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ΓΙΑΘΔΡΜΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΓΟΤ: 1 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

1. Η ππό πξνκήζεηα ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο, θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηε, 
άξηζηεο αληνρήο, ζύγρξνλεο νπσζδήπνηε ηερλνινγίαο (λα αλαθεξζεί ην πξώην έηνο 
θπθινθνξίαο) θαη λα πεξηιακβάλεη όια ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε 
εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο. 

2. Λεηηνπξγία ππό ηάζε 220V/50Hz. 

3. Ννζνθνκεηαθόο ηύπνο θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ρξήζεο 
(ηνκή, αηκόζηαζε, ηνκή θαη αηκόζηαζε) αλεμάξηεηα ηνπ ρξόλνπ ρξήζεο. 

4. Καηάιιειε γηα όιεο ηηο κέρξη ζήκεξα γλσζηέο κεζόδνπο ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ 
κε ρξήζε δηαζεξκίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νπξνινγηθώλ (ππό ην ύδσξ), 
ιαπαξνζθνπηθώλ θαη ελδνζθνπηθώλ γεληθά. 

5. Η όιε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο λα ειέγρεηαη από ζύζηεκα κηθξνεπεμεξγαζηώλ νη δε 
παξάκεηξνη ησλ βαζκίδσλ εμόδνπ λα ξπζκίδνληαη απηόκαηα, πξνζαξκνδόκελεο κε 
ηελ εθάζηνηε αληίζηαζε ησλ ηζηώλ, ηεο πξνεπηιεγκέλεο ηζρύνο. Να γίλεη πεξηγξαθή 
ηνπ ζπζηήκαηνο. 

6. Έμνδνη γηα ρξήζε κνλνπνιηθώλ θαη δηπνιηθώλ ειεθηξνδίσλ, ππνζηεξηδόκελεο από 
αληίζηνηρεο γελλήηξηεο. 

7. Να θαιύπηεη ιεηηνπξγίεο: 

a) Σνκή. 

b) Αηκόζηαζε εμ επαθήο. 

c) Αηκόζηαζε εμ απνζηάζεσο. 

d) Σνκήο – αηκόζηαζεο. 

e) Σνκή θαη αηκόζηαζε ππό ην ύδσξ γηα νπξνινγηθέο επεκβάζεηο (TUR) 

f) Δηπνιηθή αηκόζηαζε. 

g) Ελδνζθνπηθή ιεηηνπξγία (ENDO). 

8. Θα αμηνινγεζεί ζεηηθά λα θαιύπηεη ιεηηνπξγίεο Δηπνιηθήο ηνκήο, Δηπνιηθήο ηνκήο κε 
αηκόζηαζε. Να δηαζέηεη εηδηθή ιεηηνπξγία γηα απνιίλσζε αγγείσλ θαηά ηελ νπνία ζα 
πξέπεη λα δηαζέηεη ηε δπλαηόηεηα απηόκαηεο αλαγλώξηζεο ησλ ζπλδεόκελσλ 
εξγαιείσλ θαη απηόκαηε επηινγή ησλ αληίζηνηρσλ παξακέηξσλ. Η παξαπάλσ 
πξνδηαγξαθή δελ απνηειεί απαξάβαην όξν. 

9. Ιζρύο ηνκήο  300 Watt/300 Ohm. 

10. Ιζρύο αηκόζηαζεο  120 Watt/500 Ohm. 

11. Ιζρύο δηπνιηθήο αηκόζηαζεο  70 Watt/100 Ohm. 

12. Να δνζνύλ πιήξε ζηνηρεία ηζρύνο – θνξηίνπ – ζπρλόηεηαο γηα θάζε δπλαηή έμνδν. 

13. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απηόκαηεο δηπνιηθήο αηκόζηαζεο, ώζηε λα απνθιείεηαη ε 
πεξίπησζε απαλζξάθσζεο ησλ ηζηώλ. 

14. Γηα όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο, εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ απαηηνύληαη απηόκαηεο 
ξπζκίζεηο, λα ππάξρνπλ δηαηάμεηο ζπλερνύο ξύζκηζεο ηεο ηζρύνο εμόδνπ από ην 
ειάρηζην έσο ην κέγηζην, κε παξάιιειεο ςεθηαθέο ελδείμεηο ηεο ηζρύνο εμόδνπ. 

15. Ο έιεγρνο ησλ εμόδσλ λα γίλεηαη κέζσ δηαθόπηε ρεηξόο ηνπ ειεθηξνδίνπ θαη 
αληηεθξεθηηθνύ  πνδνδηαθόπηε εηδηθήο θαηαζθεπήο θαη πνιιαπιώλ ιεηηνπξγηώλ. 

16. ύζηεκα ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο θαη πξνζηαζίαο αζζελή έλαληη εγθαπκάησλ, 
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δηαξξένληνο ξεύκαηνο θαη δηαθνπήο νπδέηεξνπ ειεθηξνδίνπ, κε νπηηθναθνπζηηθή 
ζήκαλζε θαη παξάιιειε δηαθνπή ηεο ηζρύνο εμόδνπ. Να δνζνύλ πιήξε ζηνηρεία ηνπ 
ζπζηήκαηνο απηνύ. 

17. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απηνδηάγλσζεο βιαβώλ θαη λα παξέρεη θσδηθνπνηεκέλεο 
ελδείμεηο ώζηε λα είλαη εύθνινο ν εληνπηζκόο ηεο βιάβεο. 

18. Θα αμηνινγεζεί ζεηηθά λα δηαζέηεη  κλήκε  γηα εηζαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ 
πξσηνθόιισλ ζεξαπείαο κε δπλαηόηεηα ηαρείαο αλάθιεζήο ησλ. 

19. Να παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα γηα ζπλεξγαζία ρξήζεο κε ζύζηεκα ARGON PLASMA 

20. Πιήξε ζηεγαλόηεηα θαηά ηνλ θαζαξηζκό ηεο κε αληηζεπηηθά δηαιύκαηα. 

21. Να ζπλνδεύεηαη από θαιώδην ζύλδεζεο γείσζεο κίαο ρξήζεσο θαη πνιιαπιώλ 
ρξήζεσλ  , αληηεθξεθηηθό δηπιό πνδνδηαθόπηε κνλνπνιηθήο θαη δηπνιηθήο 
ιεηηνπξγίαο, Δύν (2) ρεηξνιαβέο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, πιάθα γείσζεο πνιιαπιώλ 
ρξήζεσλ, Έλα (1)  δηπνιηθό θαιώδην,  Μία (1) δηπνιηθή ιαβίδα bayonet – 18 cm 
πεξίπνπ- πνιιαπιώλ ρξήζεσλ. 

22. Να πξνζθεξζνύλ, γηα επηινγή, όια ηα παξειθόκελα κε ηα νπνία κπνξεί λα 
εμνπιηζζεί. 

23. Πιενλεθηήκαηα πέξαλ, ησλ δεηνπκέλσλ κπνξνύλ λα αλαθεξζνύλ γηα λα 
αμηνινγεζνύλ. 

24. Σν πξνζθεξόκελν είδνο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ην Εγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο (Op-
eration Manual) ζηα ειιεληθά θαη ην Εγρεηξίδην πληήξεζεο (Service Manual, part list) 
ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη όινπο ηνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο ζε όια ηα κελνύ. 

25. Να ππνβιεζνύλ καδί κε ηελ πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά ηεο λόκηκεο θπθινθνξίαο ηνπ 
πξνο πξνκήζεηα είδνπο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θνηλνηηθέο Οδεγίεο γηα ηα 
ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα (Καηά πεξίπησζε, όπσο απαηηείηαη, πηζηνπνηεηηθά 
ζήκαλζεο CE, δειώζεηο ζπκκόξθσζεο, πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο ζηα κεηξώα ηεο 
Αξκόδηαο Αξρήο θιπ). Άπαληα ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη πξσηόηππα ή 
λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα. 

                                                                                                 Καζηνξηά 01- 09-2017 

 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

(Αξηζ. Πξση.: 906/02-02-2011 & 5712/13-07-2017) 

 

1. ΣΟΤΜΠΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ 
 
ΠΔ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ 

 
2. ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ 
 
ΠΔ ΥΗΜΙΚΩΝ - ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 
 
3. ΜΗΛΙΟ ΠΑΥΑΛΗ 
 
ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 


