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Προς 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 
Γραφείο Προμηθειών 
 

Αρ. Πρωτοκόλλου: 0000008310                                                                                       
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2021 

 
Θέμα: Σχόλια της 1ης Δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός 
«Πλυντηρίου Βρογχοσκοπίων».  

 για  

Αξιότιμοι κύριοι, 

Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναρτήθηκαν στη σχετική ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
σας για την Προμήθεια ενός «Πλυντηρίου Βρογχοσκοπίων» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 35.000€ 

(Τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για τις ανάγκες του Πνευμονολογικού 
Τμήματος του Γεν. Νοσοκομείου Πατρών «α Άγιος Ανδρέας», θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

Ο κατασκευαστικός οίκος OLYMPUS ο οποίος αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά στην Ελλάδα από την 
εταιρεία μας ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. διαθέτει αυτόματους απολυμαντές εύκαμπτων ενδοσκοπίων υψηλής ποιότητας 
και κατασκευής οι οποίοι εξασφαλίζουν την υψηλού βαθμού απολύμανση των προς επεξεργασία οργάνων. 
Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα περισσότερα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και Ενδοσκοπικά Τμήματα 
στην Ελλάδα διαθέτουν αυτόματους απολυμαντές του κατασκευαστικού οίκου OLUMPUS.  

Η εταιρεία μας προτίθεται να συμμετέχει στον υπό διαβούλευση διαγωνισμό με αντίστοιχο προϊόν 
καταθέτοντας έγγραφη προσφορά για την προμήθεια πλυντηρίου ενδοσκοπίων για την απολύμανση και την 
αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών κατά την ενέργεια ενδοσκοπήσεων, με αντίστοιχο προϊόν το 
οποίο διαθέτει τα βέλτιστα δυνατά τεχνικά χαρακτηριστικά, πλην όμως οι κάτωθι ζητούμενες προδιαγραφές 
καθιστούν αδύνατη τη συμμετοχή μας. Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα σχόλιά 
μας: 

Πλυντήριο Βρογχοσκοπίων 

Σε ότι αφορά τις κάτωθι αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι κάθε μία 
ξεχωριστά αλλά και ο συνδυασμός αυτών καθιστούν αδύνατη την συμμετοχή της εταιρείας μας, καθώς επίσης 
και οποιαδήποτε άλλης εταιρείας, πλην μία εταιρείας σε επικείμενο διαγωνισμό, θέτοντας αδικαιολόγητους 
περιορισμούς συμμετοχής σε περίπτωση διαγωνιστικής διαδικασίας, την ίδια στιγμή που διατίθενται στην 
αγορά προϊόντα με ανταγωνιστικά και βελτιωμένα χαρακτηριστικά, που καλύπτουν τον σκοπό για τον οποίο 
προορίζεται η προμήθεια. Πιο συγκεκριμένα:  

1)Προδιαγραφή 5. «Να παρέχει δυνατότητα απολύμανσης της εξωτερικής επιφάνειας των βρογχοσκοπίων 
και των καναλιών βιοψίας νερού και αέρα με πλήρη εμβάπτιση του βρογχοσκοπίου στο απολυμαντικό» 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα σύγχρονα αυτόματα πλυντήρια-απολυμαντές ευκάμπτων 
ενδοσκοπίων τα οποία παρέχουν υψηλού βαθμού απολύμανση, διαθέτουν ειδικό κάδο πλύσης, στον οποίο 
τοποθετείται κατάλληλο καλάθι ή άλλο μέσο στήριξης του εύκαμπτου ενδοσκοπίου για την αποφυγή φθοράς 
ή καταστροφής του. Στην συνέχεια συνδέεται το υπό πλύση ενδοσκόπιο με ειδικούς προσαρμογείς σε όλα τα 
κανάλια του, για την εισαγωγή νερού και κατάλληλων χημικών υγρών απολύμανσης και καθαρισμού, με την 
αντίστοιχη δοσομέτρηση τους. Δεν πραγματοποιείται απλή εμβάπτιση ή εμβυθισμός του ενδοσκοπίου, 
μέθοδος η οποία αποτελεί παλαιότερο τρόπο απολύμανσης, χρησιμοποιείται στην μηχανική (χειροκίνητη) 
απολύμανση ενδοσκοπίων και δεν έχει καμία σχέση με τις σύγχρονες μεθόδους  αυτόματης απολύμανσης σε 
απολυμαντές. Ως εκ τούτου προτείνουμε τη τροποποίηση της παραπάνω προδιαγραφής. 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:  
Ιουλιανού  2, Μεταμόρφωση, 
144 51 Αθήνα 
Τηλ: 210-2806200 
Fax: 210-2806210 
e-mail: admin@protoncy.gr 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:  
Δημ.Στρογγύλη 21, Αγ.Ιωάννης 
551 33 Καλαμαριά, Θεσ/κη 
Τηλ:2310-452936,2310-452998 
Fax: 2310452893 
e-mail: admin@protoncy.gr 
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2)Προδιαγραφή 7. «Το πλυντήριο-απολυμαντής να είναι συμβατό με χημικά καθαριστικά και απολυμαντικά 
με χημική σύνθεση είτε υπεροξικού οξέος είτε γλουταραλδεύδης προκειμένου να εξασφαλίζεται η υψηλού 
βαθμού απολύμανση των βρογχοσκοπίων» 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αρχικά ότι και τα δυο αναφερόμενα είδη απολυμαντικών και μέθοδοι 
απολύμανσης, είναι αποδεκτές και συμβατές με τα εύκαμπτα ενδοσκόπια. Όμως μην καθορίζοντας ποια από 
τις δύο μεθόδους είναι η ζητούμενη από το νοσοκομείο, δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες να επιλέξουν 
ποια μέθοδο θα προσφέρουν. Αυτό όμως δε διασφαλίζει ισότιμη αξιολόγηση των προσφορών καθώς κάθε μία 
από τις παραπάνω μεθόδους έχει διαφορετική διαχείριση, διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά και 
διαφορετικά εμπλεκόμενα κόστη πλύσης. Ο οίκος Olympus κατασκευάζει αυτόματα πλυντήρια ενδοσκοπίων 
όπου η απολύμανση γίνεται και με τις δύο μεθόδους. Όμως η μέθοδος με το υπεροξεικό οξύ είναι μια σαφώς 
πιο σύγχρονη μέθοδος απολύμανσης στην οποία η θερμοκρασία δράσης του υπεροξεικού οξέως (350C-400C) 
είναι χαμηλότερη σε σχέση με τη θερμοκρασία δράσης της γλουταραλδεύδης (550C-600C) εξασφαλίζοντας 
μεγαλύτερη προστασία και μικρότερη καταπόνηση στα ενδοσκόπια. Επιπλέον το υπεροξεικό οξύ είναι σαφώς 
φιλικότερο προς τον χρήστη. Η έλλειψη καθορισμού της μεθόδους απολύμανσης και του τύπου των συμβατών 
απολυμαντικών έχει ως αποτέλεσμα, την εξ΄ορισμού υποβάθμιση της προμήθειας και της αδυναμίας 
προμήθειας ειδών με καλύτερες και πιο σύγχρονες μεθόδους, επιβαρύνοντας τελικά τους χρήστες και τους 
ασθενείς. Ως εκ τούτου προτείνουμε τη τροποποίηση της παραπάνω προδιαγραφής. 

3)Προδιαγραφή 13. «Η χρονική διάρκεια ενός πλήρους κύκλου να είναι εως 26 λεπτά». 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα σύγχρονα ενδοσκοπικά τμήματα και για περιπτώσεις ενδοσκοπίων 
τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε μολυσματικούς ασθενείς απαιτείται η εξασφαλισμένη υψηλού βαθμού 
απολύμανσης του οργάνου προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκ νέου σε άλλο ασθενή χωρίς να 
υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της νόσου. Αυτό διασφαλίζεται μόνο με τον επαρκή χρόνο απολύμανσης ενός 
ενδοσκοπίου σε πλυντήριο εύκαμπτων ενδοσκοπίων. Ο κατασκευαστικός οίκος Olympus, έχοντας πολύ 
μεγάλη εμπειρία τόσο στον σχεδιασμό και στην κατασκευή όσο και στην απολύμανση ενδοσκοπίων και 
έχοντας εξοπλίσει τα περισσότερα ενδοσκοπικά τμήματα στον Ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο, κατασκευάζει 
αυτόματους απολυμαντές ενδοσκοπίων με μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης ενός πλήρους προγράμματος σε 
χρόνο περίπου από 30 λεπτών, εξασφαλίζοντας όμως την υψηλού βαθμού απολύμανση ενός ενδοσκοπίου και 
εκμηδενίζοντας την πιθανότητα μετάδοσης μολυσματικών νοσημάτων. Ως εκ τούτου ο μικρότερος χρόνος 
δεν αποτελεί πλεονέκτημα στην επιλογή ενός αυτόματου πλυντηρίου ενδοσκοπίων, παραπέμπει δε σε προϊόν 
συγκεκριμένης εταιρείας. Ως εκ τούτου προτείνουμε τη τροποποίηση της παραπάνω προδιαγραφής. 

4)Προδιαγραφή 14. «Να διαθέτει και ανεξάρτητο κύκλο στεγνώματος του βρογχοσκοπίου με παροχή αέρα 
για τα κανάλια (εσωτερικά) μέσω αντιβακτηριδιακού φίλτρου αέρα για να εξασφαλίζεται η μη επιμόλυνση 
των βρογχοσκοπίων από την συγκράτηση του νερού στο βρογχοσκόπιο κατά την αποθήκευσή του.» 

και 

Προδιαγραφή 15. «Να μπορεί να παρακολουθηθεί η τελευταία αλλαγή των φίλτρων καθώς και ο χρόνος που 
χρειάζεται ώστε ν’ αλλαχθούν και να υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης του χρήστη σε περίπτωση που 
κάποιο φίλτρο λήξει, μέσω ειδοποίησης (alert).» 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι προαναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές είναι απόλυτες και 
περιοριστικές, και αποτελούν τεχνικά σημεία, συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου πλυντηρίων χωρίς να 
προσδίδουν πρόσθετη οφέλη, την ίδια στιγμή που το ζητούμενο αποτέλεσμα καλύπτεται από όλους τους 
κατασκευαστές πλυντηρίων με παρόμοιο ή και διαφορετικό τρόπο. Είναι απολύτως σαφές ότι κάθε 
κατασκευαστικός οίκος επιλέγει διαφορετικά χαρακτηριστικά εργονομίας στην κατασκευής ως προς τον 
τρόπο διαχείρισης των προγραμμάτων πλύσης, της διαχείρισης των φίλτρων και του τρόπου εξασφάλισης της 
πλύσης, και δεν αιτιολογείται η απαίτηση προδιαγραφών που λεπτομερώς περιγράφουν διαδικασίες 
συγκεκριμένου προϊόντος.  Ως εκ τούτου προτείνουμε την απαλοιφή των παραπάνω προδιαγραφών.  

5)Προδιαγραφή 16. «Το καπάκι του κάδου να ανοίγει προς τα επάνω»  

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι κάθε κατασκευαστικός οίκος επιλέγει διαφορετικά χαρακτηριστικά 
εργονομίας στην κατασκευής ως προς τον τρόπο ανοίγματος της θύρας, το σημείο τοποθέτησης των 
απολυμαντικών, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του είδος κτλ, τα οποία δεν αποτελούν τα κρίσιμα κριτήρια 
για την αξιόπιστη λειτουργία του πλυντηρίου ή των αποτελεσμάτων της απολύμανσης και η ζήτησή τους 
προβάλλει αναιτιολόγητους περιορισμούς στην συμμετοχή όλων των εταιρειών, μεταξύ αυτών και της 
εταιρείας μας, την ίδια στιγμή που διατίθενται σύγχρονα πλυντήρια ευκάμπτων ενδοσκοπίων, με 
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χαρακτηριστικά με τα οποία αποδίδουν άριστα αποτελέσματα πλύσης και απολύμανσης, ανεξάρτητα από 
τον τρόπο ανοίγματος της θύρας ή άλλων εργονομικών χαρακτηριστικών. Ο οίκος Olympus Medical Systems 
Corporation διαθέτει σύγχρονης τεχνολογίας αυτόματους απολυμαντές ενδοσκοπίων οι οποίοι είναι 
πιστοποιημένοι, πληρούν τους κανόνες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για Ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό (CE Mark), έχουν εγκατασταθεί δε στο μεγαλύτερο ποσοστό των Ενδοσκοπικών τμημάτων στα 
Ελληνικά νοσοκομεία, και παρέχουν αξιόπιστα προγράμματα πλύσης καλύπτοντας απόλυτα τις ανάγκες 
ενός σύγχρονου τμήματος ενδοσκποήσεων. Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές είναι περιοριστικές και 
αναίτια δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή της εταιρείας μας σε περίπτωση διαγωνισμού από το Νοσοκομείο σας. 
Ως εκ τούτου και προκειμένου να διασφαλίζεται η ευρεία συμμετοχή των εταιρειών, καθώς και της εταιρείας 
μας σε ενδεχόμενη διαγωνιστική διαδικασία ζητούμε την τροποποίηση της παραπάνω προδιαγραφής. 

 

Η εταιρεία ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. έχοντας πολυετή εμπειρία στον εξοπλισμό ενδοσκοπικών τμημάτων των ελληνικών 
νοσοκομείων συμβάλλοντας στην προσπάθεια προμήθειας ενός σύγχρονου πλυντηρίου-απολυμαντή 
εύκαμπτων ενδοσκοπίων και προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα σε όλες τις εταιρείες να συμμετέχουν 
στο διαγωνισμό προτείνει τις παρακάτω προδιαγραφές για την προμήθεια αυτόματου πλυντηρίου 
ευκάμπτων ενδοσκοπίων. 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

1. To πλυντήριο να είναι κατάλληλο για χρήση με όλους τους τύπους των ενδοσκοπίων. 

2. Το σύστημα να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50HZ. 

3. Να είναι εύκολο στον χειρισμό με απλές συνδέσεις. 

4. Ο τρόπoς καθαρισμoύ, τo απoρρυπαvτικό και το απολυμαντικό να είvαι απόλυτα φιλικά και συμβατά πρoς τα υλικά 
κατασκευής των βρογχoσκοπίων χωρίς vα πρoκαλoύv φθoρές. 

5.«Να παρέχει δυνατότητα απολύμανσης, τόσο της εξωτερικής όσο και των καναλιών βιοψίας, νερού και αέρα του 
ενδοσκοπίου».  

6. Να απολυμαίνει τα βρογχοσκόπια όλων των εταιρειών, με τη χρήση κατάλληλων συνδετικών. Η δυνατότητα αυτή να 
πιστοποιείται από τον κατασκευαστή. Να παραδοθεί με ένα σετ συνδετικών για την προσαρμογή του βρογχοσκοπίου στο 
πλυντήριο. 

7.«Το προσφερόμενο πλυντήριο-απολυμαντής να είναι συμβατό με  χημικά καθαριστικά και απολυμαντικά με χημική 
σύνθεση υπεροξεικού οξέως εξασφαλίζοντας υψηλού βαθμού απολύμανση των ενδοσκοπίων, συμβατότητα με τα υλικά 
κατασκευής τους και φιλικότητα προς το χρήστη».   

8. Το πλυντήριο να πραγματοποιεί την απολύμανση σε μέγιστη θερμοκρασία η οποία να μην ξεπερνά τους 40°C, για την 
πλήρη ασφάλεια του ενδοσκοπίου. 

9. Να διαθέτει συστήματα ασφαλείας για την διακοπή της λειτουργίας του, όταν η θερμoκρασία του vερoύ είναι υψηλή. 

10. Να διαθέτει οθόνη αφής (touch screen) για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και για την αποφυγή διάδοσης 
μολυσμένου υλικού. 

11. Όλες οι ρυθμίσεις να γίνονται από την οθόνη αφής (touch screen) . Στην οθόνη να εμφανίζονται τα μηνύματα 
λειτουργίας του πλυντηρίου και η πρόοδος της απολύμανσης. 

12. Ο πλήρης κύκλος λειτουργίας για την επεξεργασία του βρογχοσκοπίου, να διαθέτει τα στάδια ελέγχου στεγανότητας, 
πρόπλυσης, καθαρισμού, απολύμανσης και στεγνώματος του μέσω διοχέτευσης αέρα στα κανάλια του ενδοσκοπίου. 

13.Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης ενός πλήρους προγράμματος απολύμανσης σε χρόνο περίπου 30 λεπτά». 

14. Να διαθέτει σύστημα επεξεργασίας το oπoίο να απολυμαίνει το νερό σε όλα τα στάδια επεξεργασίας καθώς και στο 
τελευταίο στάδιο ξεπλύματος για καλύτερα αποτελέσματα και εξασφάλιση της υψηλού βαθμού απολύμανσης.  

15. Να διαθέτει θύρα ασφαλείας η οποία να σφραγίζει τον χώρο απολύμανσης. Να αναφέρεται ο τρόπος ανοίγματος της 
θύρας. 

17. Να πραγματοποιεί ηλεκτρονικό έλεγχο κλειδώματος της πόρτας κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης. 18. Να διαθέτει 
ενσωματωμένο εκτυπωτή που να πληροί της προδιαγραφές ιατρικών συσκευών (ΕΕC 93/42). Να εκτυπώνει όλες τις 
σημαντικές παραμέτρους του κύκλου και της ολοκλήρωσής του . Επιπλέον να εκτυπώνει οποιοδήποτε μήνυμα λάθους. 
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19. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης των βρογχοσκοπίων προς απολύμανση με RFID reader ή με Bar-Code Reader, έτσι 
ώστε το πλυντήριο να προσαρμόζει τις παραμέτρους του κύκλου απολύμανσης, ανάλογα με το προς απολύμανση 
βρογχοσκόπιο. 

20. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου στεγανότητας βρογχοσκοπίων για τον έλεγχο διαρροών σε κάθε κανάλι ξεχωριστά, το 
οποίο να ξεκινάει αυτόματα στην αρχή και να ελέγχει οτι η σωστή πίεση διατηρείται σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια του 
κύκλου. Σε περίπτωση μη σωστής πίεσης, ο κύκλος να διακόπτεται αυτόματα, για την ασφάλεια του βρογχοσκοπίου. 

21. Να έχει την δυνατότητα να εκτελεί κύκλο αυτό-απολύμανσης για τον καθαρισμό του πλυντηρίου και την πλήρη 
ασφάλεια. 

22. Οι κάδοι των χημικών να είναι εντός του πλυντηρίου. 

23. Να πληροί απαραίτητα τις οδηγίες του προτύπου EN 15883-1 και 15883-4 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την 
πιστοποίηση και τους απαραίτητους ελέγχους των αυτόματων απολυμαντών ενδοσκοπίων. 

24. Να μην χρειάζεται η εγκατάσταση προφίλτρων εκτός του πλυντηρίου. 

25. Να έχει την δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου, για την άμεση λύση από το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας, 
οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει. 

26. Να διαθέτει κύκλο για τη λήψη μικροβιολογικού δείγματος για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του πλυντηρίου. 

27. Τo προσφερόμενο πλυντήριο να είναι ειδικά κατασκευασμένο από μεταλλική ανθεκτική κατασκευή ή ισοδύναμης 
απόδοσης υλικό με μη πορώδη σύνθεση, κατάλληλη για την αποφυγή δημιουργίας μολύνσεων.  

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Μετά τιμής 

 

Μ. Πουρσανίδου 
BU Manager 

OLYMPUS G&R Division  

 


