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ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΠΡΟ 1Η ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ
ΤΠ. ΑΡΙΘΜ. 17/2018
1. Έρνληαο ππφςε:
α. Σηο ηδξπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ιδξχκαηνο,
β. Σηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ,
γ. Σηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί Γεκφζησλ πκβάζεσλ,
δ. Σηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ.
ε. Σηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξχκαηνο θαη
ηδηαηηέξσο ηελ ππ. αξηζκ. ΠΓ 1246/15o/10.12.2015.
Α Ν Α Ρ Σ Ο Τ Ν Σ Α Ι
2. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ παξφληνο ζηελ
επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Ιδξχκαηνο: www.nimts.gr θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) (http:
www.eprocurement.gov.gr) ζην πεδίν Γηαβνπιεχζεηο, κε ζθνπφ ηε δεκφζηα
ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε παξερφκελσλ παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ
πεξηερνκέλνπ απηψλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ηεο
επξχηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ.
3. Η δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ
ηελ εκεξνκελία αλάξηεζήο ηεο θαη παξαθαινχκε φπσο απνζηαινχλ ηπρφλ
παξαηεξήζεηο, κέρξη θαη ηελ 21/09/2018 εκέξα Παξαζθεπή, ζηελ πιαηθφξκα
δηαβνπιεχζεσλ ηνπ ΔΗΓΗ.
4. Η δηαβνχιεπζε ζα δηεμαρζεί κε αλνηρηή δηαδηθαζία, κε δεζκεπηηθήο
ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη λα
ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ ηνπο φξνπο ησλ
πξνδηαγξαθψλ πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκφ θαη λα
δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηε
δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ. Δπηπξφζζεηα λα
επηζεκαίλεηαη ην εθηηκψκελν θφζηνο (κε δεζκεπηηθνχ ραξαθηήξα).
5. Σν Ίδξπκα δελ δεζκεχεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα
ππνβιεζνχλ θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε απηψλ κε αληηθεηκεληθά
θξηηήξηα, ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηψλ,
εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ζα
αλαξηεζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ιδξχκαηνο, κε ηα ζηνηρεία ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δηαδηθαζία θαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ
θαηέζεζαλ.
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6. Δπειπηζηνχκε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία Γεκφζηαο
Γηαβνχιεπζεο, ζπλδξάκνληαο ζηελ πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ζπλζεθψλ πγηνχο
αληαγσληζκνχ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
7. Πιεξνθνξίεο δίδνληαη θαζεκεξηλά απφ 7:30 π.κ έσο 15:00 κ.κ.

Σαμρνο Γεψξγηνο Γηαλλαθφο
Γληήο- πληνληζηήο

Αθξηβέο αληίγξαθν

Λγνο (Ο) Γεψξγηνο Πιαζηάξαο
Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηψλ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ:
«Α» ΤΣΗΜΑ ΒΙΝΣΔΟ – ΒΡΟΓΥΟΚΟΠΙΟΤ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ζηε
ΑΝΑΡΣΗΗ 17/2018

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ
ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ
Αζήλα, 06/09/2018

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΤΚΑΜΠΣΟΤ VIDEO-ΒΡΟΓΥΟΚΟΠΙΟΤ
Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο, ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο θαη λα απνηειείηαη απφ: α) εχθακπην βίληεν-βξνγρνζθφπην,
β)βηληενεπεμεξγαζηή εηθφλαο, γ)πεγή ςπρξνχ θσηηζκνχ, δ) κφληηνξ θαη ε)
ηξνρήιαην κεηαθνξάο.
Α. ΔΤΚΑΜΠΣΟ ΒΙΝΣΔΟ-ΒΡΟΓΥΟΚΟΠΙΟ
1. Να είλαη θαηάιιειν γηα δηαγλσζηηθή (ελδνζθφπεζε, BAL, βηνςίεο) θαη
επεκβαηηθή ρξήζε (αλαξξφθεζε αίκαηνο ή παρχξξεπζησλ εθθξίζεσλ,
αθαίξεζε μέλσλ ζσκάησλ).
2. Να δίλεη θσηεηλή θαη θαζαξή εηθφλα ιφγσ ηνπ ColorCCD πνπ ζα δηαζέηεη.
3. Να δηαζέηεη βάζνο πεδίνπ 3-100mm.
4. Να δηαζέηεη εχξνο νξάζεσο πξφζζηαο δηεπζχλζεσο ηνπιάρηζηνλ 120° .
5. Να δηαζέηεη ειάρηζηε απφζηαζε παξαηήξεζεο ηνπ βιελλνγφλνπ 3 mm.
6. Να δηαζέηεη εμσηεξηθή δηάκεηξν ζσιήλα εηζαγσγήο θαη θάησ άθξνπ έσο
6,0mmmaximum ψζηε λα κπνξεί λα δηέξρεηαη θαη κέζα απφ ζηελνχο
ηξαρεηνζσιήλεο (ID 7.5mm).
7. Να εθηειεί γσληψζεηο πξνο ηα πάλσ πεξίπνπ 180° θαη πξνο ηα θάησ
πεξίπνπ 130° .
8. Να δηαζέηεη κήθνο εξγαζίαο 600 mm θαη νιηθφ κήθνο 870 mm πεξίπνπ.
9. Βαζηθή θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα δηαζέηεη απιφ εηζαγσγήο εξγαιείσλ
φζν γίλεηαη κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ (2.8 mm ηνπιάρηζηνλ ή κεγαιχηεξε)
ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ε παξνρέηεπζε ηνπ
βξνγρηθνχ δέληξνπ απφ ππψδεηο παρχξξεπζηεο εθθξίζεηο.
10. Απφ ην θαλάιη βηνςίαο λα κπνξεί λα πεξάζεη ππεξερνγξαθηθφprobe.
11. Να είλαη πιήξσο ζηεγαλφ θαη λα κπνξεί λα παξακείλεη εκβπζηζκέλν εληφο
αληηζεπηηθνχ πγξνχ έσο θαη 8 ψξεο γηα ηελ αζθαιέζηεξε απνζηείξσζε ζε
πεξίπησζε κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ.
12. Να κπνξεί λα απνιπκαλζεί ζε απηφκαην πιπληήξην ελδνζθνπίσλ, ε
ρεηξνθίλεηα, θαηά πξνηίκεζε ρσξίο ηελ αλαγθαηφηεηα εηδηθνχ πψκαηνο.
13. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ιεηηνπξγηψλ θαη ξχζκηζεο παξακέηξσλ
κέζσ θνκβίσλζηε ιαβή ηνπ νξγάλνπ, φπσο πάγσκα, ζχιιεςε
θσηνγξαθίαο, εθηχπσζε. Να αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε.
14. Να κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη λα ιεηηνπξγεί κε video επεμεξγαζηή εηθφλαο
πςειήο επθξίλεηαο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ζχζηεκα ρξσκνελδνζθφπεζεο
(ζχζηεκα θίιηξσλ ρξσκαηνγξαθίαο δηαθνξνπνίεζεο θπζηνινγηθνχ απφ
παζνινγηθφ ηζηφ).
15. Oη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη, εάλ απηφ δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή
αμηνιφγεζεο, λα επηδείμνπλ ην βξνγρνζθφπην γηα δνθηκή.
16. Να πιεξεί ηα Δπξσπατθά standards αζθαιείαο γηα ηαηξνηερλνινγηθφ
εμνπιηζκφ (CE-Mark).
17. Όια ηα παξαπάλσ λα θαίλνληαη ζην μελφγισζζν prospectus ηεο εηαηξίαο.
Σελίδα 3 από 7

Β.ΒΙΝΣΔΟΔΠΔΞΔΡΓΑΣΗ
1. Να είλαη ςεθηαθφο, λέαο ηερλνινγίαο, θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε έγρξσκν
ςεθηαθφ αηζζεηήξην αλάγλσζεο εηθφλαο (CCD:ColourChipTechnology)
παξέρνληαο κεγάιν κέγεζνο εηθφλαο. Να παξέρεη θπζηθά ρξψκαηα θαη
πηζηφηεηα εηθφλαο.
2. Να δηαζέηεη απαξαίηεηα πςειή αλάιπζε FullHDTV
(FullHighDefinitionTelevision) ηνπιάρηζηνλ 1080 νξηδφληησλ γξακκψλ
ζάξσζεο, παξέρνληαο ηελ θαιχηεξε δπλαηή επθξίλεηα θαη πνηφηεηα εηθφλαο
ζηα ελδνζθνπηθά ζπζηήκαηα.
3. Να είλαη ζπκβαηφο θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε εηδηθφ ζχζηεκα θίιηξσλ
ρξσκαηνγξαθίαο(ζχζηεκα ρξσκνελδνζθφπεζεο) γηα ηελ θαιχηεξε
δηαθνξνπνίεζε ησλ επξεκάησλ.
4. Να δηαζέηεη ζχζηεκα απηφκαηεο ίξηδνο (AutoIris-Peak) γηα ηελ απηφκαηε
πξνζαξκνγή ηεο θσηεηλφηεηαο απνδίδνληαο έηζη θαιχηεξε παξαηήξεζε θαη
δηάγλσζε. Να γίλεη εθηελήο αλαθνξά.
5. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ξπζκίζεσο ηνπ θφθθηλνπ θαη ηνπ κπιε ρξψκαηνο ζε
δηαθνξεηηθά επίπεδα.
6. Να δηαζέηεη ζχζηεκα βειηίσζεο ηεο εηθφλαο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα γηα
θαζαξφηεξε εηθφλα κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα.
7. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο πξνεπηινγήο ηεο βέιηηζηεο εηθφλαο ηεο
εμέηαζεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία παγψκαηνο ζην εμεηαδφκελν πεδίν, ψζηε έλα
επηιέγεηαη ε θαζαξφηεξε εηθφλα ρσξίο λα πεξηέρεη αιινηψζεηο θίλεζεο.
8. Να θέξεη εηδηθφ ζχζηεκα πνπ λα επηηξέπεη ζην ρεηξηζηή λα παγψλεη κία
εηθφλα, ε νπνία ζα κπνξεί λα εκθαλίδεηαη σο ππνεηθνλίδην θαη θαηά ηε
δηελέξγεηα ηεο βξνγρνζθφπεζεο.
9. Να δηαζέηεη δηαθφπηε ηζνξξνπίαο ιεπθνχ ρξψκαηνο (whitebalance), ή
δπλαηφηεηα απηφκαηεο ξχζκηζεο γηα αθξίβεηα ζηα ρξψκαηα.
10. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα κεηαβνιήο ηεο θσηεηλφηεηαο απηφκαηα θαη
ρεηξνθίλεηα (AutoBrightness) ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα.
11. Να δηαζέηεη ξχζκηζε απμνκείσζεο θαη επαηζζεζίαο ηνπ θσηφο
(AutomaticGainControl) αλάινγα κε ηελ απφζηαζε ηεο θάκεξαο απφ ην
είδσιν πνπ εζηηάδνπκε.
12. Να έρεη δπλαηφηεηα κλήκεο ξπζκίζεσλ παξακέηξσλ, φπσο ρξψκαηνο,
κεγέζνπο εηθφλαο, επθξίλεηαο, αθφκε θαη φηαλ ε ζπζθεπή παξακέλεη θιεηζηή.
13. Ο πξνζθεξφκελνο βίληεν-επεμεξγαζηήο λα δηαζέηεη απαξαίηεηα
ελζσκαησκέλε ππνδνρή εηζαγσγήο θάξηαο κλήκεο ε USB, θαη λα κπνξεί
λα δέρεηαη εμσηεξηθφ απνζεθεπηηθφ ζχζηεκα κλήκεο, ψζηε λα
απνζεθεχνληαη νη εηθφλεο ηεο εμέηαζεο. Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε
κέζνδνο πξνο αμηνιφγεζε.
14. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα επηινγήο εηθφλσλ ηεο εμέηαζεο κέζσ ηνπ menu θαη
εηζαγσγήο ζρνιίσλ ζε απηέο γηα θάζε αζζελή, θαζψο θαη απνζήθεπζεο
ηνπο ζηε κλήκε.
15. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ζην monitor ησλ ηερληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ νξγάλνπ (δηάκεηξνο θαλαιηνχ, εμσηεξηθή δηάκεηξνο)
θαζψο θαη ζρφιηα ηνπ ρξήζηε.
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16. Να ζπλδέεηαη κε πιεθηξνιφγην ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο
ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνχο. Να δηαζέηεη ξχζκηζε αληίζεζεο (contrast) ζε
δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάινγα κε ηε θσηεηλφηεηα ηεο εηθφλαο. Να αλαθεξζεί
αλαιπηηθά πξνο αμηνιφγεζε.
17. Να δηαζέηεη ζχζηεκα απμνκείσζεο ηνπ κεγέζνπο ηεο εηθφλαο ζε δηαθνξεηηθά
επίπεδα, ειεγρφκελε ηφζν απφ ην πιεθηξνιφγην, φζν θαη απφ ηνπο
δηαθφπηεο ηνπ νξγάλνπ. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζα ζεσξεζεί πιενλέθηεκα.
18. Να δηαζέηεη εμφδνπο ζχλδεζεο πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ: RGB, Y/C,
BNC, θαζψο θαη ςεθηαθέο εμφδνπο DVI, (DigitalSDI), HD/SD-SDI.
19. Να δηαζέηεη ςεθηαθή έμνδν γηα ςεθηαθή κεηαθνξά ηνπ ζήκαηνο ζε PC ή
ζην Γίθηπν ηνπ Ννζνθνκείνπ.
20. Να δηαζέηεη ζχζηεκα reset γηα λα επαλαθέξεη ηνλ επεμεξγαζηή ζηα αξρηθά
ηνπ δεδνκέλα, ζε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ ξπζκίζεσλ.
21. Να δηαζέηεη ςεθηαθή έμνδν Δthernet γηα δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε δίθηπν
PACS.
22. Ο βηληεν-επεμεξγαζηήο λα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή, θαη ηεο ίδηαο
ζεηξάο κε ηελ πεγή ςπρξνχ θσηηζκνχ θαη ην βίληεν-βξνγρνζθφπην, γηα
ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο ησλ ππνζπζηεκάησλ.
23. Να πιεξεί ηα Δπξσπατθά standards αζθαιείαο γηα ηαηξνηερλνινγηθφ
εμνπιηζκφ (CE-Mark).
24. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απφ ηα πξσηφηππα prospectusησλ
νίθσλ.
Γ.ΠΗΓΗ ΦΤΥΡΟΤ ΦΧΣΙΜΟΤ
1. Να είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηαζθεπαζκέλε κε ηηο πςειφηεξεο
πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο.
2. Να είλαη κηθξνχ βάξνπο θαη δηαζηάζεσλ, ζηεξεάο θαη αλζεθηηθήο
θαηαζθεπήο.
3. Να απνηειεί μερσξηζηφ κεράλεκα, ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα
κειινληηθήο αλαβάζκηζεο.
4. Η θσηεηλή ηζρχο λα επηηπγράλεηαη κε ιπρλία λέαο ηερλνινγίαο XENON ε
LED, παξέρνληαο ηζρπξφ θσηηζκφ. Η δηάξθεηα δσήο ηεο ιπρλίαο λα είλαη ε
κεγαιχηεξε δπλαηή (ηνπιάρηζηνλ 2000 ψξεο ιεηηνπξγίαο ην ρξφλν). ε
αληίζεηε πεξίπησζε λα πξνζθέξεηαη ηζάμηνο αξηζκφο ιπρληψλ ν νπνίνο ζα
θαιχπηεη ηηο πξναλαθεξφκελεο ψξεο. Να δνζνχλ πιήξε νηθνλνκνηερληθά
ζηνηρεία.
5. Να δηαζέηεη εθεδξηθή ιπρλία ηχπνπ αινγφλνπ, ε άιινπ ηχπνπ θάιπςε γηα
ηελ νινθιήξσζε ηεο εμέηαζεο ρσξίο πξφβιεκα, ζε πεξίπησζε βιάβεο ηεο
θχξηαο ιπρλίαο.
6. Οη ξπζκίζεηο λα γίλνληαη κε ζχζηεκα θνκβίσλ αθήο, κε δπλαηφηεηα
απνζήθεπζεο ηνπο αθφκα θαη φηαλ ε πεγή παξακέλεη θιεηζηή.
7. Να έρεη πιήξε θαη απφιπηε ζπλεξγαζία κε ην βηληεν-βξνγρνζθφπην θαη ηνλ
βηληεν-επεμεξγαζηή.
8. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα κεηαβνιήο ηεο θσηεηλφηεηαο απηφκαηα ε
ρεηξνθίλεηα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα.
9. Η πεγή ςπρξνχ θσηηζκνχ λα δηαζέηεη ξπζκηδφκελε αληιία αέξα.
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10. Να παξαδνζεί κε φια ηα απαξαίηεηα ζπλδεηηθά θαιψδηα έηνηκε πξνο
ρξήζε.
11. Να πιεξεί ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα
ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ (CEMark).
12. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απφ ηα πξσηφηππα prospectusηεο
εηαηξίαο.
Γ.ΜΟΝΙΣΟΡ TFT-LCD
1. Να είλαη έγρξσκν κφληηνξ δηαζηάζεσλ 22΄΄ ή κεγαιχηεξν, πνιχ πςειήο
αλάιπζεο θαη επθξίλεηαο.
2. Να δηαζέηεη πςειή αλάιπζε, ηνπιάρηζηνλ 1280 х 1024 pixels.
3. Να δηαζέηεη θσηεηλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 900cd/m2.
4. Nα δηαζέηεη ιφγν αληίζεζεο ηνπιάρηζηνλ 1000:1.
5. Να δηαζέηεη πςειή ηαρχηεηα απφθξηζεο ηνπιάρηζηνλ 14ms.
6. Nα δηαζέηεη επξπγψλην πεδίν κε εχξνο φξαζεο ηνπιάρηζηνλ νξηδφληηα 1780
θαη θάζεηα 1780
7. Να δηαζέηεη αληη-ραξαθηηθφ ηδάκη πξνζηαζίαο ηεο νζφλεο κε δεθαεηή
εγγχεζε.
8. Η νζφλε λα είλαη απνιχησο ζηεγαλή, κε εηδηθή επηθάιπςε γηα ηελ απνθπγή
αληαλαθιάζεσλ. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα απνιχκαλζεο.
9. Να δηαζέηεη πιήθηξα ρεηξηζκνχ κεκβξάλεο ηα νπνία απνηξέπνπλ ηε
ζπζζψξεπζε μέλσλ ζσκάησλ.
10. Να δηαζέηεη εηζφδνπο/εμφδνπο 3G-SDI, DVI, VGA, BNC, S-video.
11. Να δηαζέηεη ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ζήκαηνο θαη επηινγήο ηεο αληίζηνηρεο
εηζφδνπ.
12. Να είλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ θαη βάξνπο, γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ρψξνπ.
13. Να έρεη δπλαηφηεηα αλάξηεζεο ζε βξαρίνλα ζην ηξνρήιαην, ε ζε stand.
14. Να πιεξεί ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα
ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ (CEMark).
15. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απφ ηα πξσηφηππα prospectusηεο
εηαηξίαο.
Δ.ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ ΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
1. Να είλαη ζηεξεάο θαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο, εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλν,
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε.
2. Να δηαζέηεη ηέζζεξεηο (4) αληηζηαηηθνχο ηξνρνχο θαη ζχζηεκα πέδεζεο γηα
κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα.
3. Να δηαζέηεη εηδηθή ζέζε γηα ηελ αζθαιή ηνπνζέηεζε ηνπ ελδνζθνπίνπ γηα
απνθπγή ζξαχζεσο θαη θαηαπφλεζε ηνπ νξγάλνπ (θξεκάζηξα
ελδνζθνπίνπ), ξπζκηδφκελε θαζ’ χςνο.
4. Να δηαζέηεη ξάθηα ηνπνζέηεζεο ελδνζθνπηθψλ κεραλεκάησλ κε
δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο ζέζεο ηνπο θαζ΄ χςνο. Σν έλα απφ απηά λα
δηαζέηεη εηδηθή ιαβή γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ηξνρήιαηνπ κε φιν ην θνξηίν.
5. Να δηαζέηεη εηδηθή βάζε ζηήξημεο γηα επίπεδε νζφλε, κε δπλαηφηεηα θιίζεο
θαη πεξηζηξνθήο κε αληνρή βάξνπο κέρξη 14 θηιά.
6. Να δηαζέηεη εηδηθή ζήθε ζπξφκελε γηα ηνπνζέηεζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ.
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7. Να δηαζέηεη θαλάιη εηζαγσγήο θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο θαη ζχλδεζεο κε
πνιχκπξηδν.
8. Να πιεξεί ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα
ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ (CEMark).
9. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη απφ ηα πξσηφηππα prospectusηεο
εηαηξίαο.

Αθξηβέο αληίγξαθν

ρεο (ΤΙ) Κσλ/λνο Βίιιηαο
Τπνδηεπζπληήο

Λγνο (Ο) Γεψξγηνο Πιαζηάξαο
Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηψλ
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