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Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών 

 (  ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ARGON )  

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   09   / 11 / 2021 

ΩΡΑ: 12 :00 π.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα   Α – 

Δ 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του N. 4412/2016  « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »     

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016) 

 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν.  4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

1.6  Του  Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ . 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο         

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του 

τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) 

Συνεταιρισμοί.  

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της 

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ).  

 



 

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της 

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gr .                                                     

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε 

όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου                                   

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης). 

 

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ      

ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr ). 

 

mailto:bargiataki@tzaneio.gr
http://www.tzaneio.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης )  

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2742 
Ω2Σ24690

6Κ-ΛΩΗ 

3.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α  

 

ΝΕΟΓΝΙΚΟ  ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟ   

 
1 

ΤΜΗΜΑ : 

Μ+Γ Αίθουσα 

Τοκετών                

& Νεογνών  

ΤΜΗΜΑ : 
 Μ+Γ :  

  210-4592801 
 ( κα Μπέλλου 
Παρασκευή , 

Προϊσταμένη ) 

2743 
6ΙΠΟ4690

6Κ-0ΞΟ 

13.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α  

 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ 

ARGON  

 

1 

ΤΜΗΜΑ : 

Χειρουργείο 

Γαστρεντερολογικό  

ΤΜΗΜΑ : 
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

:  
  210-4592232  

 ( κος Νικηφόρος 
Γεώργιος   , 
Βιοϊατρική 

Τεχνολογία ) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα Γ. 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα (από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι 

λόγους: 

 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

 δωροδοκία 

 απάτη 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 Είναι φορολογικά ενήμερος  

 Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και 

κωδικός ΕΚΑΠΤΥ ή ΕΟΦ 

 

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 

 

5. Γλώσσα: Ελληνική 

6. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών  (3) 

εργασίμων  ημερών από  τη  λήψη της  παραγγελίας ,  εκτός  αν  ορίζεται  

διαφορετικά  κατ’εξαίρεση,    β)  η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  με  

φροντίδα  και  δαπάνες  του  Προμηθευτή, στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  μας. 

 

 

 



 

 

 

7. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.  

 

            Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά : 

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο 

πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

GMDN ΕΟΦ  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

        ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟ  ( ΑΕ 2742 )  

         ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 
1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΧΡΩΜΑΤΙΚΗ  

2. ΟΓΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 50-60 ml  

3. ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1-5 SEC  

4. ΑΚΡΙΒΕΙΑ 5 %  

5. ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 0-30 mg / dl  

6. ΟΘΟΝΗ LCD  

7. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕΣΩ ΘΥΡΑΣ RS-232C 

8. ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΠΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ  

9. ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ 

10. ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΟ LED  

11. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΕΣΩ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ  

12. ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΝΗΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  

13. ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ  



 
 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ  ΚΟΠΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ARGON ( AE 2743 ) 

 
Ηλεκτροχειρουργική διαθερμία κοπής αιμόστασης με τη βοήθεια αργού, η οποία να προορίζεται για ενδοσκοπικές 

(γαστρεντερολογικές επεμβάσεις), σε συνεργασία με αντλία πλύσης  

 Να διαθέτει τροφοδοσία 230V/50Hz 

 Η συχνότητα λειτουργίας της διαθερμίας θα πρέπει να κυμαίνεται περίπου στα 330 kHz 

 Να διαθέτει προστασία έναντι της ώθησης που δημιουργείται κατά την απινίδωση 

 Να προστατεύει το χρήστη από ηλεκτροπληξία στα πλαίσια της κατηγοριοποίησης I CF 

 Να δίνει τη δυνατότητα ενεργής μέτρησης όλων των κύριων παρελκομένων της, έτσι ώστε να προστατεύει το χρήστη από 

υπερφόρτωση/υπερθέρμανση. 

 Να διαθέτει υποχρεωτικά ενσωματωμένο σύστημα αργού και όχι εξωτερική προσθήκη αυτού.  

 Να διαθέτει θύρα USB για μελλοντική αναβάθμιση της διαθερμίας. 

 Να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέγει όλες τις διαθέσιμες ρυθμίσεις μέσω ενός και μοναδικού πίνακα ελέγχου. 

 Για λόγους διακρίβωσης της εξόδου ισχύος, το εσωτερικό κύκλωμα που προσομοιώνει στον ασθενή θα πρέπει να πραγματοποιεί 

αυτόματο έλεγχο κάθε φορά που ένας χρήστης ανοίγει το σύστημα (“ON”), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η χρήση των πλέον 

κατάλληλων παραμέτρων και ρυθμίσεων κατά τη ενδοσκοπική επέμβαση. 

 Για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία του χρήστη με τα συστήματα ελέγχου, να διαθέτει εύχρηστη οθόνη αφής, η οποία να εμφανίζει 

με ευκρίνεια όλες τις παραμέτρους λειτουργίας. 

 Να έχει τη δυνατότητα προσαρμογής της φωτεινότητας της οθόνης μέσω πολλαπλών διαφορετικών επιπέδων. 

 Το μενού της Διαθερμίας να είναι διαθέσιμο στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα. 

 Να διαθέτει σύστημα διαρκούς παρακολούθησης της κατάστασης των ουδέτερων ηλεκτροδίων κατά την επέμβαση.  

 Να έχει τη δυνατότητα εμφάνισης της ποιότητας εφαρμογής των ουδέτερων ηλεκτροδίων στην οθόνη. 

 Να εμφανίζει πληροφορίες αναφορικά με τυχόν ακατάλληλη χρήση των ουδέτερων ηλεκτροδίων μέσω μηνύματος στην οθόνη, 

καθώς και να προειδοποιεί το χρήστη μέσω ηχητικής ειδοποίησης. 

 Να διαθέτει δύο ανεξάρτητες εξόδους αναγνώρισης των συνδεδεμένων εργαλείων: 



o έξοδο για εργαλεία αργού 

o έξοδο για μονοπολικά και διπολικά εργαλεία που δεν χρησιμοποιούν αργό 

 Να μην απαιτεί παραπάνω από μια υποδοχή σύνδεσης του εργαλείου με το αργό. 

 Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της έντασης των ήχων ενεργοποίησης και να διαθέτει τουλάχιστον 5 επίπεδα ομαλής ρύθμισης, 

χωρίς τη δυνατότητα πλήρους σίγασης. 

 Να εμφανίζει οπτικές πληροφορίες στην οθόνη αναφορικά με την εκάστοτε εν χρήσει ρύθμιση. 

 Να προειδοποιεί οπτικά και ηχητικά σε περίπτωση δυσλειτουργίας. Να εμφανίζει μήνυμα στην οθόνη, το οποίο  να επεξηγεί το 

πρόβλημα. 

 Να συμπεριλαμβάνεται τροχήλατο μεταφοράς του ιδίου οίκου, με φρένο στους τροχούς, το οποίο να διαθέτει βάση για φιάλες αργού 

των 5 ή των 10 λίτρων, καθώς και καλάθι για τα παρελκόμενα. 

 Το εγχειρίδιο οδηγιών του να διατίθεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

 Το επίπεδο αυτόματης κοπής και αιμόστασης θα πρέπει να είναι ανάλογο των παραμέτρων του ιστού, της ταχύτητας λειτουργίας και 

του χρησιμοποιούμενου ηλεκτροδίου. 

 Η οθόνη θα πρέπει να εμφανίζει πληροφορίες αναφορικά με τη μέση και μέγιστη ισχύ που χρησιμοποιείται κατά την κοπή. 

 Να δίνει τη δυνατότητα οπτικής απεικόνισης (γράφημα, κλπ.) της μέσης ισχύος χρήσης μετά από κάθε ενεργοποίηση.  

 Να διαθέτει τουλάχιστον 8 επίπεδα για κάθε διαθέσιμη ρύθμιση μονοπολικής κοπής και μονοπολικής αιμόστασης. 

 Να διαθέτει τουλάχιστον 4 τύπους ενδοσκοπικής κοπής, συμπεριλαμβανομένης πολυπεκτομής, σφιγκτηροτομής και 

βλενογοννεκτομής. 

 Η αυτόματη προσαρμογή της εξόδου παροχής κατά την μονοπολική αιμόσταση (MONO COAG) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 200 

W περίπου. 

 Η αυτόματη προσαρμογή της εξόδου παροχής κατά την ενδοσκοπική μονοπολική αιμόσταση (ENDO COAG) δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τα 40 W περίπου. 

 Να διαθέτει τουλάχιστον 2 τύπους μονοπολικής αιμόστασης, συμπεριλαμβανομένου ενός τύπου ειδικά για ενδοσκοπικά περιστατικά. 

 Να διαθέτει τουλάχιστον 8 επίπεδα ρύθμισης για κάθε διαθέσιμη μονοπολική αιμόσταση. 

 Η αιμόσταση με Argon plasma με προσαρμοζόμενη ισχύ θα πρέπει ν’ ανέρχεται έως τα 40 W περίπου. 

 Να διαθέτει τουλάχιστον 2 τύπους αιμόστασης με argon plasma, συμπεριλαμβανομένης της αιμόστασης με παλμικό plasma. 

 Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής της ισχύος κατά τη διπολική ενδοσκοπική αιμόσταση, έως και 60 W περίπου.  



 

 Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης του συνδεδεμένου εργαλείου και να ανακαλεί ή να προεπιλέγει την κατάλληλη 

ρύθμιση για το εργαλείο αυτό.  

 Να επιβεβαιώνει τη σύνδεση του εργαλείου μέσω της εμφάνισης ξεκάθαρης οπτικής πληροφορίας στην οθόνη.  

 Να εμφανίζει επί της οθόνης πληροφορίες για την τρέχουσα ρύθμιση ροής αργού κατά τη χρήση της ρύθμισης argon plasma. 

 Η ρύθμιση του αργού θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0.5 L/λεπτό έως 3 L/λεπτό περίπου, με βήμα 0.1 L/λεπτό. 

 Να διαθέτει ρύθμιση εκκαθάρισης για την πλήρωση του εργαλείου με αργό πριν την έναρξη της λειτουργίας με argon plasma. 

 Να διαθέτει ρύθμιση ασφαλείας, η οποία να μπλοκάρει την ενεργοποίηση του argon plasma έως ότου το εργαλείο γεμίσει τελείως με 

αέριο αργού.   

 Να φέρει εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς του συστήματος. 

 Να φέρει εγγύηση για ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη για τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία αγοράς. 

 Η εγκατάσταση να πραγματοποιηθεί από τον αντιπρόσωπο στο σημείο που θα υποδείξει το νοσοκομείο κατόπιν συνεννόησης.   

 Να έχει τη δυνατότητα χρήσης σε συνδυασμό με τον ακόλουθο συνοδό εξοπλισμό:  

o Ασύρματο τριπλό ποδοδιακόπτη για την ενεργοποίηση της κοπής, της αιμόστασης και της αιμόστασης με argon plasma 

o Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με καλώδιο διασύνδεσης πολλαπλών χρήσεων με εύκαμπτο καθετήρα αργού, 

συμβατό με το σύστημα αναγνώρισης των εργαλείων.  

o Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με εύκαμπτο καθετήρα αργού πολλαπλών χρήσεων, μήκους 2.2m περίπου, 

διαμέτρου 2.3mm περίπου και να περιλαμβάνει προσαρμογέα καθαρισμού. 

o Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με σύστημα μείωσης (μειωτήρα) της πίεσης του αερίου αργού, με δυνατότητα 

ανάγνωσης της πραγματικής πίεσης κατά τη χρήση 

o Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με καλώδιο πολλαπλών χρήσεων για τη διασύνδεση με ενδοσκοπικά Loops 

πολυπεκτομής, συμβατά με το σύστημα αναγνώρισης του συστήματος.  

o Να περιλαμβάνει καλώδιο πολλαπλών χρήσεων που να συνδέεται με την πλάκα γείωσης μίας χρήσεως του ασθενή.  

 

 

 



 

Αντλία πλύσης για γαστρεντερολογικη χρήση μέσω ενδοσκοπίου. 

 Να διασφαλίζει άριστη ορατότητα 

 Να διατηρεί καθαρό το σημείο της επεμβατικής πράξης 

 Να μειώνει την προσκόλληση ιστών στο οπτικό πεδίο των ενδοσκοπίων 

 Να αυξάνει την αγωγιμότητα του ιστού, διασφαλίζοντας ταχύτερα αποτελέσματα της ηλεκτροχειρουργικής επέμβασης 

 Να έχει δυνατότητα άμεσης και εύκολης προσαρμογής της ροής του υγρού μέσω του πίνακα ελέγχου  

 Να διαθέτει μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο της ροής του υγρού 

 Να προκαλεί ελάχιστο θόρυβο (επίπεδο μέγιστου θορύβου 50 dBa περίπου) 

 Να διαθέτει φιάλη υγρού πολλαπλών χρήσεων με τα απαραίτητα συνδετικά παροχής ροής. 

 Να διαθέτει μικρό μέγεθος και να έχει δυνατότητα τοποθέτησης στην τροχήλατη βάση της Διαθερμίας, προκειμένου να διασφαλίζεται 

η όσο το δυνατόν πιο εύκολη πρόσβαση κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης. 

 Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης μέσω καλωδίου με την προσφερόμενη διαθερμία. 

 Να δύναται να συνδεθεί με ασύρματο και ενσύρματο ποδοδιακόπτη. 

 Να έχει την δυνατότητα απευθείας σύνδεσης μέσω ειδικού κομβίου που βρίσκεται ενσωματωμένο επάνω στον ποδοδιακόπτη της 

προσφερόμενης Διαθερμίας.   

 

Το ανωτέρω προσφερόμενο σύστημα, αποτελούμενο από Διαθερμία argon Plasma, τροχήλατο και αντλία πλύσης, να είναι του 

ιδίου οίκου κατασκευής.  

Επιπλέον, η προσφερόμενη αντλία πλύσης να προσαρμόζεται σε ειδική θέση στο τροχήλατο, να συνδέεται με την ανωτέρω 

προσφερόμενη διαθερμία και να λειτουργεί μέσω ειδικού κομβίου που βρίσκεται ενσωματωμένο πάνω στον τριπλό ασύρματο 

ποδοδιακόπτη της διαθερμίας, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί επιπλέον ατομικός ποδοδιακόπτης λειτουργίας της 

αντλίας. 


