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Α.1 Δλδνζθνπηθόο πύξγνο 
 
Σν ζύζηεκα λα απνηειείηαη από:  
 
Α. Δλδνζθνπηθή θάκεξα HD 
B. Μόληηνξ 27΄΄ HD 
Γ. Πεγή Φπρξνύ θσηόο LED 
Γ. Σξνρήιαην ηνπνζέηεζεο ζπζθεπώλ 
 
 
Α. Πξνδηαγξαθή θάκεξαο HD (High Definition).    
 
1. Να είλαη ηειεπηαίαο γεληάο, πςειήο επθξίλεηαο (FULL HD) θαη λα πξαγκαηνπνηεί 
ςεθηαθή επεμεξγαζία εηθόλαο, κε θεθαιή θάκεξαο επζεία full HD παξέρνληαο κεγάιν 
κέγεζνο εηθόλαο 16:9 θαη πςειήο πηζηόηεηαο εηθόλα κε θπζηθά ρξώκαηα. 
2. Να παξέρεη απαξαίηεηα αλάιπζε 1920Υ1080 pixels  πξννδεπηηθήο ζάξσζεο, full 
HD  1080p. 
3. Να δηαζέηεη ζπζηήκαηα ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ηεο εηθόλαο γηα ηε βειηίσζε ηεο 
ελδνζθνπηθήο εηθόλαο κε θαιύηεξε ιεπηνκέξεηα, γηα  θαιύηεξε δηαγλσζηηθή αμηνιόγεζε: 

 ζύζηεκα παξνρήο νκνγελνπνηεκέλνπ θσηηζκνύ ζε θάζε κέξνο ηεο 
ελδνζθνπηθήο εηθόλαο γηα κηα θαζαξή απεηθόληζε ησλ ιεπηνκεξεηώλ ηόζν ζηηο θσηεηλέο 
όζν θαη ζηηο ζθνηεηλέο πεξηνρέο. 

 ζύζηεκα δηαθνξνπνίεζεο ησλ ηζηώλ ζηελ ελδνζθνπηθή εηθόλα κέζσ ηεο 
ρξσκαηηθήο αληίζεζεο ηεο εηθόλαο.  



 ύζηεκα αλαγλώξηζεο θαη δηάθξηζεο ησλ πην ιεπηώλ δνκώλ ηζηνύ.  
4. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα εύθνιεο ελαιιαγήο κεηαμύ ησλ θηιηξαξηζκέλσλ εηθόλσλ θαη 
ηεο θπζηθήο εηθόλαο από ηελ θεθαιή ηεο θάκεξαο. 
5. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα δηαρσξηζκνύ ηεο εηθόλαο (PIP) γηα παξάιιειε  
παξαθνινύζεζε εηθόλσλ από δύν δηαθνξεηηθέο πεγέο όπσο εηθόλα από άθακπην 
ελδνζθόπην θαη εηθόλα από εύθακπην βίληεν – ελδνζθόπην ή παξαθνινύζεζε θπζηθήο 
εηθόλαο ζε αληηπαξαβνιή κε ηε θηιηξαξηζκέλε εηθόλα γηα άκεζε ζύγθξηζε. 
6. Να δηαζέηεη γελλήηξηα ραξαθηήξσλ θαη δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ζηνηρείσλ 
αζζελώλ κέζσ ηνπ παξερόκελνπ πιεθηξνινγίνπ.  
7. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δύν UBS ζύξεο γηα ηελ απνζήθεπζε θσηνγξαθηώλ θαη 
βίληεν ζε αλάιπζε 1080p. 
8. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κία ςεθηαθή έμνδν HighDefinition DVI-D θαη κηα 3G-SDI.  
9. Να παξέρεη έλδεημε ζην κόληηνξ γηα ην πνζνζηό ηεο κλήκεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 
ζην ζπλδεκέλν απνζεθεπηηθό κέζν. 
10. Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα πξνβνιήο ζηελ εηθόλα πιέγκαηνο θαη δείθηε γηα 
εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο. 
11. Η θεθαιή θάκεξαο 3 CCD λα δηαζέηεη πιήθηξα ειέγρνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ 
δηαθόξσλ κνξθώλ παξνπζίαζεο ηεο εηθόλαο, ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο αιιά 
θαη ηελ θαηαγξαθή θσηνγξαθηώλ θαη βίληεν. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν θαθό νπηηθνύ 
zoom. 
12. Να είλαη δπλαηή ε πεξηζηξνθή ηεο ελδνζθνπηθήο εηθόλαο θαηά 180ν θαη ε 
αλαζηξνθή ηεο νξηδόληηα θαη θάζεηα.  
13. Να ζπλδέεηαη ζεηξηαθά κε δηάθνξεο ζπζθεπέο όπσο πρ πεγή ςπρξνύ θσηηζκνύ 
θιπ., ώζηε νη παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαη ηα κελύκαηα αζθαιείαο απηώλ, λα 
απεηθνλίδνληαη ζην κόληηνξ γηα αζθάιεηα. Δπηπιένλ λα είλαη δπλαηόο ν ρεηξηζκόο ησλ 
ζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπώλ από ηελ θάκεξα όπσο on/off ζπζθεπήο, απμνκείσζε 
ξπζκίζεσλ θηι.  
14. Να κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ θαη βίληεν – ξηλνιαξπγγνζθόπηα.  
15. Να κπνξεί κειινληηθά λα αλαβαζκηζηεί ζε λέεο ηερλνινγίεο 3D θαη 4Κ.   
16. Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε πξνζηαζίαο θιάζεο CF.  
17. Να κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη κε εμσζθόπηα (2D θαη 3D) γηα ηελ ρξήζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ζε επεκβάζεηο κηθξνρεηξνπξγηθήο.  
 
 
Β. Πξνδηαγξαθή κόληηνξ HD 27 ΄΄ 
 
1. Να είλαη έγρξσκν monitor  27 ηληζώλ ηνπιάρηζηνλ ηερλνινγίαο HD ( HighDefinition ) 
κε αλάιπζε 1920 Υ 1080.  
2. Να δηαζέηεη ζύζηεκα επηινγήο κεγέζνπο εηθόλαο 16:9  
3. Να δηαζέηεη επηινγή ζπζηήκαηνο PAL/NTSC. 
4. Να δηαζέηεη εηζόδνπο: DVI, VGA, 3G-SDI, S-Video, Composite θαη εμόδνπο  DVI, 3G-
SDI 
5. Να είλαη ηερλνινγίαο LED γηα ρακειόηεξε θαηαλάισζε θαη κεγαιύηεξε δηάξθεηα 
δσήο.  



6. Να παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα εηθόλαο ζε εηθόλα ( Picture In Picture) ζε δηάθνξα 
επίπεδα κεγεζώλ θαη ελαιιαγή θύξηαο θαη δεπηεξεύνπζαο εηθόλαο ,ώζηε λα είλαη δπλαηή 
ε ηαπηόρξνλε απεηθόληζε θαη άιιεο πεγήο ζήκαηνο. 
7. Να ζπλνδεύεηαη από εηδηθή βάζε ζηήξημεο ηνπ κόληηνξ ζην ηξνρήιαην γηα ιόγνπο 
αζθαιείαο.  
 
 
Γ. Πξνδηαγξαθή Πεγήο Φπρξνύ Φσηόο 
 
1. Να είλαη πςειήο πνηόηεηαο, ηερλνινγίαο LED. 
2. Να δηαζέηεη ζύζηεκα ζπλερόκελεο ξύζκηζεο ηεο έληαζεο ηεο θσηεηλόηεηαο κέζσ 
θνκβίσλ αθήο ζηελ πξόζζηα όςε. 
3. Να ππάξρνπλ θσηεηλέο ελδείμεηο LED ηεο έληαζεο θαζώο θαη νζόλε κελπκάησλ 
θαηάζηαζεο ζπζθεπήο.    
4. Να δηαζέηεη εγγπεκέλε δηάξθεηα δσήο ηεο ιπρλίαο πεξίπνπ 30.000 ώξεο γηα ιόγνπο 
νηθνλνκίαο. 
5. Η ζεξκνθξαζία ρξώκαηνο είλαη ηνπιάρηζηνλ 6.400ν Κ γηα πηζηή απόδνζε ησλ 
ρξσκάησλ.  
6. Να είλαη ρακεινύ ζνξύβνπ ιεηηνπξγίαο. 
7. Να πεξηιακβάλεηαη θαιώδην ςπρξνύ θσηόο πςειήο ζεξκηθήο αληίζηαζεο, κε 
κεραληζκό αζθαινύο θιεηδώκαηνο κε ην ελδνζθόπην ώζηε λα απνηξέπεηαη ε αθνύζηα 
απειεπζέξσζε ηνπ, δηακέηξνπ πεξίπνπ 3,5 ρηι. θαη κήθνπο 230 εθ. πεξίπνπ, 
θιηβαληδόκελν. Η κεηάδνζε ηνπ θσηηζκνύ λα γίλεηαη κέζσ νπηηθώλ ηλώλ. 
8. Να ζπλδέεηαη ζεηξηαθά κε  ηελ πξνζθεξόκελε θάκεξα , ώζηε νη παξάκεηξνη 
ιεηηνπξγίαο ηεο, θαη ηα κελύκαηα αζθαιείαο , λα απεηθνλίδνληαη ζην κόληηνξ. Δπηπιένλ 
λα είλαη δπλαηόο ν ρεηξηζκόο ηεο ζπζθεπήο  από ηελ θάκεξα όπσο on/off ζπζθεπήο, 
απμνκείσζε ξπζκίζεσλ θηι.  
 
 
Γ. Πξνδηαγξαθή ηξνρήιαηνπ ( trolley) 
 
1. Να είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλν, ηξνρήιαην κε 4 δηπινύο ηξνρνύο, κε ζύζηεκα 
πέδεζεο 4 ηξνρώλ γηα κεγαιύηεξε ζηαζεξόηεηα. 
2. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ζέζε παξνρήο ηξνθνδνζίαο κε 6 ζέζεηο ηνπιάρηζηνλ θαη 
ππνδνρέο γείσζεο θαη θεληξηθό δηαθόπηε ON/OFF. 
3. Να δηαζέηεη εηδηθή ζέζε ηνπνζέηεζεο ηεο θεθαιήο θάκεξαο. 
4. Να έρεη δηαζηάζεηο 650 Υ 1250 Υ 700 ρηι. πεξίπνπ κε ξάθηα 450 Υ 500 πεξίπνπ 
ώζηε λα δέρεηαη δύν ζπζθεπέο αλά ξάθη .  
5. Να δηαζέηεη ηξία ξάθηα ηνπνζέηεζεο ελδνζθνπηθώλ κεραλεκάησλ. 
6. Να δηαζέηεη νινθιεξσκέλε ηαθηνπνίεζε ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο. 
7. Να δηαζέηεη ζπξηάξη θύιαμεο θαη απνζήθεπζεο εηδώλ κε θιεηδαξηά. 
8. Να πιεξνί ηα standards αζθαιείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο CE-Mark  
 
 
 
Α.2 εη εξγαιείωλ κπξηγγνηνκήο παίδωλ 



 
Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη έλα (1) ηεκάρην από ηα θάηωζη εξγαιεία: 
 
1. HARTMANN ρσλί απηηνύ, ζηάληαξ κνληέιν, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 5 mm θαη κήθνπο  
3.6 cm 
2. HARTMANN ρσλί απηηνύ, ζηάληαξ κνληέιν, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 6 mm θαη κήθνπο  
3.6 cm 
3. HARTMANN ρσλί απηηνύ, ζηάληαξ κνληέιν, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 7 mm θαη κήθνπο  
3.6 cm 
4. HARTMANN Λαβίδα απηηνύ, ηδηαίηεξα ιεπηνύ ζρεδηαζκνύ, νδνλησηή 1 x 4.5 mm θαη 
κήθνπο εξγαζίαο 8 cm 
5. Κηνπξέηα απηηνύ, αηξαπκαηηθή, κεγέζνπο 1 θαη κήθνπο 14.5 cm 
6. PLESTER δξεπαλνεηδέο καραηξίδην δηπινύ άθξνπ, ζηάληαξ ζρεδηαζκνύ, ειαθξώο 
θπξηό θαη κήθνπο 16 cm  
7. WULLSTEIN Βειόλε ειαθξώο θπξηή θαη κήθνπο 16.5 cm 
8. Άγθηζηξν Pick, 90°, κεγέζνπο 0.8 mm θαη κήθνπο  16 cm 
9. FISCH ρεηξνιαβή αλαξξόθεζεο, κε cut- off ηξύπα, κήθνπο 5.5 cm 
10. σιήλαο αλαξξόθεζεο επζύο κε  LUER-Lock, ειαηόο, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ  
diameter 1 mm θαη κήθνπο 10 cm 
11. σιήλαο αλαξξόθεζεο επζύο κε  LUER-Lock, ειαηόο, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ  
diameter 1,3 mm θαη κήθνπο 10 cm 
12. σιήλαο αλαξξόθεζεο επζύο κε  LUER-Lock, ειαηόο, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ  
diameter 1,5 mm θαη κήθνπο 10 cm 
13. σιήλαο αλαξξόθεζεο επζύο κε  LUER-Lock, ειαηόο, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ  
diameter 2 mm θαη κήθνπο 10 cm 
14. TÜBINGEN ζσιήλαο αεξηζκνύ, κηαο ρξήζεο, εζσηεξηθήο δηακέηξνπ  1.5 mm, θαη 
εμσηεξηθήο 2.8 mm (λα πξνζθεξζνύλ 10 ηεκάρηα) 
 
 
 
 Α.3 εη εξγαιείωλ FESS παίδωλ 
 
Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη έλα (1) ηεκάρην από ηα θάηωζη εξγαιεία: 
 
1. STAMMBERGER ρεηξνιαβή ελδνζθνπίνπ, flat, κήθνπο 11 cm, γηα ρξήζε κε ηα 
ππάξρνληα ελδνζθόπηα ηνπ λνζνθνκείνπ (ηύπνο HOPKINS® 0°, δηακέηξνπ 4 mm θαη 
κήθνπο 18 cm) 
2. STAMMBERGER ρεηξνιαβή ελδνζθνπίνπ, θπθιηθή, κήθνπο 11 cm, γηα ρξήζε κε ηα 
ππάξρνληα ελδνζθόπηα ηνπ λνζνθνκείνπ (ηύπνο HOPKINS® 30°, δηακέηξνπ 4 mm θαη 
κήθνπο 18 cm) 
3. PLESTER δξεπαλνεηδέο καραηξίδην δηπινύ άθξνπ, ζηάληαξ ζρεδηαζκνύ, ειαθξώο 
θπξηό θαη κήθνπο 16 cm  
4. FREER εξγαιείν δηπινύ ηέινπο, εκηαηρκεξό θαη αηξαπκαηηθό κε κήθνο 20 cm 
5. Κηνπξέηα δηπιή, νβάι θνληό θπξηό 45°, εκηθνθηεξό, δηακέηξνπ 2.2 mm, θαη ην άιιν 
άθξν καθξύ θπξηό 90°, θνθηεξό, δηακέηξνπ 2.7 mm. Μήθνο 19 cm 



6. Probe, δηπινύ άθξνπ, ζρήκαηνο κπάιαο κε άθξα δηακέηξσλ  1.2 θαη 2 mm. Μήθνο 
19 εθ.. 
7. v. EICKEN αλαξξόθεζε κε  LUER- Lock, καθξηά θπξηή, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 2.5 
mm θαη κήθνπο 12.5 cm 
8. v. EICKEN αλαξξόθεζε κε  LUER- Lock, θνληή θπξηή, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 2.5 
mm θαη κήθνπο 12.5 cm 
9. v. EICKEN αλαξξόθεζε κε  LUER- Lock, καθξηά θπξηή, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 3 
mm θαη κήθνπο 12.5 cm 
10. FRAZIER αλαξξόθεζε, κε καληξέλ θαη ζεκάδη απόζηαζεο 5 – 9 cm, 5 Fr., κήθνπο 
εξγαζίαο 10 cm 
11. FRAZIER αλαξξόθεζε, κε καληξέλ θαη ζεκάδη απόζηαζεο 5 – 9 cm, 7 Fr., κήθνπο 
εξγαζίαο 10 cm 
12. FRAZIER αλαξξόθεζε, κε καληξέλ θαη ζεκάδη απόζηαζεο 5 – 9 cm, 9 Fr., κήθνπο 
εξγαζίαο 10 cm 
13. Trocar αηρκεξό, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 3.3 mm, κήθνο θάλνπιαο 7.5 cm, γηα ρξήζε 
κε ηα ππάξρνληα ελδνζθόπηα ηνπ λνζνθνκείνπ (ηύπνο HOPKINS® ,δηακέηξνπ 2,7 ρηι) 
14. HARTMANN ξηλνζθόπην παηδηθό, κήθνπο 13 εθ.. 
15. STAMMBERGER ιαβίδα RHINOFORCE® II, κηθξό παηδηαηξηθό κέγεζνο, ιεπηή, 
αξηζηεξήο πίζσ θνπήο κε ζύλδεζε πιύζεο. Μήθνο εξγαζίαο 10 εθ..  
16. STAMMBERGER ιαβίδα RHINOFORCE® II, κηθξό παηδηαηξηθό κέγεζνο, ιεπηή, 
πάλσ πίζσ θνπήο κε ζύλδεζε πιύζεο. Μήθνο εξγαζίαο 10 εθ..  
17. STAMMBERGER ιαβίδα RHINOFORCE® II, κηθξό παηδηαηξηθό κέγεζνο, ιεπηή, 
δεμηά πίζσ θνπήο κε ζύλδεζε πιύζεο. Μήθνο εξγαζίαο 10 εθ..  
18. BLAKESLEY ξηλνιαβίδα, επζεία, κεγέζνπο 0 θαη κήθνπο εξγαζίαο 11 cm 
19. BLAKESLEY ξηλνιαβίδα, 45° πξνο ηα πάλσ, κεγέζνπο 0 θαη κήθνπο εξγαζίαο 13 
εθ..  
 
 
Α.4 εη εξγαιείωλ ιαξπγγνζθόπεζεο παίδωλ 
 
Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη έλα (1) ηεκάρην από ηα θάηωζη εξγαιεία: 
 
1. BENJAMIN ρεηξνπξγηθό ιαξπγγνζθόπην παίδσλ, κήθνπο 15 εθ.. 
2. BENJAMIN  ρεηξνπξγηθό ιαξπγγνζθόπην παηδηθό, κήθνπο 11,5 εθ.. 
3. Φνξέαο Φπρξνύ Φσηηζκνύ γηα άκεζν θσηηζκό, γηα ρξήζε ηνπ κε ηα παξαπάλσ 
ιαξπγγνζθόπηα κήθνπο εξγαζίαο 12 εθ.. 
4. Φνξέαο Φπρξνύ Φσηηζκνύ γηα άκεζν θσηηζκό, γηα ρξήζε ηνπ κε ηα 
ιαξπγγνζθόπηα κήθνπο εξγαζίαο 6.5 εθ.. 
5. BENJAMIN ιεπηό ρεηξνπξγηθό ιαξπγγνζθόπην γηα κηθξνρεηξνπξγηθή θαη Laser 
ρεηξνπξγεία, ελειίθσλ, κήθνπο 17 εθ.,  
6. Κιηπ ςπρξνύ θσηηζκνύ γηα ην παξαπάλσ ιαξπγγνζθόπην 
7. LINDHOLM ρεηξνπξγηθό ιαξπγγνζθόπην, ελειίθσλ, κεγάιν, άθξν πιάηνπο 18 ρηι., 
κήθνπο 15 εθ.. 
8. LINDHOLM ρεηξνπξγηθό ιαξπγγνζθόπην, ελειίθσλ, κεγάιν, άθξν πιάηνπο 18 ρηι., 
κήθνπο 17 εθ.. 



9. LINDHOLM ρεηξνπξγηθό ιαξπγγνζθόπην, παηδηθό, άθξν πιάηνπο 16 ρηι., κήθνπο 11 
εθ.. 
10. Φνξέαο Φπρξνύ Φσηηζκνύ γηα άκεζν θσηηζκό, γηα ρξήζε ηνπ κε ηα παξαπάλσ 
ιαξπγγνζθόπηα  
11. BENJAMIN-LINDHOLM ρεηξνπξγηθό ιαξπγγνζθόπην, λενγλώλ, κήθνπο 9,5 εθ.. 
12. Φνξέαο Φπρξνύ Φσηηζκνύ γηα άκεζν θσηηζκό, γηα ρξήζε ηνπ κε ην παξαπάλσ 
ιαξπγγνζθόπην κήθνπο εξγαζίαο 6.5 εθ.. 
13. Laryngeal Probe, κήθνπο εξγαζίαο 23 cm 
14. Κάλνπια αλαξξόθεζεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ  2 mm θαη κήθνπο εξγαζίαο 18 cm. 
15. BENJAMIN-PARSONS ζπγθξαηεηήο ιαξπγγνζθνπίσλ κε ζηήξημε ζην ζηήζνο.  
 
 
Α.5 εη εξγαιείωλ βξνγρνζθόπεζεο – νηζνθαγνζθόπεζεο παίδωλ 
 
Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη έλα (1) ηεκάρην από ηα θάηωζη εξγαιεία: 
 
1. Άθακπην ελδνζθόπην ηύπνπ HOPKINS® 0°, δηακέηξνπ 2.9 mm, κήθνπο 30 cm, 
θιηβαληδόκελν κε ρξσκαηηθό θώδηθα. Να είλαη ζπκβαηό κε ηηο νπηηθέο ιαβίδεο ζύιιεςεο 
πνπ ππάξρνπλ ζην λνζνθνκείν. 
2. Οπηηθή ιαβίδα ζύιιεςεο κε ζηαγώλεο  KILLIAN ηύπνπ θαζνιηνύ γηα ειεγρόκελε 
ζύιιεςε καιαθώλ μέλσλ ζσκάησλ. Να δηαζέηεη εηδηθό ζύζηεκα ειέγρνπ δύλακεο ζηελ 
ρεηξνιαβή. Να είλαη κήθνπο 18,5 εθ θαη θαηάιιειε γηα νηζνθαγνζθόπηα κεγέζνπο 3,5.Να 
είλαη ζπκβαηή κε ην παξαπάλσ ελδνζθόπην.  
3. Οπηηθή ιαβίδα βηνςίαο κε ζηαγώλεο  ηύπνπ θνπηαιηνύ.  Να δηαζέηεη εηδηθό ζύζηεκα 
ειέγρνπ δύλακεο ζηελ ρεηξνιαβή. Να είλαη κήθνπο 18,5 εθ θαη θαηάιιειε γηα 
βξνγρνζθόπηα κεγέζνπο 6 - 3,5.Να είλαη ζπκβαηή κε ην ππάξρνλ ελδνζθόπην ηνπ 
λνζνθνκείνπ 
4. Λαβίδα ζύιιεςεο εύθακπηε κε ζηαγώλεο δηπιήο ελέξγεηαο δηακέηξνπ 1 ρηι θαη 
κήθνπο 110 εθ θαηάιιειε γηα ην εύθακπην βξνγρνζθόπην ηεο θιηληθήο.  
 
 
ΟΜΑΓΑ Β : ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΙΑΣΡΔΙΧΝ ΧΡΛ ΓΙΑ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ 
ΑΘΔΝΧΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΔ ΜΔΣΑΓΟΣΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ  (CVD-19) 
 
Ο εμνπιηζκόο λα πεξηιακβάλεη ηα θάηωζη: 
 
Β.1 Δλδνζθνπηθό απεηθνληζηηθό ζύζηεκα HD 
Β.2 ύζηεκα εύθακπηνπ βίληεν ιαξπγγνζθνπίνπ (πνιιαπιώλ θαη κηαο ρξήζεο)   
Β.3 Φνξεηό κεησπηαίν επαλαθνξηηδόκελν θάηνπηξν 
 
 
Β.1 Δλδνζθνπηθό απεηθνληζηηθό ζύζηεκα HD 
 
Σν ζύζηεκα vα πεξηιακβάλεη ζε κηα ζπζθεπή είηε ζε ζπλδπαζκό ζπζθεπώλ ηα 
θάηωζη:  
 



1. Μόληηνξ ΗD 
2. Πεγή θσηηζκνύ LED 
3. Δλδνζθνπηθή θάκεξα HD 
4. Φεθηαθό ζύζηεκα αξρεηνζέηεζεο 
5. Σξνρήιαην ηνπνζέηεζεο ζπζθεπώλ 
 
 
1. ΜΟΝΙΣΟΡ HD 
 
 Σν κόληηνξ λα είλαη ηερλνινγίαο LED κε αλάιπζε FULLHD, ηνπιάρηζηνλ 18’’ κε 

θπζηθή απόδνζε ησλ ρξσκάησλ.   
 Να είλαη αθήο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο θάκεξαο ή λα δηαζέηεη ε θάκεξα 

νζόλε αθήο γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξακέηξσλ.  
 Να δηαζέηεη επηινγή ζήκαηνο PAL/NTSC.  
 
 
2. ΠΗΓΗ ΦΧΣΙΜΟΤ LED 
 
 Η πεγή λα παξέρεη πςειήο πνηόηεηαο θσηηζκό ηερλνινγίαο LED κε ζεξκνθξαζία 

ρξώκαηνο κεγαιύηεξε ησλ 6.000 Κ γηα πηζηή απόδνζε ησλ ρξσκάησλ, παξόκνην κε 
ην ‘’θσο εκέξαο’’.  

 Να δηαζέηεη δηάξθεηα δσήο ηεο ιπρλίαο ηνπιάρηζηνλ 30.000 ώξεο. 
 Να κπνξεί λα απμνκεηώλεηαη ε έληαζε ρεηξνθίλεηα κέζσ ηεο νζόλεο αθήο αιιά θαη 

απηόκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θάκεξα.  
 Να κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί κειινληηθά γηα ρξήζε ηεο θαη σο ζηξνβνζθνπηθή πεγή.  
 Nα πεξηιακβάλεηαη θαιώδην ςπρξνύ θσηηζκνύ δηακέηξνπ 3,5 ρηι θαη κήθνπο 230 εθ. 

πεξίπνπ, κε θιείδσκα γηα απνθπγή αθνύζηαο απειεπζέξσζεο ηνπ από ην 
ελδνζθόπην. 

 
 
3. ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΔΡΑ HD 
 
 Η θάκεξα λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κηα έμνδν DVI θαη κηα είζνδν DVI γηα 

παξαθνινύζεζε δεύηεξνπ ζήκαηνο ζην κόληηνξ. 
 Να δηαζέηεη ιεηηνπξγίεο : whitebalance, ςεθηαθνύ zoom, πάγσκα εηθόλαο, ξύζκηζε 

θσηεηλόηεηαο, ςεθηαθά θίιηξα anti-moire, θιπ. 
 Να ππάξρεη δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο ηεο εηθόλαο ζε 180ν .   
 Να κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ απαξαίηεηα εύθακπηα βίληεν ελδνζθόπηα κηαο ρξήζεο γηα 

εμέηαζε αζζελώλ κε κεηαδνηηθά λνζήκαηα (Covid-19)  
 Να κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ βίληεν εύθακπηα ξηλνιαξπγγνζθόπηαHD,  

βηληενιαξπγγνζθόπηα δηαζσιήλσζεο θαη βηληενβξνγρνζθόπηα δηαθόξσλ δηακέηξσλ.  
 Να ζπλνδεύεηαη κε θαηάιιειε θεθαιή HD (Cmos ή CCD) γηα ζύλδεζε κε άθακπηα 

ελδνζθόπηα. 
 Να έρεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε USB εθηππσηή ηαηξηθήο ρξήζεο θαη πνδνδηαθόπηε 

γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγηώλ. 
 



 
4. ΦΗΦΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗΗ 
 
 Σν θαηαγξαθηθό λα κπνξεί λα ζπλδεζεί ζε δίθηπν είηε γηα ηελ κεηαθνξά ησλ 

εμεηάζεσλ ζηνλ server ηνπ λνζνθνκείνπ είηε γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ κε ην γεληθό 
worklist ησλ αζζελώλ ηνπ λνζνθνκείνπ (HIS/PACS).  

 Να δηαζέηεη εζσηεξηθό ζθιεξό δίζθν απνζήθεπζεο (50GB) θαη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο 
εμσηεξηθνύ ζθιεξνύ κέζσ USB 

 Να δηαζέηεη ζύζηεκα πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελώλ 
 Σν θαηαγξαθηθό λα ζπλνδεύεηαη από αδηάβξνρν πιεθηξνιόγην ηαηξηθήο θιάζεο 

(MDD) κε touchpad (πνπ λα απνιπκαίλεηαη) γηα πινήγεζε ζην κελνύ,  εηζαγσγή ησλ 
δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνύο. Δλαιιαθηηθά λα γίλεηαη κέζσ πιεθηξνινγίνπ 
από ηελνζόλε αθήο.  

 Να κπνξεί λα θαηαγξάθεη θσηνγξαθίεο θαη βίληεν ζε αλάιπζε FULLHD& αξρεία 
ήρνπ.  

 
 
5.  ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΤΚΔΤΧΝ 
 Να είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλν, ηξνρήιαην κε 4 δηπινύο ηξνρνύο, κε ζύζηεκα 

πέδεζεο 4 ηξνρώλ γηα κεγαιύηεξε ζηαζεξόηεηα. 
 Να είλαη θαηάιιειν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξαπάλσ ζπζθεπώλ. 
 Να δηαζέηεη ρεηξνιαβή κεηαθίλεζεο ηνπ. 
 Να δηαζέηεη νινθιεξσκέλε ηαθηνπνίεζε ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο. 
 Να δηαζέηεη ζπξηάξη θύιαμεο θαη απνζήθεπζεο εηδώλ κε θιεηδαξηά. 
 Να πιεξνί ηα standards αζθαιείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο CE-Mark  
 
 
 
Β.2 ύζηεκα εύθακπηνπ βίληεν ιαξπγγνζθνπίνπ (πνιιαπιώλ θαη κηαο ρξήζεο)   
 
Σν ζύζηεκα λα απνηειείηαη από: 
 
1. Οζόλε  
2. Δύθακπην βίληεν ελδνζθόπην 2.9 ρηι γηα ΧΡΛ εμεηάζεηο 
3. Δύθακπην βίληεν ελδνζθόπην κηαο ρξήζεο γηα αληηκεηώπηζε αζζελώλ κε κεηαδνηηθά 
λνζήκαηα (CVD-19). 
4. Σξνρήιαην ηνπνζέηεζεο ηνπ παξαπάλσ κόληηνξ 
 
 
1. Να πξνζθεξζεί νζόλε κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:  
 Να είλαη πςειήο επθξίλεηαο TFT  πεξίπνπ 7 ηληζώλ. 
 Να παξέρεη εηθόλα πςειήο αλάιπζεο, πεξ.  1280 x 800 pixels. 
 Να κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ηαπηόρξνλα δύν ηύπνη βηληενελδνζθνπίσλ, κε εύθνιε 
ελαιιαγή κεηαμύ ησλ δύν κέζσλ. Δπηπιένλ λα ζπλδέεηαη θαη κε ιάκεο δηαζσιήλσζεο 
ηερλνινγίαο CMOS.  
 Να δηαζέηεη εμόδνπο USB θαη HDMI γηα ζύλδεζε κε εμσηεξηθή νζόλε. 



 Να έρεη δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο εηθόλσλ θαη βίληεν ζε θαηάιιειν κέζσ 
απνζήθεπζεο θαη δπλαηόηεηα αλαπαξαγσγήο απηώλ. 
 Να έρεη δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ζε USBflashdrive γηα αξρεηνζέηεζε. 
 Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα playback ησλ εηθόλσλ θαη βίληεν.  
 Να είλαη δηαζέηεη επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία. Να κπνξεί επίζεο λα ιεηηνπξγεί θαη 
θαηά ηε θόξηηζε. 
 ηελ νζόλε λα κπνξεί λα ζπλδεζεί θεθαιή θάκεξαο γηα ηελ πξνζαξκνγή 
εύθακπησλ ηλνπηηθώλ ελδνζθνπίσλ θαη άθακπησλ ελδνζθνπίσλ. 
 ηελ νζόλε λα κπνξεί λα ζπλδεζεί βίληεν σηνζθόπην γηα απεηθόληζε θαη εμέηαζε 
ηνπ αθνπζηηθνύ θαλαιηνύ θαη ηπκπάλνπ.  
 Να δηαζέηεη εηδηθή πξνζηαζία από ηα πγξά θαη λα είλαη θαηάιιειν γηα επηθαλεηαθή 
απνιύκαλζε – ΙΡ54 
 
2. Να πξνζθεξζεί   ελδνζθόπην ηερλνινγίαο CMOS θαη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε 
πεγή θσηηζκνύ ηερλνινγίαο LED κε ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  
 Να δηαζέηεη εξγνλνκηθή ρεηξνιαβή θαη λα δηαζέηεη θνκβία πξνγξακκαηηδόκελα γηα 
ιεηηνπξγίεο όπσο θαηαγξαθή βίληεν, θσηνγξαθίαο θαη ξύζκηζε ιεπθνύ θσηόο. 
 Να είλαη εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 2,9 ρηι.  
 Να εθηειεί γσληώζεηο 140ν πάλσ θαη 140ν θάησ. 
 Να δηαζέηεη γσλία νξάζεσο 100ν .  
 Να έρεη κήθνο εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 30 εθ. 
 Να είλαη αδηάβξνρν θαη πιήξσο εκβαπηηδόκελν γηα θαζαξηζκό θαη απνιύκαλζε. 
 Να είλαη θαηάιιειν γηα απιό ή κεραληθό θαζαξηζκό θαη απνιύκαλζε θαη 
απνζηείξσζε κε ηηο κεζόδνπο ΔtΟ-Gas, Sterrad, Sterris.  
 Να ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζθεξόκελε νζόλε. 
 
3. Να πξνζθεξζεί   εύθακπην βίληεν ελδνζθόπην κηαο ρξήζεο  θαη λα ζπλδέεηαη ζηελ 
παξαπάλσ νζόλε γηα άκεζε θαη αζθαιή αληηκεηώπηζε αζζελώλ κε κεηαδνηηθά 
λνζήκαηα (CVD-19). Να δηαζέηεη εξγνλνκηθή ρεηξνιαβή θαη λα έρεη δπλαηόηεηα  
θαηαγξαθήο βίληεν ή εηθόλαο. Να είλαη εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 3,5 ρηι. θαη λα  εθηειεί 
γσληώζεηο 140ν πάλσ θαη 140ν θάησ. Να δηαζέηεη γσλία νξάζεσο 110ν θαη λα έρεη κήθνο 
εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 30 εθ..  
 
4. Να πξνζθεξζεί κηθξό ηξνρήιαην θαηάιιειν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 
πξνζθεξόκελνπ κόληηνξ γηα ηελ γξήγνξε θαη αζθαιή κεηαθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 
 
Β.3 Φνξεηό κεηωπηαίν επαλαθνξηηδόκελν θάηνπηξν 
 
Σν κεηωπηαίν θάηνπηξν λα θαιύπηεη ηηο θάηωζη απαηηήζεηο: 
 
 Να έρεη κεγάιε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο, δηεπθνιύλνληαο ηε ρξήζε ζην ηαηξείν 
ή ζην ρεηξνπξγείν. 
 Να παξέρεη βέιηηζηε άλεζε όηαλ θνξηέηαη θαη λα είλαη ειαθξύ ζρεδηαζκνύ θαη 
εξγνλνκηθνύ θεθαιόδεζκνπ. 



 Να έρεη πςειήο απόδνζεο LED κε ηερλνινγία πγξώλ θξπζηάιισλ γηα βέιηηζην 
θσηηζκό  θαη λα  παξέρεη βέιηηζην θσηηζκό ζε βάζνο. 
 Η ιάκπα λα έρεη δηάξθεηα δσήο 50.000 ώξεο θαη ζεξκνθξαζία ρξώκαηνο 5.000 Κ 
 Η έληαζε ζε ηζρπξή απόδνζε λα θηάλεη ηα 32klux 
 Να ξπζκίδεηαη ε δηάκεηξνο θσηηζκνύ ζε απόζηαζε 40 εθ από 30 – 150 ρηι  
 Απαξαίηεηα λα  είλαη  ξπζκηδόκελε ε δηάκεηξνο πεδίνπ θσηόο, θαζώο θαη ε ζέζε θαη 
ε γσλία ηεο θσηηζηηθήο κνλάδαο γηα ηέιεην νκναμνληθό πξνζαλαηνιηζκό ηνπ θσηηζκνύ . 
 Να γίλεηαη ξύζκηζε θσηεηλόηεηαο ζε 3 επίπεδα. 
 Να έρεη νπηηθή έλδεημε θαηάζηαζεο θόξηηζεο: LED θαηάζηαζεο θαη LED πνπ 
αλαβνζβήλεη σο πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ρακειήο κπαηαξίαο 
 
 
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 Η θάζε πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα ην ζύλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδώλ 
θάζε νκάδαο γηα ζπκβαηόηεηα θαη νκνηνγέλεηα. Οπνηαδήπνηε πξνζθνξά πνπ δελ ζα 
πξνζθέξεη ην ζύλνιν θάζε νκάδαο ζα απνξξίπηεηαη.  

 Η ηερληθή πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη από νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο – 
επηζθεπήο ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιώζζα. 

 Ο Αλάδνρνο λα παξέρεη εγγύεζε ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) ρξόληα θαη παξνρή 
αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα(10) ρξόληα. 

 Όια ηα πξνζθεξόκελα είδε αλά νκάδα απαξαίηεηα λα είλαη ηνπ ίδηνπ νίθνπ. 

 Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπαηδεύζεη ην ηαηξηθό, λνζειεπηηθό 
θαη ην ηερληθό 

 πξνζσπηθό ζηνλ ρώξν εγθαηάζηαζεο ηνπ κεραλήκαηνο. 

 Όια ηα πξνζθεξόκελα είδε ζα πξέπεη λα θέξνπλ ην CEMark πηζηνπνηεκέλν από 
επίζεκν θνξέα θαηλα είλαη εηδηθά γηα ηελ ρξήζε ηνπο ζηελ ηαηξηθή. (Πηζηνπνηεκέλα 
medicalgrade ζπζθεπέο). 

 Ο ρξόλνο παξάδνζεο λα κελ μεπεξλά ην όξην ησλ εμήληα (60) εκεξώλ, ζηνλ ρώξν 
εγθαηάζηαζεο θαηιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, νθείινπλ λα ζπληάζζνπλ θύιιν ζπκκόξθσζεο γηα ηα 
πξνζθεξόκελα είδε θαηγηα όια ηα αλαγξαθόκελα ζε απηό, λα ππάξρεη παξαπνκπή 
ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζειίδα θαη παξάγξαθνησλ επίζεκσλ θπιιαδίσλ (όρη 
θσηναληίγξαθα) ή επίζεκσλ βεβαηώζεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ,γηα όηη δελ 
αλαγξάθεηαη ζηα μελόγισζζα θπιιάδηα. Η κε ύπαξμε ηνπ πην πάλσ, απνηειεί ιόγν 
απνθιεηζκνύ. 

 
 
 
 

2.  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΧΡΛ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟΤ ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΟΤ  
 
Σν αλσηέξσ κηθξνζθόπην λα είλαη πιήξεο, θαηλνύξγην, ακεηαρείξηζην, ζύγρξνλεο 
ηερλνινγίαο θαη λα δηαζέηεη: 
 



1. Γηνθζάικην ζηεξενζθνπηθό πξνζνθζάικην ζύζηεκα κε δπλαηόηεηα αλάθιηζεο 0ν –
180ν θαη πξνζνθζάικηνπο θαθνύο επξέσο νπηηθνύ πεδίνπ, κε κεραληζκό δηόξζσζεο 
ηεο ακεηξσπίαο ηνπ ρεηξνπξγνύ. Δπίζεο, γηα κεγαιύηεξε άλεζε ρεηξηζκώλ από ην 
ρξήζηε, λα είλαη επηπιένλ, εθηόο από αλαθιηλόκελν, θαη αλαδηπινύκελν – 
επεθηεηλόκελν  κε  δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο. 
 
2. Πιήξσο ελζσκαησκέλν, ζην πξνζνθζάικην, ζύζηεκα αύμεζεο ηεο ζπλνιηθήο 
κεγέζπλζεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 50%,γηα ηελ κεγαιύηεξε δπλαηή ιεπηνκεξεηαθή 
απεηθόληζε ηνπ ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ. Σν ζύζηεκα απηό λα είλαη κέξνο ηνπ 
πξνζνθζάικηνπ θη όρη εμσηεξηθά πξνζαξηώκελν. Η αύμεζε ηεο κεγέζπλζεο λα 
επηηπγράλεηαη από ην ρξήζηε εύθνια κέζσ θνκβίνπ, ην νπνίν λα βξίζθεηαη 
ελζσκαησκέλν ζην πξνζνθζάικην ζύζηεκα.  
 
3. Γπλαηόηεηα ειέγρνπ ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ από θνπκπί ηνπνζεηεκέλν ζε ζεκείν πνπ 
λα επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ρεηξίδεηαη ην κηθξνζθόπην θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κε ην έλα 
ρέξη. 
 
4. Xεηξνθίλεην ελαιιαγέα 5 κεγεζύλζεσλ. 
 
5. Οπηηθό ζύζηεκα  κε δπλαηόηεηα ρεηξνθίλεηεο αιιαγήο απόζηαζεο εξγαζίαο κε ηε 
ρξήζε ελόο κόλν αληηθεηκεληθνύ θαθνύ θαη κε εύξνο από 200mm έσο 430mm 
ηνπιάρηζηνλ.  
 
6. Δλζσκαησκέλν ζύζηεκα ην νπνίν λα  κπνξεί λα κεηαβάιιεη ην κέγεζνο ηνπ 
θσηηδόκελνπ πεδίνπ  κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ην θσηηζκό πνπ ρξεηαδόκαζηε αθόκα 
θαη ζε ζηελέο θνηιόηεηεο. 
 
7. Δλζσκαησκέλν ζύζηεκα θσηηζκνύ LED.Σν ζύζηεκα απηό λα κε ρξεηάδεηαη 
ζπληήξεζε ζε  όιε  ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ θαη λα κελ απαηηεί αλαιώζηκα (πρ Λπρλίεο). 
 
8. Η πεγή θσηηζκνύ λα κε βξίζθεηαη ζηελ θεθαιή ηνπ κηθξνζθνπίνπ, έηζη ώζηε λα κελ 
επεξεάδεη  ην ρξήζηε θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο, ηόζν ερεηηθά όζν θαη πγεηνλνκηθά από ηελ 
αλαθίλεζε ζθόλεο θαη κηθξνβίσλ θνληά ζην πξόζσπό ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα 
ελεξγνπνίεζεο  ηνπ κεραληζκνύ ςύμεο ηεο. Η κεηαθνξά ηνπ θσηόο από ηελ πεγή ζην 
νπηηθό πεδίν λα γίλεηαη κε νπηηθή ίλα. 
 
9. Σξνρήιαηε βάζε δαπέδνπ βαξέσο ηύπνπ κε ηέζζεξηο αληηζηαηηθνύο ηξνρνύο θαη 
θξέλα γηα ηελ πιήξε αθηλεηνπνίεζή ηεο.  
 
10. Γηνθζάικηα ζηεξενζθνπηθή πιάγηα  ζπκπαξαηήξεζε 
 
11. Δμάξηεκα  πξνζαξκνγήο  micromanipulator CO2  LASER. 
 
12. Μεραληζκό θιεηδώκαηνο εζηηαθήο απόζηαζεο (FOCUS LOCK) θαηά ηε ρξήζε CO2 
LASER. 
 



13. Δμσηεξηθό ζύζηεκα ξύζκηζεο ηεο εζηίαζεο, πνπ λα  επηηξέπεη ηελ από θνηλνύ 
κεηαθίλεζε ηνπ ζεκείνπ εζηίαζεο ηνπ κηθξνζθνπίνπ θαη ηνπ LASER, έηζη ώζηε λα 
ππάξρεη κεγαιύηεξε επθνιία ζηελ εζηίαζε όηαλ γίλεηαη ρξήζε ζπζηήκαηνο CO2 LASER. 
 
14. Γπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο πιήξσο ελζσκαησκέλεο ζην κηθξνζθόπην FULL HD 
βηληενθάκεξαο θαη όρη εμσηεξηθά ηνπνζεηεκέλεο κέζσ εμσηεξηθνύ δηαρσξηζηή δέζκεο ή 
άιινπ εμσηεξηθνύ ζπζηήκαηνο πξνζαξκνγήο, γηα ηελ απνθπγή πξόζζεζεο επηπιένλ 
όγθνπ θαη βάξνπο ζην κηθξνζθόπην, γεγνλόο πνπ ζα ην έθαλε δπζιεηηνπξγηθό. Η 
βηληενθάκεξα λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζύζηεκα θαηαγξαθήο ζε USB Stick . 
 
 

3. TEXNIKE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ (UNIT) 
ΧΡΛ 

 

 Δμεηαζηηθή κνλάδα (UNIT) ΧΡΛ 

1. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε από πςειήο πνηόηεηαο αλνμείδσην ράιπβα  θαη 
αληηζηαηηθνύο ηξνρνύο βαξέσο ηύπνπ. 
2. Να δηαζέηεη ειεθηξνληθή ιεηηνπξγία θαη ζύζηεκα απεηθόληζεο κε θηιηθό πξνο ην 
ρξήζηε πίλαθα ειέγρνπ κε επαίζζεηα ζηελ αθή πιήθηξα ιεηηνπξγίαο 
3. Να δηαζέηεη βάζε ζηήξημεο εξγαιείσλ γηα δηαθιπζκό, πεπηεζκέλνπ αέξα θαη ιαβή 
αλαξξόθεζεο 
4. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζεξκαληήξα θαηόπηξσλ  κε αλεκηζηήξα 
5. Να δηαζέηεη 5 ζπξηάξηα πνπ λα εθηείλνληαη πιήξσο κε απαιό ζύζηεκα θιεηζίκαηνο 
6. Να πεξηιακβάλεη πάγθν επηθάλεηαο θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην ράιπβα 
7. Να δηαζέηεη 3-4 ζήθεο θύιαμεο / απνιύκαλζεο γηα άθακπηα ελδνζθόπηα  κε 
πξνζηαηεπηηθό πξνζαξκνγέα ζηιηθόλεο 
8. Να δηαζέηεη δύν (2) ζεξκαηλόκελεο ζήθεο ελδνζθνπίσλ 
9. Να δηαζέηεη ζύζηεκα αλαξξόθεζεο κε ζηήξηγκα ρσξίο θξαδαζκνύο θαη απηόκαηε 
ελεξγνπνίεζε κε απηόκαηε θηάιε αλαξξόθεζεο  2L (αληιία θελνύ oil-free, 
ρσξεηηθόηεηαο 40 L/min) 
10. Να δηαζέηεη εξγαιεηνζήθε ζεξκαηλόκελε κε αθξπιηθό ζθέπαζηξν θαη ελζσκαησκέλν 
θσηηζκό 
11. Να δηαζέηεη θάδν απνξξηκκάησλ αλνηγόκελν κε πνδνδηαθόπηε θαη απηόκαην 
θιείζηκν 
12. Να δηαζέηεη θάδν κειακίλεο γηα ρξεζηκνπνηεκέλα εξγαιεία κε έλζεκα ζηιηθόλεο 
13. Να δηαζέηεη ζύζηεκα δηαθιπζκνύ λεξνύ  37° C από ελζσκαησκέλν δνρείν 5L γηα 
ηελ απνθπγή αιάησλ ηνπ δηθηύνπ πόιεο 
14. Nα δηαζέηεη πεγή θσηηζκνύ ηερλνινγίαο LED κε ζύλδεζε ζε άγθηζηξν κε 
απηόκαην ON/OFF. 
15. Nα δηαζέηεη κεησπηαίν θάηνπηξν κε ξπζκηδόκελε δέζκε θσηόο γηα βξέθε/παηδηά , κε 
θαιώδην ςπρξνύ θσηηζκνύ κεθνύο 280 cm 
16. Θα εθηηκεζεί λα είλαη πνιύρξσκε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαιήο ςπρνινγίαο ησλ 
παηδηώλ 

 Ηιεθηξηθή  αλαθιηλόκελε θαξέθια ΧΡΛ 



1. Να έρεη πεξηζηξνθή θαζίζκαηνο 360º 
2. Να δύλαηαη λα ιάβεη ζέζε -20º από ην νξηδόληην επίπεδν (Trendelenburg) 
3. Με ειεθηξηθή  θίλεζε UP-Down 61-81 cm 
4. Tα κπξάηζα ηεο θαξέθιαο λα κεηαθηλνύληαη θαηά ηελ πηώζε ηνπ αζζελή θαη 
ηαπηόρξνλα λα νξηδνληηώλεηαη ην ππνπόδην 
5. Να δηαζέηεη πξνζθέθαιν front – back, Up / Down 
6. Με ζέζε πιάηεο από θάζεηε έσο νξηδόληηα ζέζε 
7. Με αλύςσζε βάξνπο αζζελνύο 150 kg 
8. Να δηαηίζεηαη ζε πνηθηιία ρξσκαηηζκώλ . 
9. Θα εθηηκεζεί λα είλαη πνιύρξσκε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαιήο ςπρνινγίαο ησλ 
παηδηώλ 
10. Η δεξκαηίλε λα είλαη πςειήο αληνρήο, πιελόκελε θαη λα δύλαηαη λα θαζαξηζηεί κε 
απνιπκαληηθά πγξά 
11. Να ζπλνδεύεηαη κε εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ζηελ ειιεληθή γιώζζα 

 Σξνρήιαην ζθακπώ εμεηαζηνύ (medical) 

1. Να έρεη δπλαηόηεηα ρεηξνθίλεηεο αλύςσζεο θαζίζκαηνο 
2. Να είλαη ξπζκηδόκελνπ ύςνπο 
3. Να είλαη ΙΝΟΥ θαηαζθεπή 
4. Να δηαζέηεη 5 αληηζηαηηθνύο ηξνρνύο 
5. Με αλύςσζε θαζίζκαηνο 51-67cm 
6. Με δηάκεηξν θαζίζκαηνο 39cm 
7. Η πιάηε λα δύλαηαη λα κεηαθηλείηαη εκπξόο-πίζσ κε ην βάξνο ηνπ εμεηαζηνύ 
8. Να δηαηίζεηαη ζε δηάθνξα ρξώκαηα 
9.   Θα εθηηκεζεί λα είλαη πνιύρξσκo γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαιήο ςπρνινγίαο ησλ 
παηδηώλ 
10. Η δεξκαηίλε λα είλαη πςειήο αληνρήο, πιελόκελε θαη λα δύλαηαη λα θαζαξηζηεί κε 
απνιπκαληηθά πγξά. 

 
 

 

4. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΠΛΗΡΔ ΔΣ ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟΤ 

 

Απνηεινύκελν από : 

Α. θιηληθά πξνθιεηά δπλακηθά ABR  

Β. screening ABR  

Γ. ηπκπαλνκεηξεηή  

Γ. αθννκεηξεηή  

Δ. αθννκεηξεηή ειεπζέξνπ πεδίνπ 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ:  

 

A. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΚΛΗΣΧΝ ΓΤΝΑΜΙΚΧΝ 

1. Να εθηειεί ηεζηο : θιηληθά ΑΒR,  ASSR , θαη DPOAE 



2. Να είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη εύθνιν ζηελ ρξήζε ηνπ. 

3. Να ζπλδέεηαη  κε  H/Y. 

4. Να δηαζέηεη  δηθάλαιν πξνεληζρπηή  

5. Να δηαζέηεη  πιεξνθνξίεο αληίζηαζεο  γηα θάζε επηκέξνπο ειεθηξόδην. 

6. Να ζπλνδεύεηαη από  δέθηεο αέξνο insert, νζηεόθσλν , θαιώδηα ειεθηξνδίσλ , 

ειεθηξόδηα, πιήξεο ζεη ζειώλ ζε κεγάιε πνηθηιία κεγεζώλ, gel θαζαξηζκνύ θαη 

παλάθηα θαζαξηζκνύ. 

7. Να εθηειεί θιηληθά ηεζη ABR .Αλαιπηηθά : 

8. Να εθηειεί ηεζηο : ΑΒR , RATE STUDY , ειεθηξνθνριπνγξαθία (EcochG), MLR , 

ALR, MMN/P300 , eABR   

9. Να δηαζέηεη εξεζίζκαηα Click  , CE-Chirp  θαη Tone burst  

10. Να δηαζέηεη Stimulus rate 0.1 - 80.1 stimuli αλα δεπη. ζε βήκαηα  0.1. 

11. Να δηαζέηεη masking ιεπθνύ ζνξύβνπ (ζρεηηθό θαη απόιπην) 

12. Να δηαζέηεη εληάζεηο 20 – 135dB peSPL 

13. Nα δηαζέηεη Polarity : Condensation, Rarefaction, Alternating  

14. Να δηαζέηεη ρξόλν αλάιπζεο -150 έσο 1050 mS 

15. Να δηαζέηεη ςεθηαθό ζύζηεκα θαζνξηζκνύ θίιηξσλ Low Pass θαη High Pass  

16. Να δηαζέηεη  Residual Noise Calculation  θαη FMP (F = Statistical Analysis; mp = 

multiple points) γηα ηε βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο εκπηζηνζύλεο ηεο εμέηαζεο  

17. Να δηαζέηεη ζύζηεκα Bayesian Weighting 

18. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία απηόκαηνπ καξθαξίζκαηνο ησλ θπκάησλ. 

19. Να δηαζέηεη normative latency data (ηελ νπνία κπνξεί λα αιιάμεη ν ρξήζηεο) 

20. Να δηαζέηεη πξν-πξνγξακκαηηδόκελα απηόκαηα ηεζη.( ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα 

δεκηνπξγεί θαη πξνζσπηθά ηεζη,αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ ) 

21. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα παξακεηξνπνίεζεο ησλ : Stimuli Rate, Number of stimuli, 

Polarity,  Stimulus intensity, Number of curves per intensity, Intensity (Ascending, 

Descending), Soft attenuator, Masking level, filter settings) 

22. Να εθηειεί εμέηαζε  ΑSSR . Αλαιπηηθά : 

23. Nα έρεη εξέζηζκα Narrow Band Chirp 

24. Να δηαζέηεη εύξνο εξεζίζκαηνο 40 & 90 Hz. 

25. Σν επίπεδν ηόλνπ λα είλαη 0-100 dB nHL κε βήκαηα 5 dB 

26. Να δηαζέηεη ζπρλόηεηεο 500, 1000, 2000 θαη 4000 Hz θαη ζηα δπν απηηά ηαπηόρξνλα 

. 

27. Να δηαζέηεη ιεπθό ζόξπβν 0-100 dB nHL 

28. Ο ρξόλνο αλάιπζεο ηνπ ζήκαηνο λα είλαη 6 ιεπηά θαη λα κπνξεί λα επεθηαζεί έσο 

ηα 15 ιεπηά 

29. Να δηαζέηεη δπν θαλάιηα κε μερσξηζηή αλίρλεπζε αιγνξίζκνπ  

30. Να δηαζέηεη έιεγρν έσο θαη γηα 8 εξεζίζκαηα ηαπηόρξνλα  

31. Να εθηειεί εμέηαζε  DPOAE .Αλαιπηηθά : 

32. Nα δηαζέηεη εληάζεηο 30-80 dB SPL 



33. Να δηαζέηεη εύξνο 500 Hz  – 10.000 Hz   

34. Να δηαζέηεη normative data 

35. Να δηαζέηεη ρξόλν αλάιπζεο: από 1 sec έσο απεξηόξηζην 

36. Να δηαζέηεη ξπζκηδόκελα θξηηήξηα SNR κεηαμύ 3 θαη 25 dB 

37. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απόξξηςεο παξαζίησλ ξπζκηδόκελν – 30 έσο +30 dB SPL 

38. Nα εθηειεί ηεζη DP I/O (Input/Output) 

39. Nα δύλαηαη ν ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζεη θαη πξνζσπηθά ηεζη , αλάινγα ηηο επηζπκίεο 

ηνπ 

40. Να δηαζέηεη εηδηθό probe γηα εμέηαζε λενγλώλ. 

 
Β. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΚΛΗΣΧΝ ΓΤΝΑΜΙΚΧΝ 

SCREENING ME OTOAΚΟΤΣΙΚΔ ΔΚΠΟΜΠΔ 

1. Να εθηειεί ηεζηο : ABR screening , ΣΔΟΑΔ  θαη DPOAE 

2. Να είλαη θνξεηή ζπζθεπή ,κηθξνύ βάξνπο (θάησ από 300 γξ) 

3. Να έρεη έγρξσκε νζόλε αθήο  

4. Να ιεηηνπξγεί κε κπαηαξία επαλαθνξηηδόκελε 

5. Να δηαζέηεη κλήκε αξθεηή γηα 250 αζζελείο 

6. Να ζπλδέεηαη  κε  H/Y γηα κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ  

7. Να δηαζέηεη  πξνεληζρπηή  

8. Να ζπλνδεύεηαη από βάζε θόξηηζεο, βαιίηζα κεηαθνξάο , πξόγξακκα Η/Τ ,probe , 

δέθηεο αέξνο insert,  θαιώδηα ειεθηξνδίσλ , ειεθηξόδηα, πιήξεο ζεη ζειώλ ζε 

κεγάιε πνηθηιία κεγεζώλ, gel θαζαξηζκνύ θαη παλάθηα θαζαξηζκνύ 

9. To probe λα είλαη θαηάιιειν γηα εμέηαζε ζε λενγλά 

10. Να εθηειεί εμέηαζε  ABR screening .Αλαιπηηθά : 

11. Να δηαζέηεη εξεζίζκαηα Click θαη Chirp  

12. Να δηαζέηεη εύξνο εξεζίζκαηνο  90 Hz. 

13. Να δηαζέηεη επίπεδα 30 ,35,40 ή 45 dB HL. 

14. Να δηαζέηεη κεγάιε αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ )κεγαιύηεξε από 99% 

15. Nα έρεη ρξόλν αλάιπζεο 3 ιεπηά 

16. Να δηαζέηεη ελδείμεηο Pass – Refer . 

17. Να κπνξεί λα εμεηάζεη θαη ηα δύν απηηά ηαπηόρξνλα 

18. Να εθηειεί εμέηαζε  ΣΔOAE .Αλαιπηηθά : 

19. Να δηαζέηεη εύξνο 1500 Hz  – 4.000 Hz   

20. Να έρεη ηύπν εξεζίζκαηνο Non-linear 

21. Nα δηαζέηεη εληάζεηο 60-83 dB SPL 

22. Nα έρεη ρξόλν αλάιπζεο 60 sec 

23. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απόξξηςεο παξαζίησλ 55 dB SPL 

24. Να δηαζέηεη ελδείμεηο Pass – Refer . 

25. Να εθηειεί εμέηαζε  DPOAE .Αλαιπηηθά : 

26. Να δηαζέηεη εύξνο 1500 Hz  – 6.000 Hz   



27. Να έρεη αλαινγία f2/f1 = 1.22 

28. Nα δηαζέηεη εληάζεηο 50-65 dB SPL 

29. Nα έρεη ρξόλν αλάιπζεο 60 sec 

30. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απόξξηςεο παξαζίησλ 30 dB SPL 

31. Να δηαζέηεη ελδείμεηο Pass – Refer 

 

 

Γ. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΦΟΡΗΣΟΤ ΣΤΜΠΑΝΟΜΔΣΡΗΣΗ 

1. Να είλαη θνξεηή ζπζθεπή ,κηθξνύ βάξνπο (θάησ από 350 γξ) 

2. Να έρεη έγρξσκε νζόλε αθήο  

3. Nα εθηειεί ηπκπαλόγξακκα απηόκαηα 

4. Να έρεη ζπρλόηεηεο δνθηκαζίαο 226 Hz  ζηα 85 dB SPL θαη 1000 Hz  ζηα 75 dB SPL 

5. Nα έρεη πεξηνρή ελδνηηθόηεηαο 0,2 – 8,0 ml ζηα 226 Hz θαη 0.9 to 16.0 mmho ζηα 

1000 Hz 

6. Να έρεη πεξηνρή πίεζεο +200 έσο –400 daPa 

7. Να εθηειεί απηόκαηα αληαλαθιαζηηθά IPSI ζε ζπρλόηεηεο: 500-1000-2000-4000 Hz 

8. Να δηαζέηεη κλήκε αξθεηή γηα 50 αζζελείο 

9. Να ζπλδέεηαη  κε  H/Y γηα κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ  

10. Να ζπλνδεύεηαη από Bluetooth ζεξκνγξαθηθό εθηππσηή γηα άκεζε εθηύπσζε ησλ 

εμεηάζεσλ 

 

 
Γ. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΚΟΟΜΔΣΡΗΣΗ 

1. Να είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο 

2. Να ζπλνδεύεηαη από δεύγνο δεθηώλ αέξνο, insert phones ,  νζηεόθσλν Β71, θνκβίνλ 

απαληήζεσλ αζζελνύο  , set αθνπζηηθώλ παξαθνινύζεζεο κε κηθξόθσλν Ιαηξνύ 

3. Nα δηαζέηεη έγρξσκε νζόλε  κε δπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο πάλσ-θάησ 

4. Να εθηειεί αθννκεηξία αέξνο ρεηξνθίλεηα. 

5.  Να εθηειεί απηόκαηε αθννκεηξία θαηά Hughson-Westlake 

6. Να εθηειεί νζηέηλε αθννκεηξία 

7. Να εθηειεί δνθηκαζία ABLB (αθνπζηηθή εμίζσζε) 

8. ΝΑ εθηειεί δνθηκαζία Stenger κε ηόλνπο ή νκηιία 

9. Να εθηειεί δνθηκαζία SISI 

10. Να εθηειεί δνθηκαζία Weber 

11. Να δηαζέηεη εξεζίζκαηα: 

 Tόλνπο από 125-8.000 Ηz 

 Warble ηόλνπο , 1-10Hz sine +/ -5% modulation 

 Οκηιεηηθή από ελζσκαησκέλν εύθακπην κηθξόθσλν 

 Οκηιεηηθή από αξρείν (ελζσκαησκέλν βαζκνλνκεκέλν  γθξνππ ειιεληθώλ ιέμεσλ 

ζηελ κλήκε ηεο ζπζθεπήο) 



 Οκηιεηηθή από εμσηεξηθή ζπζθεπή (πρ CD player) 

 Μasking .Απηόκαηε επηινγή είδνπο ζνξύβνπ Νarrow Band /White Noise /Speech 

Noise 

 Διεπζέξνπ πεδίνπ FREE FIELD  

12. Να δηαζέηεη παξνρή ήρνπ:  

 Υεηξνθίλεηα θαη κε αληηζηξνθή ιεηηνπξγίαο. 

 κνλά ή πνιιαπιά εξεζίζκαηα 

13. Να δηαζέηεη εύξνο ζπρλνηήησλ από 125 έσο 8.000 Ηz 

14. Να δύλαηαη λα αλαβαζκηζηεί κε πςειέο ζπρλόηεηεο (εώο 20.000 Hz) 

15. Nα δηαζέηεη πξνζηαζία +20dB 

16. Να δηαζέηεη επηθνηλσλία κε ηνλ αζζελή (Talk forward θαη Talk Back) ζην 

ελζσκαησκέλν ερείν ή ζην αθνπζηηθό παξαθνινύζεζεο 

17. Να δηαζέηεη κλήκε γηα απνζήθεπζε ηνπιάρηζηνλ 500 αζζελώλ κε ηηο εμεηάζεηο ηνπο θαη 

ηα ζηνηρεία ηνπο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ύπαξμε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή γηα λα 

είλαη δπλαηή ε επαλαθνξά ησλ εμεηάζεσλ ζηελ νζόλε 

18. Να ζπλδέεηαη κε θνξεηό θαη κε Η/Τ, κε USB ζύξα 

19. Ο ρεηξηζκόο ηνπ κεραλήκαηνο λα κπνξεί λα γίλεη θαη κε απ’ επζείαο εληνιέο από ηνλ 

ειεθηξνληθό ππνινγηζηή 

20. Να ζπλνδεύεηαη από εθηππσηή γηα άκεζε εθηύπσζε ησλ εμεηάζεσλ 

21. Η εθηύπσζε ησλ εμεηάζεσλ λα γίλεηαη θαη  από ηνλ Η/Τ  

 
 

Δ. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΦΟΡΗΣΟΤ ΑΚΟΟΜΔΣΡΗΣΗ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 

1. Να είλαη θνξεηόο  
2. Να έρεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο έληαζεο θαη ηεο ζπρλόηεηαο 
3. Να δηαζέηεη εξεζίζκαηα ήρνπ θαη θσηόο 
4. Να δηαζέηεη εξεζίζκαηα ήρνπ : white noise, warble θαη narrow band  
5. Να έρεη αζόξπβα πιήθηξα  
6. Να δύλαηαη λα ζπλδεζνύλ θαη αθνπζηηθά 
7. Να ιεηηνπξγεί κε κπαηαξίεο 
 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

1. Όινο ν αλσηέξσ εμνπιηζκόο πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε Η/Τ 
(εμαηξείηαη ν θνξεηόο αθννκεηξεηήο ειεπζέξνπ πεδίνπ) θαη λα είλαη ζπκβαηόο κε 
windows 10. 
2. Όινο ν αλσηέξσ εμνπιηζκόο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ην ίδην πξόγξακκα 
αξρεηνζέηεζεο αζζελώλ κε ηηο εμεηάζεηο ηνπο. 
(εκείσζε : δελ ην θάλεη ν θνξεηόο ηπκπαλνγξάθνο γηαηί είλαη άιιεο εηαηξείαο) 
3. Ο πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο λα θέξεη ζήκαλζε CE 

4. O πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο λα έρεη εγγύεζε δύν (2) έηε. 

 


