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ΘΕΜΑ: «∆ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισµού για την προµήθεια 

Ενδοσκοπίου     (  Γαστροσκόπιο – Κολονοσκόπιο ) (CPV: 33168100-5)»  

ΣΧΕΤ.: Α. Η υπ’ αρ. 8806/7-5-19 απόφαση ∆ιοικητή περί συγκρότησης Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

προµήθεια Ενδοσκοπίου (Γαστροσκόπιο-Κολονοσκόπιο) (Α∆Α:ΩΥ6Β4690ΩΖ-Λ4Α) 

Β. Το υπ’ αρ.πρωτ.13402/2-7-2019  πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω επιτροπής  

 

Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά «Μεταξά», σε εφαρµογή των άρθρων 46 και 47 του Ν.4412/2016 

«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

προκειµένου να διενεργήσει διαγωνισµό για την προµήθεια Ενδοσκοπίου (  Γαστροσκόπιο – Κολονοσκόπιο ) (CPV: 

33168100-5) συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού 100.000€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%), καλεί όλους τους 

ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί των τεχνικών προδιαγραφών 

που τίθενται σε ανοιχτή ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση.  

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστηµα 15 ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση της παρούσας 

ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). Μετά το πέρας 

της ανωτέρω προθεσµίας θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα κατατεθούν στον ιστότοπο του ΕΣΗ∆ΗΣ και 

θα γίνει η τελική διαµόρφωση των προδιαγραφών, οι οποίες θα ενσωµατωθούν στο πλήρες σώµα της διακήρυξης, η οποία 

θα υπάρχει αναρτηµένη: 

- στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου: www.metaxa-hospital .gr  

- στο ΕΣΗ∆ΗΣ και 

- στη διαύγεια  

 

Οι απόψεις και οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν στη δηµόσια διαβούλευση οφείλουν να τηρούν τους όρους 

σχετικά µε την υποβολή σχολίων, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ. Το νοσοκοµείο δε δεσµεύεται να 

υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, 

ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των υπό 

προµήθεια ειδών.  

Μετά το πέρας της προθεσµίας της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκοµείου µας 
και συγκεκριµένα στη διαδροµή Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-Γνωστοποίηση αποτελεσµάτων Τεχνικών Προδιαγραφών, 

σχετική ανακοίνωση µε τα στοιχεία των οικονοµικών φορέων που συµµετείχαν στη διαδικασία και τις παρατηρήσεις που 

κατέθεσαν. Σηµειώνεται ότι τα σχόλια των οικονοµικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρµα του 

ΕΣΗ∆ΗΣ.  

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) (http://www.promitheus.gov.gr) στο σύνδεσµο ∆ιαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Ειδικού 

Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά «Μεταξά» (www.metaxa-hospital.gr) ακολουθώντας την εξής διαδροµή: 

Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-Προσκλήσεις. 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

                                                                                                                  ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
-Το β σχετ. 

 



 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ 

ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΩΙΜΩΝ 

ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

Πλήρες σύστηµα ενδοσκόπησης για την πρώιµη διάγνωση & θεραπεία του καρκίνου. Θα πρέπει να διαθέτει όλες τις νέες 

τεχνολογίες για την πρώιµη ενδοσκοπική ανίχνευση του καρκίνου καθώς και τεχνολογίες για τον χαρακτηρισµό των 

ευρηµάτων προς διευκόλυνση της επιλογής της κατάλληλης θεραπευτικής αντιµετώπισης.  

Το σύστηµα να αποτελείται  από:  

1. Βιντεοεπεξεργαστή εικόνας FULL HD. 

2. Πηγή ψυχρού φωτισµού. 

3. Γαστροσκόπιο FULL HD. 

4. Κολονοσκόπιο FULL HD µε σύστηµα µεταβαλλόµενης σκληρότητας. 

5. Έγχρωµο µόνιτορ επίπεδης οθόνης τουλάχιστον 27 ιντσών FULL HD τεχνολογίας LED. 

 

Τα προσφερόµενα µηχανήµατα θα πρέπει να φέρουν σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/42/ΕΕC.  

 

 

1. ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ FULL HD 

1. Να είναι ψηφιακός, τελευταίας γενιάς & τεχνολογίας µε πρώτη ηµεροµηνία κυκλοφορίας όχι 

µεγαλύτερη των 5 ετών. 

2. Να διαθέτει απαραίτητα  υψηλή ανάλυση FULL HD 1920x1080 pixels και να έχει την  δυνατότητα  

επεξεργασίας  εικόνας υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης, έτσι ώστε να δίνει καθαρή και φωτεινή εικόνα 

µε απόλυτη πιστότητα των χρωµάτων για µεγαλύτερη ακρίβεια στην διάγνωση.  

3. Να συνεργάζεται απαραίτητα µε πηγή ψυχρού φωτισµού, η οποία να διαθέτει σύστηµα χρωµοενδοσκόπησης, για 

τον εντοπισµό βλαβών στο βλεννογόνο. 

4. Να διαθέτει σύστηµα βελτίωσης της εικόνας σε διαφορετικά επίπεδα για καθαρότερη εικόνα και καλύτερη 

λεπτοµέρεια. 

5. Να διαθέτει σύστηµα ρύθµισης της φωτοµέτρησης (Iris control) µε τρεις τουλάχιστον ρυθµίσεις peak, average 

και auto ώστε η φωτεινότητα της εικόνας να προσαρµόζεται άµεσα ώστε να αποφεύγονται περιοχές υπερβολικού 

φωτισµού.  
6. Να διαθέτει υποδοχή για κάρτες µνήµης ή USB  που να αποθηκεύονται οι ενδοσκοπικές εικόνες σε ψηφιακή 

µορφή.   

7. Να διαθέτει σύστηµα ψηφιακής µεγέθυνσης της εικόνας. 

8. Να έχει την δυνατότητα ρύθµισης του κόκκινου και του µπλε χρώµατος σε τουλάχιστον 6 επίπεδα.  

9. Να διαθέτει έξοδο σύνδεσης δικτύου σύµφωνα µε το ιατρικό πρότυπο DICOM για την µεταφορά εικόνων και 

στοιχείων της εξέτασης (DICOM SEND) καθώς και στοιχείων από την καρτέλα του ασθενούς(DICOM 

WORKLIST). Το σύστηµα να είναι είτε εγκαταστηµένο στον βίντεο επεξεργαστή είτε να παραδοθεί πλήρες 

εξωτερικό σύστηµα DICOM το οποίο να καλύπτει τις παραπάνω λειτουργίες στα πλαίσια του προϋπολογισµού. 

Σε περίπτωση εξωτερικού συστήµατος, αυτό να διαθέτει έγκριση από τον κατασκευαστικό οίκο του βίντεο 

επεξεργαστή για την πλήρη συµβατότητα του. 

10. Να διαθέτει απαραίτητα ψηφιακές εξόδους FULL HD 1920x1080 pixels κατάλληλες για σύνδεση µε FULL HD 
έγχρωµα µόνιτορ επίπεδης οθόνης ή  συστήµατα καταγραφής καθώς και αναλογικές εξόδους. Επιπλέον να 

διαθέτει ψηφιακή έξοδο USB για σύνδεση µε ψηφιακούς εκτυπωτές. 

11. Να διαθέτει εξειδικευµένο σύστηµα ηλεκτρονικής χρωµοενδοσκόπησης, συµβατό µε τα υπάρχοντα ενδοσκόπια 

του τµήµατος, για την διάκριση παθολογικού και φυσιολογικού ιστού και την ανάδειξη µορφωµάτων και 

τριχοειδών αγγείων στα επιφανειακά στρώµατα του βλεννογόνου τα οποία δεν είναι ορατά µε τον λευκό φωτισµό 

µε την δυνατότητα αποθήκευσης και επιλογής τουλάχιστον 5 διαφορετικών φίλτρων. 

12. Να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης αποθήκευσης της εικόνας λευκού φωτός και της εικόνας της 

χρωµοενδοσκόπησης για την άµεση σύγκριση της περιοχής ενδιαφέροντος και την επιλογή της κατάλληλης 

θεραπευτικής αντιµετώπισης. 

13. Να διαθέτει κατά την λειτουργία παγώµατος της εικόνας, δυνατότητα αυτόµατης επιλογής της βέλτιστης εικόνας 

της εξέτασης ώστε να επιλέγεται η καθαρότερη εικόνα χωρίς αλλοιώσεις κίνησης.  

14. Να διαθέτει εσωτερικό ενσωµατωµένο σύστηµα αποθήκευσης µε µεγάλη χωρητικότητα, τουλάχιστον 2GB, για 
την αποθήκευση των ενδοσκοπικών εικόνων που επιλέγονται κατά την διάρκεια της ενδοσκόπησης. 

15. Να διαθέτει σύστηµα ψηφιακής µεγέθυνσης της εικόνας έτσι ώστε ο χειριστής να µπορεί να επιλέξει την πλέον 

κατάλληλη ρύθµιση της εικόνας ανάλογα µε την κάθε περίπτωση.  

16. Κατά την διαδικασία FREEZE να διαθέτει δυνατότητα ταυτόχρονης εµφάνισης στην οθόνη δεύτερης live 

εικόνας έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι η εξέταση θα συνεχιστεί µε ασφάλεια. 

17. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθµισης της ταχύτητας του διαφράγµατος σε τουλάχιστον 2 επίπεδα έτσι ώστε η εικόνα 

να διατηρεί την ευκρίνεια της κατά την διάρκεια γρήγορων κινήσεων του ενδοσκοπίου.  

18. Να έχει την δυνατότητά σύνδεσης µε τα υπάρχοντα βίντεο ενδοσκόπια του οίκου FUJIFILM, τα οποία 

βρίσκονται εγκατεστηµένα στο γαστρεντερολογικό τµήµα του νοσοκοµείου.  



19. Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης ρυθµίσεων όπως χρώµα, φωτεινότητα, λεπτοµέρεια, αντίθεση κλπ. για 

τουλάχιστον 5 διαφορετικά πρότυπα ξεχωριστά, οι οποίες να µπορούν να ανακληθούν µε το πάτηµα ενός 

πλήκτρου. 

20. Να διαθέτει σύστηµα αποθήκευσης στοιχείων ασθενών, ενδοσκοπικών επεµβάσεων και ιατρών µέσω του 

πληκτρολογίου. 

21. Να συνεργάζεται πλήρως µε ενδοσκόπια υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης µε αισθητήρες εικόνας CCD 
& CMOS καθώς και µε ενδοσκόπια µε σύστηµα οπτικής µεγέθυνσης. 

22. Να διαθέτει ρύθµιση της αντίθεσης (contrast) σε τουλάχιστον 3 διαφορετικά επίπεδα. 

23. Να διαθέτει ρύθµιση της φωτεινότητας (brightness) σε τουλάχιστον 5 διαφορετικά επίπεδα αναλογα µε τα 

επίπεδα φωτεινότητας της εικόνας. 

24. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης αναγνώρισης του ενδοσκοπίου µε ταυτόχρονη απεικόνισή στην οθόνη του 

τύπου του, του SN και των τεχνικών χαρακτηριστικών του οργάνου (διάµετρος καναλιού, εξωτερική διάµετρος, 

θέση καναλιού βιοψίας, θέση water jet κλπ.) για την συνεργασία µε συστήµατα τεκµηρίωσης. 

25. Να µπορεί να συνδεθεί  µε ενδοσκόπια που διαθέτουν σύστηµα οπτικού LASER για την ψηφιακή ασύρµατη 

µετάδοση της εικόνας και την ασύρµατη  µετάδοση πληροφοριών µεταξύ του ενδοσκοπίου και του βίντεο 

επεξεργαστή.  

26. Να έχει την δυνατότητά σύνδεσης µε ποδοδιακόπτη για την πραγµατοποίηση διαφόρων λειτουργιών όπως, 

πάγωµα εικόνας, επιλογή της ίριδος, επιλογή του διαφράγµατος, επιλογή της χρωµοενδοσκόπησης, επιλογή της 
ηλεκτρονικής καθώς και της οπτικής µεγέθυνσης.  

27. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα prospectus και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου. 

 

 

2. ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

1. Να είναι απαραίτητα νέας γενιάς και τεχνολογίας και να διαθέτει είτε λυχνία ΧΕΝΟΝ µε ισχύ 300W είτε 

σύστηµα πολλαπλού φωτισµού µε τουλάχιστον 3 ανεξάρτητες πήγες φωτισµού LED ισάξιας ισχύος 300W 
XENON. 

2. Σε περίπτωση λυχνίας XENON να διαθέτει απαραίτητα ενναλακτική λυχνία αλογόνου, η οποία θα ενεργοποιείται 

σε περίπτωση που η κυρίως λυχνία τεθεί εκτός λειτουργίας για την εξασφάλιση της ολοκλήρωσης της 

ενδοσκοπικής πράξης.  

3. Να διαθέτει εξελιγµένο σύστηµα χρωµοενδοσκόπησης για τον εντοπισµό βλαβών στο βλεννογόνο. 

4. Η διάρκεια ζωής του συστήµατος φωτισµού να είναι τουλάχιστον 10.000 ώρες (να πιστοποιείται από τον 

κατασκευαστή). Σε διαφορετική περίπτωση να συµπεριληφθούν στην προσφορά επιπλέον λυχνίες που να 

καλύπτουν τουλάχιστον αυτό το χρονικό διάστηµα. 

5. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης αλλά και χειροκίνητης ρύθµισης του φωτός µε οπτικές ενδείξεις στην πρόσθια 

επιφάνεια της πηγής. 

6. Να διαθέτει ενσωµατωµένη αντλία αέρα. 

7. Να διαθέτει ειδική µέθοδο για την πρώιµη ανίχνευση του καρκίνου και των φλεγµονών του βλεννογόνου µε 
διαφοροποίηση του κόκκινου φάσµατος της ενδοσκοπικής εικόνας µέσω της ρύθµισης της έντασης των 

ανεξάρτητων πηγών φωτισµού χωρίς την χρήση πρόσθετων φίλτρων και συστηµάτων επεξεργασίας εικόνας. Να 

κατατεθούν τουλάχιστον 2 δηµοσιευµένες µελέτες και επιστηµονικά άρθρα που να πιστοποιούν τη µέθοδο.  

8. Να διαθέτει ειδική µέθοδο που να ενισχύει την απεικόνιση της επιφανειακής δοµής του βλεννογόνου και να 

τονίζει τη αντίθεση των ανωµαλιών της επιφάνειας του (pit patterns), καθώς και να αυξάνει την ευκρίνεια 

απεικόνισης των επιφανειακών αγγείων (vascular pattern), µε χρήση φωτισµού µήκους κύµατος µέσω της 

ρύθµισης της έντασης των ανεξάρτητων πηγών φωτισµού χωρίς την χρήση φίλτρων και συστηµάτων 

επεξεργασίας εικόνας. Να κατατεθούν τουλάχιστον 2 δηµοσιευµένες µελέτες και επιστηµονικά άρθρα που να 

πιστοποιούν τη µέθοδο  

9. Να µπορεί να συνδεθεί µε ενδοσκόπια που διαθέτουν εξελιγµένο σύστηµα ασύρµατης επαγωγικής µετάδοσης του 

ρεύµατος χωρίς την χρήση ηλεκτρικών επαφών για την προστασία των ενδοσκοπίων κατά την απολύµανση τους. 
10. Να είναι ενσωµατωµένη η ξεχωριστή µε τον βίντεο επεξεργαστή 

11. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων. 

 

 

3. ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ FULL HD  

 

1. Να είναι απαραίτητα νέας γενιάς και τεχνολογίας FULL HD και να διαθέτει έγχρωµο αισθητήριο εικόνας CMOS 

µε ανάλυση άνω του ενός Μega-pixel και ταχύτητα σάρωσης τουλάχιστον 60fps. Να διαθέτει τεχνολογία 

προοδευτικής σάρωσης (progressive scan) για την παραγωγή video εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης 
και την καλύτερη πιστότητα των χρωµάτων.   

2. Να µπορεί να συνδεθεί και να λειτουργεί µε βίντεο-επεξεργαστή εικόνας υψηλής ευκρίνειας και υψηλής 

ανάλυσης τεχνολογίας FULL HD 1920 x 1080 pixels, έτσι ώστε να δίνει καθαρή και φωτεινή εικόνα µε απόλυτη 

πιστότητα των χρωµάτων για µεγαλύτερη ακρίβεια στην διάγνωση.  

3. Να συνεργάζεται µε εξελιγµένο σύστηµα χρωµοενδοσκόπησης για τον εντοπισµό βλαβών στο βλεννογόνο.  

4. Να διαθέτει βάθος πεδίου τουλάχιστον από 2mm έως 100mm. 

5. Να διαθέτει εύρος οράσεως κατ’ ελάχιστον 140º µοίρες. 



6. Να  διαθέτει εξωτερική διάµετρο σε όλο το µήκος του ενδοσκοπίου ίση ή µικρότερη από 9.4 mm για την 

µικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενούς κατά την διενέργεια της εξέτασης. Να αναφερθούν αναλυτικά οι 

διαστάσεις.  

7. Να έχει δυνατότητα γωνιώσεων κατ’ ελάχιστον άνω 210° /κάτω 90° και δεξιά 100° / αριστερά 100°. 
8. Να διαθέτει  κανάλι εργασίας τουλάχιστον 2.8mm για την διενέργεια  όλων των ενδοσκοπικών πράξεων.   

9. Να είναι πλήρως στεγανό και να µπορεί να απολυµανθεί σε χηµικά απολυµαντικά. 

10. Να διαθέτει πλήκτρα για την ενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών. 

11. Να διαθέτει εξελιγµένη µέθοδο µετάδοσης της εικόνας µε σύστηµα οπτικού LASER χωρίς την χρήση ηλεκτρικών 
επαφών για την ταχύτατη χωρίς απώλειες µετάδοση του µεγάλου όγκου δεδοµένων εικόνας που παρέχουν οι πολύ 

υψηλής ανάλυσης ψηφιακοί αισθητήρες CMOS.   

12. Να διαθέτει ασύρµατη επικοινωνία µετάδοσης των πληροφοριών µεταξύ του ενδοσκοπίου και του βίντεο 

επεξεργαστή. 

13. Να διαθέτει εξελιγµένο σύστηµα ασύρµατης επαγωγικής µετάδοσης του ρεύµατος χωρίς ηλεκτρικές επαφές στο 

άκρο του ενδοσκοπίου που να µην απαιτεί την χρήση προστατευτικού καλύµµατος κατά την διάρκεια της 

απολύµανσης επιτρέποντας έτσι την καλύτερη υγιεινή και ασφάλεια για τον ασθενή αλλά και την προστασία του 

ενδοσκοπίου. 

14. Να είναι πλήρως συµβατό µε τα υπάρχοντα πλυντήρια ευκάµπτων ενδοσκοπίων του γαστρεντερολογικού 

τµήµατος (Soluscope, serie 2). Σε διαφορετική περίπτωση να συµπεριλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα συνδετικά 

και εξαρτήµατα που απαιτούνται για την απολύµανση του στα υπάρχοντα πλυντήρια ευκάµπτων ενδοσκοπίων.  
15. Τα συνδετικά να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου µε τα πλυντήρια του ενδοσκοπικού τµήµατος 

(Soluscope, serie 2) για την εξασφαλισµένη απολύµανση των ενδοσκοπίων σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα της 

ESGE.   

16. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων. 

 

 

4. ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ FULL HIGH DEFINITION ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

 

1. Να είναι απαραίτητα νέας γενιάς και τεχνολογίας FULL HD και να διαθέτει έγχρωµο αισθητήριο εικόνας 
CMOS µε ανάλυση άνω του ενός Μega-pixel και ταχύτητα σάρωσης τουλάχιστον 60fps. Να διαθέτει 

τεχνολογία προοδευτικής σάρωσης (progressive scan) για την παραγωγή video εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας 

και ανάλυσης και την καλύτερη πιστότητα των χρωµάτων.   

2. Να µπορεί να συνδεθεί και να λειτουργεί µε βίντεο-επεξεργαστή εικόνας υψηλής ευκρίνειας και υψηλής 

ανάλυσης τεχνολογίας FULL HD Endoscopy 1920 x 1080 pixels, έτσι ώστε να δίνει καθαρή και φωτεινή 

εικόνα µε απόλυτη πιστότητα των χρωµάτων για µεγαλύτερη ακρίβεια στην διάγνωση.  

3. Να συνεργάζεται µε εξελιγµένο σύστηµα χρωµοενδοσκόπησης για τον εντοπισµό βλαβών στο βλεννογόνο.  

4. Να έχει µήκος εργασίας ίσο η µεγαλύτερο από 1680mm για την διενέργεια όλων των επεµβατικών πράξεων.  

5. Να διαθέτει βάθος πεδίου τουλάχιστον από 2mm έως 100mm. 

6. Να διαθέτει εύρος οράσεως κατ’ ελάχιστον 170º µοίρες. 

7. Να  διαθέτει εξωτερική διάµετρο σε όλο το µήκος του ενδοσκοπίου ίση ή µικρότερη από 12,8mm για την 
µικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενούς κατά την διενέργεια της εξέτασης.  

8. Να έχει δυνατότητα γωνιώσεων κατ’ ελάχιστον άνω 180°, κάτω 180°, δεξιά 160° και αριστερά 160°. 
9. Να διαθέτει  κανάλι εργασίας ίσο ή µεγαλύτερο από 3.7mm για την διενέργεια  όλων των ενδοσκοπικών 

πράξεων.   

10. Να διαθέτει ξεχωριστό κανάλι για έκπλυση του βλεννογόνου του εντέρου (water jet) 

11. Να είναι πλήρως στεγανό και να µπορεί να απολυµανθεί σε χηµικά απολυµαντικά. 

12. Να διαθέτει πλήκτρα για την ενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών. 

13. Να διαθέτει εξελιγµένη µέθοδο µετάδοσης της εικόνας µε σύστηµα οπτικού LASER χωρίς την χρήση 

ηλεκτρικών επαφών για την ταχύτατη χωρίς απώλειες µετάδοση του µεγάλου όγκου δεδοµένων εικόνας που 

παρέχουν οι πολύ υψηλής ανάλυσης ψηφιακοί αισθητήρες CMOS.   

14. Να διαθέτει ασύρµατη επικοινωνία µετάδοσης των πληροφοριών µεταξύ του ενδοσκοπίου και του βίντεο 

επεξεργαστή. 

15. Να διαθέτει εξελιγµένο σύστηµα ασύρµατης επαγωγικής µετάδοσης του ρεύµατος χωρίς ηλεκτρικές επαφές στο 
άκρο του ενδοσκοπίου που να µην απαιτεί την χρήση προστατευτικού καλύµµατος κατά την διάρκεια της 

απολύµανσης επιτρέποντας έτσι την καλύτερη υγιεινή και ασφάλεια για τον ασθενή αλλά και την προστασία 

του ενδοσκοπίου. 

16. Να διαθέτει σωλήνα εισαγωγής µε βαθµιαία µεταβλητή σκληρότητα καθώς και σύστηµα υποβοήθησης της 

κολονοσκόπησης το οποίο να εξασφαλίζει την µεταφορά της δύναµης και της ροπής που εφαρµόζει ο χρήστης, 

έτσι ώστε να βελτιώνεται η κατευθυντικότητα του ενδοσκοπίου κατά µήκος του παχέος εντέρου και να 

διευκολύνεται η διέλευση του από οξείες καµπές για την µικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενή κατά την 

διενέργεια της εξέτασης.  

17. Να διαθέτει σύστηµα µεταβολής της σκληρότητας του ευκάµπτου τµήµατος του ενδοσκοπίου ρυθµιζόµενο από 

τον χρήστη σε τουλάχιστον 3 επίπεδα για την προσπέλαση δύσκολων περιοχών όπως το σιγµοειδές και το 

εγκάρσιο κόλον.  

18. Να είναι πλήρως συµβατό µε τα υπάρχοντα πλυντήρια ευκάµπτων ενδοσκοπίων του γαστρεντερολογικού 
τµήµατος(Soluscope, serie 2). Σε διαφορετική περίπτωση να συµπεριλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα 



συνδετικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για την απολύµανση του στα υπάρχοντα πλυντήρια ευκάµπτων 

ενδοσκοπίων.  

19. Τα συνδετικά να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου µε τα πλυντήρια του ενδοσκοπικού 

τµήµατος(Soluscope, serie 2) για την εξασφαλισµένη απολύµανση των ενδοσκοπίων σύµφωνα µε τα διεθνή 

πρότυπα της ESGE.   

20. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων. 

 

 

5. ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΠΙΠΕ∆ΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 27 ΙΝΤΣΩΝ FULL HIGH DEFINITION 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED. 

 

1. Να διαθέτει οθόνη FULL HIGH DEFINITION, LED διαστάσεων τουλάχιστον 27 ιντσών. 

2. Το πάνελ χειρισµού να διαθέτει πλήκτρα µεµβράνης τα οποία να εξασφαλίζουν την µη συσσώρευση ξένων 

σωµάτων και την αποφυγή διάδοσης µολυσµένου υλικού. 

3. Να διαθέτει ανάλυση εικόνας τουλάχιστον 1920 x 1080 pixels.  

4. Να διαθέτει  φωτεινότητα  900cd/m². 

5. Να διαθέτει  λόγο αντίθεσης τουλάχιστον 1000:1 
6. Να διαθέτει υψηλή ταχύτητα απόκρισης µικρότερη ή ίση από 14ms. 
7. Να διαθέτει πεδίο όρασης: οριζόντια 1780 και κάθετα 1780.    

8. Nα διαθέτει λειτουργία (PIP) PICTURE IN PICTURE. 

9. Να διαθέτει ψηφιακές εισόδους FULL HIGH DEFINITIOΝ κατάλληλες για την σύνδεση του µε τον 

προσφερόµενο βίντεο επεξεργαστή εικόνας. 

10. Να διαθέτει σχεδιασµό ψύξης χωρίς ανεµιστήρα για ελαχιστοποίηση 

του κίνδυνου εξάπλωσης αεροµεταφερόµενων ρύπων. 

11. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων. 

 

 


