προδ. 6: να δοθεί εύρος χρόνου έκθεσης από μsec μέχρι ορισμένα msec, καθώς υπάρχουν 
κάμερες που χρειάζονται 1sec για να πετύχουν αντίστοιχα φωτεινές εικόνες.  



Προδ. 7: να διαγραφεί η τιμή 1-22x και να γραφεί «να έχει ρύθμιση gain», καθώς 
φωτογραφίζει συγκεκριμένο κατασκευαστή. Γενικά ο χρόνος έκθεσης και η τιμή gain 
αλλάζει αναλόγως με τα ηλεκτρονικά στοιχεία της εκάστοτε συσκευής. 
 
Γενικοί όροι 
Προδ. 6: να γίνει διόρθωση «οδηγίες χρήσης και συντήρησης» και να αφαιρεθεί το 
«επισκευής», καθώς τα εγχειρίδια επισκευής (service manuals) είναι εμπιστευτικά και τα 
εργοστάσια δεν τα διαθέτουν εκτός της εταιρείας. 
 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 
 
Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Μαριάνθη Χαλάτση 
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Σημείωση αποποίησης ευθύνης: Το περιεχόμενο αυτού του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι 
εμπιστευτικό και προορίζεται για τον παραλήπτη που καθορίζεται στο μήνυμα. Ο παραλήπτης έχει συναινέσει 
στην αποστολή πληροφοριών μέσω e-mail. Απαγορεύεται αυστηρά η κοινή χρήση οποιουδήποτε μέρους αυτού 
του μηνύματος με οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς γραπτή συγκατάθεση του αποστολέα. Εάν λάβατε αυτό το μήνυμα 
κατά λάθος, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε και να το διαγράψετε, προκειμένου να μην ξανασυμβεί. 
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