Αναρηούμε
για
δημόζια
διαβούλεσζη
ηετνικές
προδιαγραθές τειροσργικού μικροζκοπίοσ για ΩΡΛ τρήζη, ενδεικηικού
προϋπολογιζμού δαπάνης 45.000,00 € με ΦΠΑ.
Οι όποιες παραηηρήζεις ενδιαθερομένων μπορούν να κοινοποιούνηαι
ζηο
Νοζοκομείο
ζηη
διεύθσνζη
ηλεκηρονικού
ηατσδρομείοσ
biomedical@uhi.gr μέτρι ηην Παραζκεσή 22/3/2019 και ώρα 15:00.
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟΤ ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΟΤ ΩΡΛ
Να πξνζθεξζεί ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο Χεηξνπξγηθό ΩΡΛ κηθξνζθόπην,
ζπλνδεπόκελν από:
 Τξνρήιαηε βάζε δαπέδνπ.
 Φσηηζκό αινγόλνπ.
 Επζύ πξνζνθζάικην ζύζηεκα.
 Χεηξνιαβή ηύπνπ T.
 Εμσηεξηθό ζύζηεκα εζηίαζεο γηα ρξήζε κε CO2 LASER micromanipulator
Αναλσηικόηερα ηο ανωηέρω μικροζκόπιο να είναι πλήρες, καινούργιο,
αμεηατείριζηο, ζύγτρονης ηετνολογίας και να διαθέηει:
1. Δηνθζάικην ζηεξενζθνπηθό επζύ πξνζνθζάικην ζύζηεκα θαη θαθνύο επξέσο
νπηηθνύ πεδίνπ 10Χ κε δπλαηόηεηα δηόξζσζεο ηεο ακεηξσπίαο ηνπ ρεηξνπξγνύ.
2. Δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο δηνθζάικηνπ
ζηεξενζθνπηθνύ πεξηζηξεθόκελνπ
πξνζνθζάικηνπ ζπζηήκαηνο κε δπλαηόηεηα αλάθιεζεο 0º έσο 180º θαη θαθνύο
επξέσο νπηηθνύ πεδίνπ 10Χ κε δπλαηόηεηα δηόξζσζεο ηεο ακεηξσπίαο ηνπ
ρεηξνπξγνύ. Τν πξνζνθζάικην ζύζηεκα λα πεξηιακβάλεη πιήξσο ελζσκαησκέλν
ζε απηό, θη όρη εμσηεξηθά πξνζαξηώκελν, κεραληζκό αύμεζεο ηεο ζπλνιηθήο
κεγέζπλζεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 50%, γηα ηελ κεγαιύηεξε δπλαηή ιεπηνκεξεηαθή
απεηθόληζε ηνπ ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ. Επίζεο, γηα πεξηζζόηεξε άλεζε ρεηξηζκώλ από
ην ρξήζηε, λα είλαη αλαδηπινύκελν - επεθηεηλόκελν.
3. Χεηξνθίλεην ελαιιαγέα 5 κεγεζύλζεσλ, ν νπνίνο λα θέξεη νπηηθά απνρξσκαηηθήο
ηερλνινγίαο, ηα νπνία λα παξέρνπλ απόιπηε θαζαξόηεηα εηθόλαο, κεγαιύηεξε
κεηάδνζε θσηόο θαη πιήξε πηζηόηεηα ρξσκάησλ.
4. Οπηηθό ζύζηεκα κε δπλαηόηεηα ρεηξνθίλεηεο αιιαγήο απόζηαζεο κε ηε ρξήζε
ελόο θαη κόλν αληηθεηκεληθνύ θαθνύ θαη κε εύξνο από 200mm έσο 415mm
ηνπιάρηζηνλ. Επηπιένλ γηα κεγαιύηεξε δηεπθόιπλζε ηνπ ρεηξνπξγνύ, νη απνζηάζεηο
ησλ 250mm θαη 400mm λα είλαη πξνθαζνξηζκέλεο ζην θνπκπί ειέγρνπ ηεο εζηηαθήο
απόζηαζεο (clickstops).
5. Ελζσκαησκέλν ζύζηεκα ην νπνίν λα κπνξεί λα κεηαβάιιεη ην κέγεζνο ηνπ
θσηηδόκελνπ πεδίνπ (κε κηθξόηεξε δηάκεηξν πεδίνπ ηα 11mm) κε απνηέιεζκα λα
έρνπκε ην θσηηζκό πνπ ρξεηαδόκαζηε αθόκα θαη ζε ζηελέο θνηιόηεηεο.
6. Σύζηεκα ςπρξνύ θσηηζκνύ κε ιπρλία αινγόλνπ 100 Watt.
7. Σύζηεκα θσηηζκνύ κε εθεδξηθή ιπρλία αινγόλνπ 100 Watt, ζε κεραληζκό
γξήγνξεο ελαιιαγήο.
8. Τξνρήιαηε βάζε δαπέδνπ βαξέσο ηύπνπ κε ηέζζεξηο αληηζηαηηθνύο ηξνρνύο θαη
θξέλα γηα ηελ πιήξε αθηλεηνπνίεζή ηεο.
9. Δπλαηόηεηα λα δερζεί micromanipulator CO2 LASER.

10. Σύζηεκα πνπ λα επηηξέπεη ηελ θαζ΄ ύςνο κεηαθίλεζε ηεο θεθαιήο, έηζη ώζηε λα
ππάξρεη κεγαιύηεξε επθνιία ζηελ εζηίαζε όηαλ γίλεηαη ρξήζε ζπζηήκαηνο CO2
LASER.
11. Δπλαηόηεηα πξνζάξηεζεο ζηνλ θαηαλνκέα θσηόο, ρσξίο ηελ απαίηεζε
εμσηεξηθνύ εθαξκνγέα, έγρξσκεο HD βηληενθάκεξαο ηνπ ίδηνπ νίθνπ, γηα ηελ
απνθπγή πξόζζεζεο επηπιένλ όγθνπ θαη βάξνπο ζην κηθξνζθόπην, γεγνλόο πνπ ζα
ην έθαλε δπζιεηηνπξγηθό. Επίζεο ε πξνζαξηώκελε βηληενθάκεξα λα δηαζέηεη
απνρξσκαηηθά νπηηθά.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.
Να θέξεη CE Mark. Να θαηαηεζεί ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό ζηελ ηερληθή
πξνζθνξά.
2.
Σηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο λα θαηαηεζνύλ πηζηνπνηεηηθά ISO
9001:2008 ή ISO 13485:2003 ηόζν ηνπ ζπκκεηέρνληνο όζν θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή.
3.
Να δηαζέηεη εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ δπν (2) εηώλ.
4.
Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ζην θάθειν ηερληθήο
πξνζθνξάο ππεύζπλε δήισζε γηα θάιπςε ηνπ κεραλήκαηνο κε αληαιιαθηηθά θαη
ππεξεζίεο ζπληήξεζεο γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ρξόληα.
5.
Να ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά θύιιν ζπκκόξθσζεο κε ιεπηνκεξή αλαθνξά ζε
θάζε παξάγξαθν ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο δηαθήξπμεο θαη αληίζηνηρεο
παξαπνκπέο ζε επίζεκα prospectus ή βεβαηώζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.
6.
Ο ηειηθόο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά ηα Service θαη
User Manuals ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή.
7.
Να πξαγκαηνπνηεζεί αλαιπηηθή εθπαίδεπζε ζε ειεθηξνληθό ηνπ Ννζνθνκείνπ
ζηελ ζπληήξεζε θαη ζηνλ πνηνηηθό έιεγρν ησλ κεραλεκάησλ.
8.
Να πξνζθεξζεί πξόγξακκα αλαιπηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ ηαηξηθνύ θαη
ηερλνινγηθνύ πξνζσπηθνύ ζηελ βέιηηζηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ.

