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ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ (Β) Δεφτερησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ (21DIAB000018595) για την 

ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ (CPV 38434540-3) 

ΥΡΟΕΓΟ 5 τησ ενταγμζνησ πράξησ με τίτλο: «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ» με κωδικό MIS 5075964 

 

Πνομα ΡΑΡΑΡΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ Email info@papapostolou.gr  

Άρκρο Δεφτερθ Δθμόςια Διαβοφλευςθ για τθν προμικεια Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ-

Είδοσ 5.4 Ρροβολείσ Χειρουργείου Οροφισ Ημ/νία 03/09/2021 

Κφριοι, 

Αναφερόμενοι ςτθν εν κζματι διαβοφλευςθ και ςε ό,τι αφορά ςτο είδοσ με α/α 5.4 

Ρροβολείσ Χειρουργείου Οροφισ, ςασ παρακζτουμε τα ςχόλια τθσ εταιρείασ μασ: 

 

Στθν ενότθτα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ςτθν 

παράγραφο 10 ηθτείται απόκριςθ χρωμάτων Ra 95 περίπου. 

Δεδομζνου των αναγκϊν των ιατρικϊν εφαρμογϊν που απαιτοφνται από τθ διακιρυξι ςασ 

να καλυφκοφν (Εφαρμογζσ για τθν κάλυψθ των ειδικοτιτων τθσ Χειρουργικισ Ιατρικισ, 

Νευροχειρουργικισ, Οφκαλμιατρικισ χειρουργικισ, Ορκοπεδικζσ επεμβάςεισ, 

Γυναικολογικζσ επεμβάςεισ κλπ. ) από τουσ υπό προμικεια προβολείσ, γίνεται φανερό ότι θ 

απόλυτα πιςτι απόδοςθ του χρωματιςμοφ των ιςτϊν μζςω του φωτιςμοφ που παρζχουν οι 

προβολείσ, είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ.  

Ζτςι εκτόσ από τον δείκτθ Ra που πολφ ορκά απαιτείται από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςασ 

και αντιπροςωπεφει το πόςο καλά αναπαράγονται τα χρϊματα υπό του φωτιςμοφ που 

διακζτουμε ςε ςχζςθ με το απόλυτο που μασ παρζχει το θλιακό φωσ  Ra=100, κα πρζπει οι 

προβολείσ να καλφπτουν και τθν απαίτθςθ για τον χρωματικό δείκτθ R9, που 

αντιπροςωπεφει τθν πιςτι απόδοςθ του κόκκινου χρϊματοσ των ιςτϊν και του αίματοσ, θ 

οποία είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ για τον διαχωριςμό και προςανατολιςμό ςτο χειρουργικό 

πεδίο. 

Ρροτείνουμε όπωσ θ ανωτζρω απαίτθςθ τροποποιθκεί ωσ κάτωκι: 

«10. Απόκριςθ χρωμάτων Ra και R9 99 περίπου» 

Στθν ενότθτα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ςτθν 

παράγραφο 11 ηθτείται βάκοσ ομοιόμορφου φωτιςμοφ 110cm. 

Για να εξαςφαλιςτεί θ ευρεία ςυμμετοχι ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία χωρίσ να υπάρχει 

αλλοίωςθ του κλινικοφ οφζλουσ, προτείνουμε  όπωσ θ ανωτζρω απαίτθςθ τροποποιθκεί ωσ 

κάτωκι: 
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«11. βάκοσ ομοιόμορφου φωτιςμοφ 110cm περίπου» 

Στθν ενότθτα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ςτθν 

παράγραφο 21 ηθτείται θ εναπομείνουςα ακτινοβολία με μία μάςκα για τον κφριο 

προβολζα να είναι τουλάχιςτον 65%. 

Για να εξαςφαλιςτεί θ ευρεία ςυμμετοχι ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία χωρίσ να υπάρχει 

αλλοίωςθ του κλινικοφ οφζλουσ, προτείνουμε όπωσ θ ανωτζρω απαίτθςθ τροποποιθκεί ωσ 

κάτωκι: 

«21. Η εναπομείνουςα ακτινοβολία με μία μάςκα για τον κφριο προβολζα να είναι ≥ 63%» 

 

Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε περαιτζρω πλθροφορία. 

 

Για τθν ΡΑΡΑΡΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ 

Ακανάςιοσ Καρδοφλασ 

Διευκυντισ Ρωλιςεων 

 

 

Πνομα AMTEC A.E Email postmaster@amtec.gr  

Άρκρο ΣΧΟΛΙΑ ΕΡΙ 5.3 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΡΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ 

ΣΥΝΟΧΗΣ OCT Ημ/νία 01/09/2021Αξιότιμοι, 

Σχετικά με τθν ωσ άνω Δθμόςια Διαβοφλευςθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και κζλοντασ να 

ςυνδράμουμε τόςο ςτθν ενίςχυςθ των ςυνκθκϊν υγιοφσ ανταγωνιςμοφ, όςο και ςτθν 

βελτιςτοποίθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ϊςτε να επιτευχκεί θ μζγιςτθ δυνατι 

ςυμμετοχι προμθκευτϊν, εξαςφαλίηοντασ όμωσ ταυτόχρονα τθν ποιότθτα των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν κακϊσ και προτάςεισ για νζα πρωτοποριακά προϊόντα, ςασ 

παρακζτουμε τα παρακάτω. 

5.3 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΡΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ-OCT ΜΕ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΑΦΙΑ   

1. Ρροτείνουμε να αλλαχκεί θ παράγραφοσ: 

“Το μθχάνθμα τθσ οπτικισ τομογραφίασ ςυνοχισ να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ (Spectral 

Domain Optical Coherence Tomograph) ι και πιο ςφγχρονθσ, με δυνατότθτα εκτζλεςθσ:” 

Σε: 

mailto:postmaster@amtec.gr
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“Το μθχάνθμα τθσ οπτικισ τομογραφίασ ςυνοχισ να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ (Spectral 

Domain Optical Coherence Tomograph) ι και τθσ πιο ςφγχρονθσ τεχνολογίασ Swept Source 

OCT, με δυνατότθτα εκτζλεςθσ:” 

Η Swept Source OCT τεχνολογία είναι θ πιο ςφγχρονθ και παρζχει ςθμαντικά 

πλεονεκτιματα ζναντι τθσ παλαιότερθσ τεχνολογίασ (Spectral Domain), κακϊσ λόγω τθσ 

πθγισ που χρθςιμοποιεί (1050nm), διειςδφει βακφτερα ςτουσ ιςτοφσ χωρίσ να μειϊνεται ο 

λόγοσ ςιματοσ προσ το κόρυβο (SNR) και απεικονίηει βακφτερα ςτρϊματα του οφκαλμοφ 

με μεγαλφτερθ ανάλυςθ και ακρίβεια. Επιπλζον, παρζχει καλφτερθ διειςδυτικότθτα μζςω 

κολϊν διακλαςτικϊν μζςων, όπωσ είναι ο καταρράκτθσ και οι αιμορραγίεσ και λόγω τθσ 

πθγισ που χρθςιμοποιεί ςτο αόρατο φάςμα ακτινοβολίασ, ο αςκενισ δεν παρατθρεί τθ 

δζςμθ ςάρωςθσ τθσ τομογραφίασ, με αποτζλεςμα να μθν αποςπάται θ προςοχι του κατά 

τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 

2. Ρροτείνουμε να αλλαχκεί θ προδιαγραφι (1): 

“Μθχάνθμα οπτικισ τομογραφίασ ςυνοχισ (OCT) νζασ γενιάσ spectral domain, τελευταίασ 

τεχνολογίασ, ι και πιο ςφγχρονθσ με ςαρϊςεισ φαςματικισ τεχνολογίασ.” 

 

Σε: 

“Μθχάνθμα οπτικισ τομογραφίασ ςυνοχισ (OCT) νζασ γενιάσ spectral domain, τελευταίασ 

τεχνολογίασ, ι και τθσ πιο ςφγχρονθσ τεχνολογίασ Swept Source OCT, με ςαρϊςεισ 

φαςματικισ τεχνολογίασ.” 

 

Ππωσ αναφζρκθκε και ςτθν ανωτζρω πρόταςι μασ, θ τεχνολογία Swept Source OCT είναι θ 

πλζον ςφγχρονθ τεχνολογία Οπτικισ Τομογραφίασ Συνοχισ και υπερτερεί ςθμαντικά ςτα 

κυριότερα ςθμεία εξζταςθσ των αςκενϊν, με πολφ μεγαλφτερεσ δυνατότθτεσ απεικόνιςθσ 

και διάγνωςθσ. 

 

3. Ρροτείνουμε να αλλαχκεί θ προδιαγραφι (2): 

“ Η ςάρωςθ τθσ εικόνασ τθσ οπτικισ τομογραφίασ ςυνοχισ να επιτυγχάνεται μζςω 

φωτεινισ πθγισ SLD (Super Luminescent Diode) > 800nm.” 

 

Σε: 
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“ Η ςάρωςθ τθσ εικόνασ τθσ οπτικισ τομογραφίασ ςυνοχισ να επιτυγχάνεται μζςω 

φωτεινισ πθγισ SLD (Super Luminescent Diode) ι μζςω τθσ πιο ςφγχρονθσ τεχνολογίασ 

Swept wavelength laser > 800nm.” 

 

Η νζα τεχνολογία πθγϊν Swept wavelength laser παράγει ακτινοβολία με μικοσ κφματοσ 

ςτα 1050nm, θ οποία είναι ςτο αόρατο φάςμα τθσ ακτινοβολίασ, παρζχοντασ ταχφτερθ και 

βακφτερθ ςάρωςθ ςτουσ ιςτοφσ κακϊσ και μεγαλφτερθ διειςδυτικότθτα μζςω κολϊν 

διακλαςτικϊν μζςων. Με τθ χριςθ αυτισ τθσ τεχνολογίασ μασ παρζχεται θ δυνατότθτα 

εξζταςθσ και διάγνωςθσ ςε μεγαλφτερο εφροσ αςκενϊν και πακολογιϊν ζναντι τθσ 

παλιότερθσ τεχνολογίασ.  

 

Χαρακτθριςτικά για τθν ορκι εξζταςθ του αςκενοφσ 

 

Σε αυτι τθν ενότθτα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν προτείνουμε να προςτεκεί θ εξισ 

προδιαγραφι: 

 

“Η ςυςκευι να διακζτει ενςωματωμζνθ LCD οκόνθ τφπου αφισ. Η οκόνθ αυτι να 

χρθςιμοποιείται, τόςο για τθν εςτίαςθ τθσ ςυςκευισ, όςο και για τθν προβολι των 

λεπτομερειϊν και των παραμζτρων λιψθσ τθσ OCT και τθσ εικόνασ βυκοφ.” 

 

Ρροτείνουμε τθν προςκικθ αυτι για τθ μεγαλφτερθ ευκολία του χειριςτι να λάβει με 

ταχφτθτα και αςφάλεια, υψθλισ ποιότθτασ απεικονίςεισ OCT. 

Η φπαρξθ ενςωματωμζνθσ οκόνθσ ςτθ ςυςκευι για τθν εςτίαςθ και λιψθ των εικόνων, 

παρζχει ςτο χειριςτι τον πλιρθ ζλεγχο τθσ ςυςκευισ αλλά και του αςκενοφσ, μειϊνοντασ 

το χρόνο εξζταςθσ και αποφεφγοντασ τθν πικανότθτα επαφισ τθσ ςυςκευισ με τον αςκενι 

λόγω λάκοσ χειριςμοφ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ είναι πολφ πιο δφςκολοσ ςε περιπτϊςεισ 

μθχανθμάτων που θ εςτίαςθ και θ λιψθ των εικόνων πραγματοποιείται μζςω εξωτερικισ 

οκόνθσ υπολογιςτι ι μόνιτορ που βρίςκεται ςε άλλο ςθμείο εκτόσ τθσ ςυςκευισ. 

 

Στθν διάκεςθ ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ. 

 

Με εκτίμθςθ 

 

Φ. Βουγά 
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Πνομα ΑΝΔΙΩΤΗ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Email chryssadakos@biosense.gr  

Άρκρο 2θ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ - 5,4 ΡΟΒΟΛΕΙΣ ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ ΟΟΦΗΣ Ημ/νία 03/09/2021Αξιότιμοι κφριοι 

και κυρίεσ, 

 

Η εταιρεία μασ, "BIOSENSE" ΑΝΔΙΩΤΗ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε, κατζχει πολυετι εμπειρία ςτον χϊρο 

των χειρουργικϊν προβολζων, διακζτοντασ μεγάλθ εγκατεςτθμζνθ βάςθ μθχανθμάτων ςε 

όλθ τθν Ελλάδα. Είναι ο αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν ελλθνικι αγορά των προϊόντων 

τθσ εταιρείασ SIMEON MEDICAL Γερμανίασ, εταιρεία με πάνω από είκοςι (20) χρόνια 

εξειδίκευςθσ ςτο χειρουργικό φωτιςμό. 

 

Με το παρόν κα κζλαμε να ςασ υποβάλλουμε τισ παρατθριςεισ μασ ςχετικά με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ που αφοροφν τθν προμικεια με αντικατάςταςθ τριϊν (3) προβολζων 

χειρουργείου. 

 

Στθν παράγραφο ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΩΝ αναφζρονται τα εξισ: 

• «  1. Ζνταςθ κφριου προβολζα 155.000Lux  τουλάχιςτον » 

  

Η παροφςα προδιαγραφι προτείνεται να αναδιατυπωκεί αφενόσ για τθν επίτευξθ ενόσ 

άρτιου φωτιςτικοφ αποτελζςματοσ και αφετζρου διότι θ πλειονότθτα των επεμβάςεων που 

διενεργοφνται ςτα χειρουργεία του Νοςοκομείου ςασ χριηουν υψθλισ ζνταςθσ 

φωτεινότθτα. Ρροτείνεται, λοιπόν, ο κφριοσ προβολζασ να διακζτει υψθλότερθ ζνταςθ 

φωτεινότθτασ, ςυμβαδίηοντασ ζτςι με τισ πλζον ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ λφςεισ και θ 

προδιαγραφι να αναδιατυπωκεί ωσ εξισ:  

« 1. Ζνταςθ κφριου προβολζα 160.000Lux τουλάχιςτον»  

"8. φκμιςθ ζνταςθσ φωτόσ με κομβίο πλθςίον τθσ κεφαλισ: από 50 ζωσ 100% 

Ρροτείνουμε όπωσ αναδιατυπωκεί ωσ εξισ θ ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι, οφτωσ ϊςτε το 

νοςοκομείο ςασ να προμθκευτεί χειρουργικοφσ προβολείσ με τα καλφτερα δυνατά τεχνικά 

χαρακτθριςτικά, τα οποία κα αποδειχκοφν χριςιμα για τθν χειρουργικι ομάδα: 

"8. φκμιςθ ζνταςθ φωτόσ με κομβίο πλθςίον τθσ κεφαλισ: από 30 ζωσ 100%" 

• «  10. Απόκριςθ χρωμάτων Rα 95 περίπου»  
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Η ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι κεωροφμε πωσ κα  μποροφςε να αναδιατυπωκεί με τρόπο 

που κα βοθκιςει ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των υπό προμικεια προβολζων, κακϊσ ο 

δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ Rα αποτελεί το μζτρο πιςτότθτασ τθσ ρεαλιςτικισ 

απεικόνιςθσ των χρωμάτων και όςο υψθλότεροσ είναι, τόςο αυξάνεται και το κλινικό 

όφελοσ που προςφζρεται ςτθν χειρουργικι ομάδα. Ρροτείνουμε τθν αναδιατφπωςι τθσ ωσ 

εξισ: 

 

« 10. Απόκριςθ χρωμάτων Rα 96 τουλάχιςτον»  

 

 « 15. Ρροεγκατάςταςθ κάμερασ (καλωδιϊςεισ) ςτον κφριo προβολζα»  

Η ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι, προσ χάριν αποςαφινιςθσ και διευκόλυνςθσ ςτθν μετζπειτα 

διαδικαςία αξιολόγθςθσ, προτείνουμε να αναδιατυπωκεί ωσ εξισ: 

 

«15. Στον προβολζα να δφναται να προςαρμοςτεί αςφρματθ κάμερα καταγραφισ εικόνασ 

υψθλισ ευκρίνειασ HD ι 4Κ, θ οποία να μπορεί να τοποκετθκεί ςτο κζντρο οποιαςδιποτε 

εκ των κεφαλϊν, χωρίσ τθν χριςθ εργαλείων.» 

Στθν παράγραφο ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ αναφζρονται τα εξισ: 

 

• «19. Να διακζτει αφαιροφμενθ και αποςτειρϊςιμθ χειρολαβι. Να αναφερκεί»  

 

Ππωσ και παραπάνω ζτςι και εδϊ, κεωροφμε πωσ θ ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι κα  

μποροφςε να αναδιατυπωκεί με τρόπο που κα βοθκιςει ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ 

των υπό προμικεια προβολζων. Ρροτείνουμε τθν αναδιατφπωςι τθσ προςκζτοντασ 

οριςμζνα βαςικά χαρακτθριςτικά : 

«19. Η μετακίνθςθ του προβολζα να επιτυγχάνεται από κεντρικι αποςπϊμενθ, 

αποςτειροφμενθ χειρολαβι αλλά και από περιφερειακζσ χειρολαβζσ επί τθσ κεφαλισ του 

προβολζα. Να υπάρχει απαραιτιτωσ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ τουλάχιςτον δφο 

λειτουργιϊν του προβολζα, οι οποίεσ να ελζγχονται μζςω τθσ αποςτειρωμζνθσ χειρολαβισ, 

προσ διευκόλυνςθ του χειρουργοφ. » 

 

• Σφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο «IEC 60601-2-41 Medical electrical equipment», θ 

ςκιαλυτικότθτα είναι ζνα από τα βαςικότερα τεχνικά χαρακτθριςτικά ενόσ χειρουργικοφ 

ςϊματοσ. Συνεπϊσ, κρίνεται χριςιμθ θ αφξθςθ των τιμϊν του πίνακα, ϊςτε να ενιςχυκεί θ 

απρόςκοπτθ λειτουργεία τθσ χειρουργικισ ομάδασ, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα ότι το 
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νοςοκομείο κα προμθκευτεί τελευταίασ τεχνολογίασ και άριςτθσ ποιότθτασ χειρουργικοφσ 

προβολείσ.  

Ρροτείνουμε τθν αναδιατφπωςθ και βελτίωςθ των ποςοςτϊν απόδοςθσ του πίνακα, ωσ 

εξισ: 

 

 

Σκιαλυτικι ικανότθτα (κφριοσ προβολζασ)(15%) Εναπομζνουςα ακτινοβολία 

21. Με μία μάςκα Τουλάχιςτον 81% 

22. Με δφο μάςκεσ Τουλάχιςτον 65% 

23. Με ςωλινα Τουλάχιςτον 100% 

24. Με ςωλινα και μία μάςκα Τουλάχιςτον 80% 

25. Με ςωλινα και δφο μάςκεσ Τουλάχιςτον 64% 

 

Σκιαλυτικι ικανότθτα (δορυφόροσ προβολζασ)(15%) Εναπομζνουςα ακτινοβολία 

26. Με μία μάςκα Τουλάχιςτον 66% 

27. Με δφο μάςκεσ Τουλάχιςτον 60% 

28. Με ςωλινα Τουλάχιςτον 100% 

29. Με ςωλινα και μία μάςκα Τουλάχιςτον 65% 

30. Με ςωλινα και δφο μάςκεσ Τουλάχιςτον 61% 

 

Στθν παράγραφο « ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ », αναφζρονται τα εξισ: 

 

•            « Δείκτθσ Laser ενςωματωμζνοσ ςτθν κεφαλι » 

Η παροφςα προδιαγραφι αποτελεί χαρακτθριςτικό ςυγκεκριμζνου καταςκευαςτικοφ οίκου 

και ωσ εκ τοφτου δεν επιτρζπει τθν ςυμμετοχι άλλων εταιρειϊν ςτθ διαγωνιςτικι 

διαδικαςία. Ρζραν αυτοφ, δεν προςφζρει κανζνα κλινικό όφελοσ και ςυνεπϊσ προτείνεται 

θ απαλοιφι τθσ. 

•            « Συγχρονιςμόσ κεφαλϊν » 

Η λειτουργία ςυγχρονιςμοφ δεν προςφζρει κανζνα κλινικό όφελοσ και αποτελεί, επίςθσ, 

χαρακτθριςτικό ςυγκεκριμζνου μοντζλου προβολζα, φωτογραφίηοντασ τον 
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προαναφερκζντα καταςκευαςτικό οίκο, αποκλείοντασ με αυτό τον τρόπο άλλεσ εταιρείεσ 

από τον διαγωνιςμό. Ρροτείνεται, λοιπόν, θ απαλοιφι τθσ. 

 

 

Με εκτίμθςθ, 

 

Για τθν "BIOSENSE" 

 

 

Ελιςάβετ Ανδριϊτθ 

Νόμιμθ Εκπρόςωποσ 

 

 

Πνομα MEDIC PLAN HEALTH PROJECT Email paipetis@medic-plan.com  

Άρκρο Σχόλια για Β' διαβοφλευςθ ΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ ΟΟΦΗΣ Ημ/νία 

03/09/2021Αξιότιμοι κφριοι, 

 

Αναφερόμενοι ςτθν ανωτζρω Β’ Διαβοφλευςθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, ςχετικά με τθ 

προμικεια με αντικατάςταςθ «Τριϊν (3) Ρροβολζων Χειρουργείου», όπωσ επιςιμανε θ 

εταιρία μασ ςτθν Αϋ διαβοφλευςθ, προτείνουμε τθν πλιρθ τροποποίθςθ τουσ, ϊςτε το 

Νοςοκομείο ςασ να προμθκευτεί ςφγχρονουσ προβολείσ τελευταίασ τεχνολογίασ. 

 

Οι εν λόγω τεχνικζσ προδιαγραφζσ, παρ’ ότι υπιρξαν μικρζσ παρεμβάςεισ ςε αυτζσ, ςε 

πολλά ςθμεία τουσ εξακολουκοφν να δθμιουργοφν εμπόδια ςτθν ανάπτυξθ ανταγωνιςμοφ, 

ενϊ ςε άλλα ςυνεχίηουν να χαρακτθρίηουν προβολείσ παλαιότερθσ τεχνολογίασ 

(περαςμζνθσ γενιάσ χειρουργικϊν προβολζων LED). 

 

Επιςθμαίνεται ότι και άλλα Νοςοκομεία τα οποία είχαν υποδεζςτερεσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ, πριν τθν πραγματοποίθςθ του διαγωνιςμοφ ζχουν προβεί ςε διαδικαςίεσ 

τροποποίθςισ τουσ.  

 

mailto:paipetis@medic-plan.com
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Στισ νζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τισ οποίεσ εφκολα θ επιτροπι ςασ μπορεί να αναηθτιςει 

ςτο διαδίκτυο από πρόςφατεσ διαβουλεφςεισ τεχνικϊν προδιαγραφϊν προμικειασ ίδιου 

είδουσ, μεταξφ άλλων κα πρζπει: 

 

Α) να ςυμπεριλθφκοφν τα κάτωκι επιπλζον χαρακτθριςτικά, προσ διαςφάλιςθ ότι κα 

προμθκευτείτε ςφγχρονουσ προβολείσ:  

- Να είναι τελευταίασ γενιάσ χειρουργικόσ προβολζασ LED, με πρϊτο ζτοσ 

κυκλοφορίασ ςτθν αγορά όχι πριν από το 2017. 

- Ο κυρίωσ προβολζασ και ο δορυφόροσ του να είναι το ίδιο μοντζλο προβολζα ϊςτε 

να μθν υπάρχουν διαφοροποιιςεισ ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά τουσ.   

- Τόςο ο κυρίωσ όςο και ο δορυφόροσ προβολζασ να διακζτουν ρυκμιηόμενθ ζνταςθ  

φωτιςμοφ από 40.000 Lux ζωσ 160.000 Lux, κακιςτϊντασ τον κατάλλθλο για το ςφνολο των 

χειρουργικϊν επεμβάςεων.  

- Σε κάκε προβολζα να παρζχεται θ δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ κερμοκραςίασ 

χρϊματοσ (Kelvin) θλεκτρονικά ςε διαφορετικζσ τιμζσ, παρζχοντασ ςτο χριςτθ τθ 

δυνατότθτα ανάλογα τθ χειρουργικι επζμβαςθ να επιλζγει το πόςο κερμόσ ι ψυχρόσ κα 

είναι ο παραγόμενοσ λευκόσ φωτιςμόσ. 

- Σε κάκε προβολζα ο Δείκτθσ Χρωματικισ Απόδοςθσ (CRI) να είναι τουλάχιςτον 95 

ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ βζλτιςτθ διαφοροποίθςθ των ιςτϊν. 

- Σε κάκε προβολζα ο Δείκτθσ R9: 95 τουλάχιςτον, εξαςφαλίηοντασ τθν πιςτότερθ 

απόδοςθ του κόκκινου χρϊματοσ. 

- Να παρζχεται θ δυνατότθτα ενδοςκοπικοφ φωτιςμοφ / περιβάλλοντοσ φωτιςμοφ. 

- Η παραγωγι φωτόσ να πραγματοποιείται από  LED μόνο λευκοφ φωτόσ.  

- O παραγόμενοσ φωτιςμόσ να είναι ζμμεςοσ μζςω κατάλλθλων ανακλαςτιρων και 

να εξαςφαλίηει ψυχρό φωτιςμό με βάκοσ. 

- Η εκπεμπόμενθ ακτινοβολία να είναι το δυνατόν χαμθλότερθ (μικρότερθ από 600 

W/m² ανά κεφαλι προβολζα). 

- Η κατανάλωςθ ιςχφοσ να είναι όςο το δυνατόν χαμθλότερθ (μικρότερθ από 70W 

ανά προβολζα), εξαςφαλίηοντασ οικονομία ςτθν ενζργεια και μακροηωία των LED. 

- Το ςφνολο των λειτουργιϊν κάκε προβολζα να ρυκμίηεται αςφρματα. 

- Το ςφςτθμα (κυρίωσ και δορυφόροσ προβολζασ) να δφναται να ςυνοδεφεται με 

κάμερα τφπου Plug & Play, High Definition, αςφρματθσ επικοινωνίασ (WiFi). 

- Στο ίδιο ςφςτθμα ανάρτθςθσ με τον κφριο προβολζα και τον δορυφόρο του, να 

δφναται μελλοντικά να ςτερεωκεί βραχίονασ για τθν ανάρτθςθ μόνιτορ ι δεφτερου 
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δορυφόρου προβολζα χωρίσ να απαιτείται θ απεγκατάςταςθ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ 

ανάρτθςθσ.  

 

 

Β)  να απαλειφκοφν τα κάτωκι χαρακτθριςτικά, τα οποία εμποδίηουν ανάπτυξθ 

ανταγωνιςμοφ: 

- Ρροσ επιλογι: Δείκτθσ Laser ενςωματωμζνοσ ςτθν κεφαλι. 

- Ρροσ επιλογι: Συγχρονιςμόσ κεφαλϊν. 

- Να απαλειφκεί θ απαίτθςθ αναφορικά με τθν εναπομζνουςα ακτινοβολία κακϊσ 

δεν παρζχει κανζνα απολφτωσ κλινικό όφελοσ ςτθ διενζργεια των ςχετικϊν επεμβάςεων 

και δθμιουργεί εμπόδια ςτθν ανάπτυξθ του ανταγωνιςμοφ.  

 

Μετά τιμισ,  

 

Για τθν MEDIC PLAN HEALTH PROJECT 

 

Ραϊπζτθσ Νικθφόροσ  

(Μθχανικόσ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ – Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ρωλιςεων) 

 

 

 

Πνομα AIMED MEDICAL EE Email info@aimed.gr  

 

Άρκρο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ≪3 ΡΟΒΟΛΕΩΝ 

ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ≫ Ημ/νία 03/09/2021ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ≪3 ΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΟΥΓΕΙΟΥ≫ 

 

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ  

 

 

mailto:info@aimed.gr
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΩΝ 

 

Ρροδιαγραφι 1 «Ζνταςθ κφριου προβολζα 155.000 Lux περίπου» 

 

Για τθν εξαςφάλιςθ μεγαλφτερθσ αποτελεςματικότθτασ φωτιςμοφ, προτείνουμε μαηί με τθν 

ζνταςθ του κφριου προβολζα να ηθτείται και  διάμετρο κεφαλισ 70 cm για μικρότερθ 

ςκίαςθ ςτο πεδίο.  

 

Ρροτεινόμενθ διατφπωςθ : 

«Ζνταςθ κφριου προβολζα 155.000 Lux περίπου με διάμετρο κεφαλισ 70cm» 

 

 

Ρροδιαγραφι 2 «Ζνταςθ δορυφόρου προβολζα 140.000 Lux τουλάχιςτον» 

 

Για τθν εξαςφάλιςθ μεγαλφτερθσ αποτελεςματικότθτασ φωτιςμοφ, προτείνουμε μαηί με τθν 

ζνταςθ του δορυφόρου προβολζα να ηθτείταικαι  διάμετρο κεφαλισ 55 cm για μικρότερθ 

ςκίαςθ ςτο πεδίο.  

 

Ρροτεινόμενθ διατφπωςθ : 

«Ζνταςθ δορυφόρου προβολζα 140.000 Lux τουλάχιςτον με διάμετρο κεφαλισ 55cm» 

Ρροδιαγραφι 11 «Βάκοσ ομοιόμορφου φωτιςμοφ 110 εκατοςτά» 

Για τθν εξαςφάλιςθ μεγαλφτερου βάκουσ φωτιςμοφ, προτείνουμε τθν αφξθςθ του βάκουσ 

ομοιόμορφου φωτιςμοφ ςε τουλάχιςτον 120cm.  

Ρροτεινόμενθ διατφπωςθ : 

«Βάκοσ ομοιόμορφου φωτιςμοφ 120 εκατοςτά.» 

Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ, μθ διςτάςετε να επικοινωνιςετε μαηί μασ. 

Με εκτίμθςθ, 

Γαβριιλ Μαμαλίγκασ 

Γενικόσ Δ/ντθσ                                    


