
1 
 

 
 
Κύριοι, 
 
Αναφερόμενοι στην Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Πλυντήριο Βρογχοσκοπίων, 
σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες 
επιτροπές για την σύναψη των τελικών προδιαγραφών και την ενσωμάτωσή τους σε 
διακήρυξη για την προμήθεια του είδους. Αναλυτικότερα:  
 
Παράγραφος 5: Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου ως εξής: 
«Να παρέχει δυνατότητα απολύμανσης της εξωτερικής επιφάνειας των βρογχοσκοπίων και 
των καναλιών βιοψίας νερού και αέρα με πλήρη εμβάπτιση ή με πλήρες δυναμικό σύστημα 
πλύσης στο θάλαμο του πλυντηρίου» 
 
Παράγραφος 7: Η σύγχρονη τεχνολογία για την απολύμανση των ενδοσκοπίων 
χρησιμοποιεί κυρίως τη μέθοδο «ψυχρής» απολύμανσης (με θερμοκρασία στους 35οC) με 
χρήση νεότερων και ασφαλέστερων απολυμαντικών μέσων (οξέων, όπως το υπεροξικό 
οξύ). Η απολύμανση σε υψηλή θερμοκρασία με χρήση γλουταραλδεΰδης τείνει να 
καταργηθεί, τόσο λόγω της τοξικότητας της γλουταραλδεΰδης (ελέγχεται ως καρκινογενής 
παράγοντας), όσο και λόγω της επιβαρυντικής δράσης για τα ενδοσκοπικά όργανα. Γι’ αυτό 
το λόγο, προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής: 
«Το πλυντήριο - απολυμαντής να είναι συμβατό με χημικά καθαριστικά και απολυμαντικά 
με χημική σύνθεση υπεροξικού οξέος, προκειμένου να εξασφαλίζεται η υψηλού βαθμού 
απολύμανση των βρογχοσκοπίων.» 
 
Παράγραφος 8: Σύμφωνα με την παράγραφο 7, προτείνεται: 
«Το πλυντήριο να πραγματοποιεί την απολύμανση σε θερμοκρασία που να μην ξεπερνά 
τους 35οC για την πλήρη ασφάλεια του ενδοσκοπίου.» 
 
Παράγραφοι 15 & 24: Η συγκεκριμένη παράγραφος περιγράφει πιθανώς χαρακτηριστικό 
συγκεκριμένου εργοστασίου. Προτείνεται να απαλειφθεί. 
 
Παράγραφος 16: Η προδιαγραφή προσδιορίζει συγκεκριμένο εργοστασιακό μοντέλο και 
μπορεί να προκαλέσει μη ευρύτητα συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Προτείνεται η απαλοιφή 
της ή η τροποποίηση της παραγράφου ως εξής: 
«Να διαθέτει μία (1) θύρα κατά προτίμηση με παράθυρο για την οπτική παρακολούθηση. Η 
θύρα να διαθέτει σύστημα κλειδώματος.» 
 
Παράγραφος 23: Προτείνεται η προσθήκη της εξής παραγράφου: 
«Το πλυντήριο να λειτουργεί με τη μέθοδο της «ψυχρής απολύμανσης» και «υγρής 
αποστείρωσης», ώστε να καλύπτονται τα πρότυπα ISO 15883-4 και ISO 14937 αντίστοιχα. 
Να προταθούν τα σχετικά συμβατά υγρά απολυμαντικά.» 
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Ανακεφαλαιώνοντας και με σκοπό τη δυνατότητα ευρύτητας συμμετοχής στο Διαγωνισμό, 
παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη όσο τεκμηριωμένα αναφέρονται ανωτέρω. 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση. 
 
Με εκτίμηση 
 
Βάσσου Αναστασία 
(Μηχ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας  
Τμήμα Διαγωνισμών) 
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