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    ΘΕΜΑ: 1η Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια 
Λαπαροσκοπικού Πύργου για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Κοζάνης 

  
 

Oι Τεχνικές Προδιαγραφές είναι αναρτημένες και μπορείτε να τις αναζητήσετε 
στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Κοζάνης http//www.mamatsio.gr (στην 
διαδρομή «Προμήθειες – Διαβουλεύσεις») και στο δελτίο τύπου της ιστοσελίδας. 

 

Περίοδος 1
ης

 δημόσιας διαβούλευσης: από 16-08-2018 μέχρι και 31-08-2018 
 

Οι παρατηρήσεις σας θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail του 
Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου: promithies@mamatsio.gr και μέχρι 31-
08-2018 και ώρα 14:30 μ.μ. 

               
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να αποτελείται από τα κάτωθι: 
 
 

1. Ψηφιακός βίντεο- επεξεργαστής εικόνας (Full High Definition), τεμ 1  

2. Πηγή ψυχρού φωτισμού, τεμ 1  

3. Ειδική Συσκευή Πνευμοπεριτοναίου, τεμ 1  

4. Χειρουργικό μόνιτορ τουλάχιστον 25’’, τεμ, 1  

5. Τροχήλατο Λαπαροσκοπικού Πύργου, τεμ 1  

6. Ψηφιακή Συσκευή Εγγραφής Βιντέο, τεμ 1  

7. Συσκευή πλύσης-εκπλυσης, τεμ 1  



 

 

 

 

 

8. Κεφαλή καμερας HD, τεμ 2  

9. Καλώδιο μεταφοράς φωτισμού, τεμ 3  

10. Οπτική HD 10MM, 00, τεμ 1  

11. Οπτική HD 10MM, 300, τεμ 2  

12. Οπτική IR/ICG HD 10MM, 300, τεμ 1 

13.  Πηγή φωτισμού IR για χρήση με Ινδοκυανίνη Πράσινη 

 

 

Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές έχουν ως εξής: 
 

 

1. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ FULL HIGH DEFINITION  

 

1.1. Nα ενσωματώνει νέα χαρακτηριστικά υψηλής ανάλυσης HD (1080 γραμμών σάρωσης), 

και να συμπεριλαμβάνει σύστημα ενίσχυσης της εικόνας σε  τουλάχιστον τρία διαφορετικά 

επίπεδα. Επίσης να υπάρχει σύστημα αυτόματης ρύθμισης της ίριδος. 

1.2. Να διαθέτει σύστημα αλλαγής και ρύθμισης παραμέτρων χρωματικής απόδοσης (όπως του 

κόκκινου και μπλέ σε τουλάχιστον 16 επίπεδα) κατ'επιλογήν του χρήστη. 

1.3. Να συνδέεται με άκαμπτο βίντεολαπαροσκόπιο 5mm HD με δυνατότητα κλίσεων στο 

άκρο του. 

1.4. Στον προσφερόμενο βίντεοεπεξεργαστή να συνδέεται με βίντεολαπαροσκόπιο 10mm HD. 

1.5. Να συνδέεται με εύκαμπτο βίντεο κυστεοσκόπιο HD για ουρολογική χρήση. 

1.6. Ο Βίντεοεπεξεργαστής με την πηγή φωτισμού και την  κεφαλή κάμερας να είναι 

κατάλληλος για χρωμοενδοσκόπηση για ανεύερεση παθολογικών ιστών στην κύστη. Η ανωτέρω 

τεχνολογία θα πρέπει να αποδεικνύει την εγκυρότητά της μέσα από δημοσιευμένες μελέτες που 

να πιστοποιεί την αποτελεσματικότητά της (σε σχέση με την χρήση λευκού φωτισμού) στον 

εντοπισμό/διάγνωση πρώιμων βλαβών στην κύστη (NMIBC). 

1.7. Ο προσφερόμενος επεξεργαστής να διαθέτει τουλάχιστον τρείς εξόδους σύνδεσης (είτε 

HD-SDI, είτε 3G-SDI, είτε DVI είτε συνδυασμό τους) και να  φέρει πιστοποίηση ηλεκτρικής 

ασφάλειας BF ή CF. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

2.1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας φωτοδιοδίων (LED) συμβατή με πηγή φωτισμού 

τουλάχιστον 275W XENON. Η πηγή φωτισμού μπορεί να είναι ενσωματωμένη στον 

επεξεργαστή εικόνας. 

2.2. Ο χρόνος ζωής της λυχνίας να είναι διάρκειας τουλάχιστον 9.000 ωρών. 

2.3. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης της έντασης της φωτεινότητας. 

 

 

3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ 

 

3.1. Να είναι κατάλληλη για την παροχή CO2 στο εσωτερικό της περιτοναϊκής κοιλότητας και, 

όπως επίσης, να διαθέτει λειτουργία εκκένωσης καπνού. 

3.2. Να παρέχει συσκευή προθέρμανσης του  CO2  ώστε να βρίσκεται σε θερμοκρασία 

σώματος, στην συσκευή διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου. 

3.3. Να υπάρχει επιλογή του τρόπου λειτουργίας για παρατήρηση και θεραπεία μικρής 

κοιλότητας. 

3.4. Να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της ροής από 0.1λ/λεπτό έως τουλάχιστον 45 λ/λεπτό σε 

κανονική χρήση (περιτοναϊκή κοιλότητα). Να υπάρχουν τρία επίπεδα ασφαλείας για την ρύθμιση 

της ροής.  

3.5. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της ροής από 0,1-10λ/λεπτό όταν επιλέγεται η χρήση σε 

μικρή κοιλότητα. Να υπάρχουν τρία επίπεδα ασφαλείας για την ρύθμιση της ροής (υψηλό, 

μεσαίο, χαμηλό). Να αναφερθεί το εύρος τιμών για κάθε επίπεδο. 

3.6. Να μπορεί να ρυθμιστεί η πίεση στην περιτοναϊκή κοιλότητα μεταξύ 3 και 25mmHg, 

ενώσε μικρή κοιλότητα η πίεση να μπορεί να ρυθμιστεί έως το μέγιστο 15mmHg. 

3.7. Να έχει δυνατότητα ενδείξεων για την πίεση (επιλεγμένη & πραγματική), τη ροή 

(επιλεγμένη/πραγματική), την κατανάλωση αερίου αλλά και την πίεση του αερίου στη φιάλη 

(πλήρωση). 

3.8. Να φέρει σύστημα εκτόνωσης πίεσης σε περίπτωση ανίχνευσης υπερπίεσης. 

3.9. Να έχει συστήματα ασφαλείας με οπτικές και ηχητικές ενδείξεις προσοχής (alarm). 

3.10. Να διαθέτει σωλήνα υψηλής πίεσης για την σύνδεση με τη φιάλη CO2. 

 

 



 

 

 

 

 

3.11. Η συσκευή  πνευμοπεριτοναίου να συνεργάζεται και να συνδέεται με την ήδη υπάρχουσα 

χειρουργική διαθερμία του Νοσοκομείου, έτσι ώστε όταν ενεργοποιηθεί η παροχή ισχύος της 

διαθερμίας να επιτυγχάνεται από την συσκευή διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου αυτόματη 

εκκένωση καπνού και αυτόματη συμπλήρωση με αέριο CO₂  για καθαρότερη δυνατή εικόνα 

χωρίς καπνό. 

 

 

4. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25’’ 

 

4.1. Να είναι έγχρωμο 10bit μόνιτορ τουλάχιστον 25‘’ (in) TFT/LCD για ενδοσκοπικές 

απεικονίσεις. 

4.2. Να διαθέτει υψηλή ανάλυση 1920 x 1080 pixels (HD 1080) και υψηλή φωτεινότητα 

τουλάχιστον 450cd-m2 με αντίθεση τουλάχιστον 1400:1. 

4.3. Να έχει τουλάχιστον ταχύτητα απόκρισης ταχύτερη από 8ms. 

4.4. Να έχει ευρεία γωνία οράσεως: 178ο / 178ο (οριζόντια/ κάθετα). 

4.5. Να έχει εισόδους: DVI-D (x2), SD/HD/3G-SDI (x2) και εξόδους: DVI-D (x2),  

SD/HD/3G-SDI (x2).  

4.6. Να έχει λειτουργία PiP (Picture-in-Picture / εικόνα στην εικόνα). 

 

 

5. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 

 

5.1. Να διαθέτει 4 αντιστατικούς τροχούς, με σύστημα πέδησης στους 2 από αυτούς για 

μεγαλύτερη σταθερότητα. 

5.2. Να διαθέτει ενσωματωμένη θέση παροχής τροφοδοσίας με τουλάχιστον 12 θέσεις, 

ενσωματωμένο μετασχηματιστή τάσης για απομόνωση δικτύου ισχύος τουλάχιστον 1800Watt και 

υποδοχή γείωσης και κεντρικό διακόπτη ON/OFF. 

5.3. Να διαθέτει θέση τοποθέτησης της κεφαλής κάμερας. 

5.4. Να έχει θέση τοποθέτησης φιάλης CO2. 

5.5. Να διαθέτει τουλάχιστον τρία ράφια για την τοποθέτηση των προσφερόμενων 

ενδοσκοπικών μηχανημάτων. 

5.6. Να διαθέτει αρθρωτό βραχίονα τοποθέτησης της προσφερόμενης οθόνης προβολής με 

δυνατότητα ρύθμισης του ύψους, περιστροφής, κλίσης και δυνατότητα μετακίνησης της οθόνης 

προς τα δεξιά και προς τα αριστερά ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. 



 

 

 

 

 

 

 

6. ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ HIGH DEFINITION 

 

6.1. Να προσφερθεί ιατρικής χρήσης (medical grade) συσκευή ψηφιακής καταγραφής ιατρικών 

εικόνων και βίντεο High Definition (1080 οριζόντιες γραμμές σάρωσης). Δεν είναι απαραίτητο η 

συσκευή να είναι του ίδιου οίκου με τον προσφερόμενο Βίντεο Επεξεργαστή.   

6.2. Να διαθέτει ενσωματωμένο σκληρό δίσκο τουλάχιστον 300GB, τουλάχιστον 2 θύρες USB 

2.0 και να συνδέεται με δίκτυο ETHERNET. 

6.3. Να διαθέτει ενσωματωμένο μόνιτορ για επιβεβαίωση εγγραφής. 

6.4. Να διαθέτει θύρα δικτύου μέσω της οποίας να παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης με το 

δίκτυο Ethernet του Νοσοκομείου για σκοπούς δικτυακής αποθήκευσης. 

6.5. Δύναται να είναι ενσωματωμένο στον προσφερόμενο βίντεοεπεξεργαστή αρκεί να 

καλύπτει τις ανωτέρω προδιαγραφές. 

 

 

7. ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ-ΕΚΠΛΥΣΗΣ 

 

7.1. Να προσφερθεί περισταλτική αντλία πλύσης -έκπλυσης. 

7.2. Η μέγιστη δυνατότητα πλυσης να είναι τουλάχιστον 1,5 lt/min ενώ η μέγιστη δυνατότητα 

παροχέτευσης να είναι τουλάχιστον 1,3 l/min. 

7.3. Να συνοδεύεται από πολλαπλών χρήσεων σωλήνα πλύσης έκπλυσης. 

7.4. Να συνοδεύεται από χειριστήριο για χρήση με τον σωλήνα πλύσης έκπλυσης. 

 

 

8. ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΜΕΡΑΣ HD, (ΤΕΜΑΧΙΑ 2)
 

 

8.1. Η κεφαλή κάμερας να είναι τελευταίας γενιάς 3 CMOS ή 3 CCD, και να παρέχει ανάλυση 

1920X1080 pixels προοδευτικής σάρωσης (FULL HD 1080p). 

8.2. Η προσφερόμενη κεφαλή κάμερας να είναι κατάλληλη για χρήση χρωστικής Ινδοκυανίνη 

Πράσινη (ICG) όταν λειτουργεί με πηγή φωτισμού XENON IR τεχνολογίας και οπτικές IR 

αντίστοιχης τεχνολογίας. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8.3. Η κεφαλή κάμερας να διαθέτει τουλάχιστον τρια κομβία για έλεγχο λειτουργιών του μενού 

της κάμερας ελεύθερα προγραμματιζόμενα ανάλογα με τις ανάγκες/επιλογές του χρήστη (όπως 

Whitebalance, ηλεκτρονικό zoom, enhancement). 

8.4. Η εστίαση (focus) να ρυθμίζεται μέσω κομβίων στην κεφαλή κάμερας για λόγους 

ευκολίας και εργονομίας. 

8.5. Η κεφαλή κάμερας να διαθέτει οπτικό zoom με δυνατότητα ρύθμισης της μεγέθυνση από 

0.9x έως τουλάχιστον 1.8x. Να ρυθμίζεται μέσω κομβίων στην κεφαλή κάμερας για λόγους 

ευκολίας και εργονομίας. 

8.6. Η κεφαλή κάμερας να αποστειρώνεται σε κλίβανο ατμού στους 134°C (autoclavable). 

8.7. Η κεφαλή κάμερας να διαθέτει πιστοποίηση ηλεκτρικής ασφάλειας κλάσης BF ή CF. 

 

9. ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, (ΤΕΜΑΧΙΑ 3) 

 

9.1. Το προσφερόμενο καλώδιο μεταφοράς φωτισμού να είναι μήκους τουλάχιστον 3m και 

διαμέτρου το μέγιστο 4.5mm και να είναι κατάλληλο για σύνδεση με οπτικές με πλάτος 

εισαγωγής μεγαλύτερο από 4,1mm. 

9.2. Να διαθέτει εξειδικευμένη προστασία κάμψης και από τις δύο πλευρές του.  

9.3. Να αποστειρώνεται σε κλίβανο ατμού (autoclavable). 

9.4. Να είναι συμβατό με την προσφερόμενη πηγή φωτισμού LED.  

9.5. Να είναι συμβατό με λαπαροσκοπικό εξοπλισμό IR (πηγή XENON IR και οπτική IR) 

κατάλληλο για χρήση χρωστικής Ινδοκυανίνη πράσινη (ICG). 

 

 

10. ΟΠΤΙΚΗ HD, 10MM, 0
0
 

 

10.1. Να είναι οπτική HD διαμέτρου περίπου 10mm, με γωνία οράσεως 0
0
, μήκους εργασίας 

τουλάχιστον 310 mm και πεδίου οράσεως τουλάχιστον 75
0
. Να είναι συμβατή με την 

προσφερόμενη πηγή φωτισμού LED και κεφαλή κάμερας για Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. 

10.2. Η προσφερόμενη οπτική να είναι υψηλής ποιότητας κατασκευής έτσι ώστε να μειώνεται 

στο ελάχιστο η χρωματική εκτροπή και να παρέχεται εικόνα χωρίς οπτική παραμόρφωση. 

10.3. Να δύναται να αποστειρωθεί σε κλίβανο ατμού στους 134°C (autoclavable). Να 

συνοδεύεται από κυτίο αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού. 



 

 

 

 

 

 

 

10.4. Να διαθέτει σχεδιασμό που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις σωλήνες προστασίας έτσι 

ώστε να επιτυγχάνεται αυξημένη ανθεκτικότητα σε μηχανικές καταπονήσεις. 

10.5. Να διαθέτει εξειδικευμένη διάταξη/σχεδιασμό των ινών μεταφοράς φωτισμού για να 

εξασφαλίζεται ομοιόμορφη κατανομή φωτός (χωρίς σκιές).  

10.6. Το προσοφθάλμιο τμήμα να δύναται να αφαιρεθεί έτσι ώστε να αντικαθίσταται μόνο αυτό 

σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης του. 

 

11. ΟΠΤΙΚΗ HD, 10MM, 30
0
 (ΤΕΜΑΧΙΑ 2) 

 

11.1. Να είναι οπτική HD διαμέτρου περίπου 10mm, με γωνία οράσεως 30
0
, μήκους εργασίας 

τουλάχιστον 310 mm και πεδίου οράσεως τουλάχιστον 75
0
. Να είναι συμβατή με την 

προσφερόμενη πηγή φωτισμού LED και κεφαλή κάμερας για Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. 

11.2. Η προσφερόμενη οπτική να είναι υψηλής ποιότητας κατασκευής έτσι ώστε να μειώνεται 

στο ελάχιστο η χρωματική εκτροπή και να παρέχεται εικόνα χωρίς οπτική παραμόρφωση. 

11.3. Να δύναται να αποστειρωθεί σε κλίβανο ατμού στους 134°C (autoclavable). Να 

συνοδεύεται από κυτίο αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού. 

11.4. Να διαθέτει σχεδιασμό που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις σωλήνες προστασίας έτσι 

ώστε να επιτυγχάνεται αυξημένη ανθεκτικότητα σε μηχανικές καταπονήσεις. 

11.5. Να διαθέτει εξειδικευμένη διάταξη/σχεδιασμό των ινών μεταφοράς φωτισμού για να 

εξασφαλίζεται ομοιόμορφη κατανομή φωτός (χωρίς σκιές).  

11.6. Το προσοφθάλμιο τμήμα να δύναται να αφαιρεθεί έτσι ώστε να αντικαθίσταται μόνο αυτό 

σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης του. 

 

12. ΟΠΤΙΚΗ IR/ICG, 10MM, 30
0
 (ΤΕΜΑΧΙΟ 1) 

 

12.1. Να είναι οπτική διαμέτρου περίπου 10mm, με γωνία οράσεως 30
0
, μήκους εργασίας 

τουλάχιστον 310 mm και πεδίου οράσεως τουλάχιστον 75
0
. Να κατάλληλη για χρήση με πηγή 

φωτισμού XENON IR για Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις με χρήση χρωστικής Ινδοκυανίνης 

Πράσινης (ICG). 

12.2. Η προσφερόμενη οπτική να είναι υψηλής ποιότητας κατασκευής έτσι ώστε να μειώνεται 

στο ελάχιστο η χρωματική εκτροπή και να παρέχεται εικόνα χωρίς οπτική παραμόρφωση. 

 



 

 

 

 

 

12.3. Να δύναται να αποστειρωθεί σε κλίβανο ατμού στους 134°C (autoclavable). Να 

συνοδεύεται από κυτίο αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού. 

12.4. Να διαθέτει σχεδιασμό που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις σωλήνες προστασίας έτσι 

ώστε να επιτυγχάνεται αυξημένη ανθεκτικότητα σε μηχανικές καταπονήσεις. 

12.5. Να διαθέτει εξειδικευμένη διάταξη/σχεδιασμό των ινών μεταφοράς φωτισμού για να 

εξασφαλίζεται ομοιόμορφη κατανομή φωτός (χωρίς σκιές).  

 

 

13. ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ IR ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΙΝΔΟΚΥΑΝΙΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 

 

13.1. Να προσφερθεί μια πηγή φωτισμού 300 Watt XENON IR για Λαπαροσκοπικές 

επεμβάσεις με χρήση χρωστικής Ινδοκυανίνης Πράσινης (ICG). 

13.2. Η πηγή φωτισμού για λόγους ασφαλείας να μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία «αναμονής» 

(να μην βγαίνει φως) μόλις το καλώδιο φωτός αφαιρεθεί. 

13.3. Να έχει ένδειξη του χρόνου ζωής της λυχνίας. 

13.4. Η πηγή φωτισμού να διαθέτει εκτάκτου ανάγκης λυχνία αλογόνου η οποία να 

ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση βλάβης της λυχνίας Xenon.  

 

14. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

14.1. Να χορηγείται εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτων, μετά από την τοποθέτηση και έλεγχο 

καλής λειτουργίας.  

14.2. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του μηχανήματος να υπάρξει  εκπαιδευση ιατρών 

και τεχνικών του Νοσοκομείου, στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα σε προκαθορισμένο 

χρόνο.  

14.3. Κατά την εκπαίδευση θα παραδοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας 

και τεχνικής φροντίδας.  

14.4. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήματα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να είναι 

πέραν της πενταετίας.  

14.5. Να υπάρχει φύλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια (όχι 

μονολεκτικά) και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας 

προδιαγραφών για κάθε προσφερόμενη συσκευή.  

 

 



 

 

 

 

 

14.6. Για τα προσφερόμενα να υπάρχει  CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα και να 

είναι ειδικά για την χρήση τους στην ιατρική. (Πιστοποιημένα medical grade συσκευές), εκτός 

από αυτά που ρητά αναφέρεται ότι δεν είναι απαραίτητο στις ανωτέρω προδιαγραφές.  

 

 

 

 

                                                                                                         O AN. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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