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α/α Τεχνικές Προδιαγραθές - Περιγραθή Απαίηηζη 

1. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. Να αναφερκεί θ χρονολογία 
πρϊτθσ κυκλοφορίασ. 

Ναι 

2. Να είναι ςφςτθμα θλεκτροχειρουργικισ  γεννιτριασ  ιδανικό  για 
όλεσ τισ  χειρουργικζσ επεμβάςεισ και ιδιαίτερα να εξυπθρετεί 
ειδικότθτεσ ορκοπαιδικισ, γενικισ  χειρουργικισ (ανοιχτζσ και 
λαπαροςκοπικζσ), μαιευτικισ και γυναικολογικισ, ουρολογικισ 
(ανοιχτζσ και διουρθκρικζσ),νευροχειρουργικισ, 
ωτορυνολαρυγγολογικισ. 
  

Ναι 

3. Να φζρει ςιμανςθ CE. Ναι 

4. Να διακζτει τα  τελευταία πιςτοποιθτικά. Ναι 

5. Να πλθροί  όλεσ τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και 
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ. 

Ναι 

6. Να διακζτει πιςτοποίθςθ όςον αφορά τθν  αςφάλεια ςτο 
χειρουργείο 

Ναι 

7. Να διακζτει  ςφςτθμα self test εξαςφαλίηοντασ τθν αςφαλι και 
ςωςτι λειτουργία τθσ. 

Ναι 

8. Η ρφκμιςθ τθσ ιςχφοσ να γίνεται ανά  1 Watt Ναι 

9. Να ελαχιςτοποιεί τυχόν βλάβεσ ςτουσ ιςτοφσ Ναι 

10. Να προςφζρεται ςε τροχιλατθ βάςθ Ναι 

11. Να διακζτει φρζνα τουλάχιςτον ςτισ 2 ρόδεσ για αςφάλεια και 
καλφτερθ ακινθτοποίθςθ 

Ναι 

12. Διαςτάςεισ και βάροσ ςυςκευισ. Να αναφερκοφν. Ναι 

13. Μαηί με τθ γεννιτρια να διατίκενται  

 τουλάχιςτον ζνασ αντάπτορασ εφόςον απαιτείται για τθ 
λειτουργία ςυγκεκριμζνων επεμβάςεων 

  το διπολικό καλϊδιο για διπολικζσ λαβίδεσ (πολλαπλισ 
χριςθσ) 

 το  μονοπολικό καλϊδιο για λαπαροςκοπικά εργαλεία 

Ναι 

14. Μαηί με τθ γεννιτρια να διατεκεί κατάλογοσ με τα αναλϊςιμά τθσ. Ναι 

15. Να ζχει υποδοχι για ςυςκευι αναρρόφθςθσ καπνοφ.  
Ναι 

16. Να διακζτει οκόνθ τουλάχιςτον 10 ιντςϊν, ορατι. Ναι 

17. Να είναι ςυμβατι με όλα τα αναλϊςιμα υλικά μιασ 
χριςεωσ(θλεκτροχειρουργικοί ςτθλεοί διακερμίασ και πλάκεσ 
γείωςθσ ενθλίκων- παιδιϊν) 

Ναι 

18. Μαηί με τθ γεννιτρια να διατίκενται ποδόπλθκτρο μονοπολικισ και Ναι 



διπολικισ λειτουργίασ, να φζρουν τθν ανάλογθ χρωματικι και 
λεκτικι ςιμανςθ  κίτρινο για τθ κοπι (cut)  και μπλε για το 
καυτθριαςμό (coag) και να φζρουν τθ ςιμανςθ monopolar και 
bipolar 

19. Να διαθζτει ηχητική και οπτική ςήμανςη Ναι 

20. Να είναι καταςκευαςμζνθ από μθ αγϊγιμο υλικό  και να 
κακαρίηεται εφκολα με απολυμαντικό. 

Ναι 

21. Να φζρει εγχειρίδιο ςτα ελλθνικά Ναι 

22. Να ζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για ≥ 3 ζτθ. Ναι 

23. Κάλυψθ ςε ανταλλακτικά τουλάχιςτον για ≥ 10 ζτθ. Ναι 

24. Να κατατεκεί αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ προσ τισ ανωτζρω 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ με αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα επίςθμα 
φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου (prospectus, product data, 
manual κλπ). 

Ναι 

25. Να κατατεκεί με τθν οικονομικι προςφορά πλιρθσ τιμοκατάλογοσ 
των απαιτοφμενων για τθ λειτουργία τθσ ςυςκευισ αναλωςίμων, 
υλικϊν και ανταλλακτικϊν ςτακερι τιμι για πζντε (5) ζτθ. 

Ναι 

26. Να αναφερκεί ο χρόνοσ παράδοςθσ. Ναι 

27. Η προμθκεφτρια εταιρεία κα πρζπει απαραίτθτα να διακζτει 
ςφςτθμα ποιότθτασ ΕΝ ΙSΟ  9001/08 και ISO 13485/03 με πεδίο 
πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων και , με 
πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν 
προϊόντων. (Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά)  

Ναι 

28. H προμθκεφτρια εταιρεία να είναι ενταγμζνθ ςε ςφςτθμα 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων ειδϊν θλεκτρικοφ και 
θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΗΗΕ) ςφμφωνα με το Ν.2939/2001 και 
το Π.Δ. 117/2004. 

Ναι 

29. Να διακζτει διακριβωμζνα όργανα για τον 
ζλεγχο/ςυντιρθςθ/επιςκευι του ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ 
που προςφζρεται. Να κατατεκεί επί ποινι αποκλειςμοφ κατάλογοσ 
οργάνων για όλουσ τουσ απαραίτθτουσ ελζγχουσ κλπ, όπωσ αυτοφσ 
προκφπτουν από το εγχειρίδιο του καταςκευαςτικοφ οίκου. Να 
κατατεκοφν πιςτοποιθτικά διακρίβωςθσ των οργάνων ελζγχου με 
τα οποία κα εκτελοφνται οι ςυντθριςεισ του ιατροτεχνολογικοφ 
εξοπλιςμοφ που προςφζρεται (επί ποινι αποκλειςμοφ). 

Ναι 

30. H προμθκεφτρια εταιρεία κα είναι υπεφκυνθ για τθν εκπαίδευςθ 
των χρθςτϊν (νοςθλευτικό προςωπικό, κλπ) όπωσ και για τουσ 
τεχνικοφσ του Tμιματοσ Bιοϊατρικισ Tεχνολογίασ χωρίσ καμία 
οικονομικι επιβάρυνςθ του Νοςοκομείου. 

Ναι 

31. Να υπάρχει θ δυνατότθτα επίδειξθσ εφόςον ηθτθκεί από τθν 
επιτροπι αξιολόγθςθσ. 

Ναι 

32. Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν 
εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ και να το παραδϊςει ςε λειτουργία 
ςφμφωνα με τουσ τεχνικοφσ και επιςτθμονικοφσ κανόνεσ, τουσ 
κανονιςμοφσ του ελλθνικοφ κράτουσ, με τισ οδθγίεσ  και τα ςχζδια 
του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

Ναι 

33. Στθ προςφορά κα αναφερκοφν ελλθνικά Δθμόςια Νοςοκομεία που 
ζχουν προμθκευτεί αντίςτοιχθ ςυςκευι. 

Ναι 

 

 

Συχόν παρατηρήςεισ να ςταλοφν: 
1. Ταχυδρομικϊσ ςτθ διεφκυνςθ : Συντ/χου Κεφαλοποφλου 17, τκ 83100, Σάμοσ ι 
2. Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ : promithion@1152.syzefxis.gov.gr 

(με κζμα: Παρατθριςεισ για τεχνικζσ προδιαγραφζσ). 
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