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Παρακαλώ όπως μας καταθέσετε μια ενδεικτική προσφορά για προμήθεια χειρουργικής 

συσκευής LASER CO2, σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές, προκειμένου το 

Νοσοκομείο μας να προβεί σε διαγωνισμό για την προμήθεια της παραπάνω συσκευής.  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ LASER CO2 

 

 Η προσφερόμενη συσκευή Laser να είναι διοξειδίου του άνθρακος (CO2) με μήκος κύματος 

εκπομπής  περίπου 10.600 νανόμετρα (nm) σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλη για όλες τις 

Χειρουργικές  επεμβάσεις, όλων των ειδικοτήτων 

 Όλα τα είδη που απαιτούνται να συνοδεύουν το σύστημα δεν θα προσφερθούν επιλογικά  αλλά 

θα συμπεριλαμβάνονται στη προσφορά  και θα προσφερθεί ενιαία τιμή. 

 Το προσφερόμενο σύστημα Laser CO2 θα πρέπει να αποτελείται από τη βασική μονάδα 

(συσκευή) Laser CO2, το σύστημα ηλεκτρονικής κλασματικής σάρωσης (fractional scanner) κατά 

προτίμηση ενσωματωμένο στο κυρίως μηχάνημα, τις απαραίτητες χειρολαβές εφαρμογών, 

τουλάχιστον τρία (3) ζεύγη προστατευτικά γυαλιά και μία συσκευή απαγωγής καπνού, 

σωματιδίων και οσμών, η οποία να είναι ειδικά κατασκευασμένη για να αντιμετωπίσει τους 

κινδύνους και να προστατεύσει το προσωπικό και τους ασθενείς , όσον αφορά το καπνό, τα 

σωματίδια και τις οσμές, που παράγονται κατά την διάρκεια των χειρουργικών επεμβάσεων με 

συσκευές  Laser CO2.  Να γίνει εκτενής περιγραφή των δυνατοτήτων της ,ώστε να αξιολογηθεί. 

 Να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους, τροχήλατο και εύκολα μετακινούμενο. 

 Να διαθέτει ορατή φωτεινή βοηθητική δέσμη διοδικού (diode) Laser, μεταβλητής φωτεινότητας, 

ικανής εντάσεως, τουλάχιστον 4mWATT, που να καλύπτει όλες τις ανάγκες της χειρουργικής. 

 Η προσφερόμενη συσκευή LASER CO 2 θα πρέπει να διαθέτει σφραγισμένο σωλήνα διοξειδίου 

του άνθρακος . 

 Η ενέργεια Laser να παράγεται με τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικούς τρόπους (laser operation 

modes) : 

 

 συνεχώς (continuous wave-CW) με ρύθμιση της εκπεμπόμενης ισχύος. 

 υπερπαλμικά (super pulse) με ρύθμιση της εκπεμπόμενης ενέργειας. 

  

 Παλμικά (pulse) με ρύθμιση της εκπεμπόμενης ενέργειας. 

 

 Να αναφερθεί λεπτομερώς και αναλυτικά σε Watt το εύρος της 

          παραγόμενης μέσης ισχύος σε κάθε τρόπο λειτουργίας για να    αξιολογηθεί.       

 Να αναφερθούν τυχόν επιπλέον τρόποι παραγωγής του Laser λεπτομερώς και αναλυτικά ώστε να 

αξιολογηθούν. 

 Σε καθένα από τους παραπάνω τρόπους παραγωγής, η δέσμη Laser να μπορεί να αποδίδεται στον 

ιστό (tissue exposure modes), συνεχώς (CW), ή με μεμονωμένους παλμούς (single pulse), ή με 

επαναλαμβανόμενους παλμούς (repeat pulse), δηλαδή να υπάρχουν τουλάχιστον εξι (6) 

διαφορετικοί συνδυασμοί παραγωγής-απόδοσης, έτσι ώστε ο χειριστής να επιλέγει τον 

καταλληλότερο κάθε φορά. Κατά τη απόδοση με παλμούς (απλούς ή επαναλαμβανόμενους) να 

υπάρχει η δυνατότητα ανεξάρτητης 

ρύθμισης, τόσο του χρόνου εκπομπής του παλμού όσο και του 
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μεσοδιαστήματος μεταξύ δύο παλμών. Να αναφερθεί λεπτομερώς και αναλυτικά το εύρος των 

ανωτέρω ρυθμίσεων για να αξιολογηθεί. 

 Η δέσμη Laser να κατευθύνεται μέσω ελαφρού αρθρωτού βραχίονα –χειρολαβή για την 

κατεύθυνση της  δέσμης  ευθέως και υπό γωνίες, στην άκρη του οποίου να συνδέονται τα 

διάφορα εξαρτήματα εφαρμογών. 

 Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ψύξης, για την προστασία των οπτικών μερών των ακραίων 

εξαρτημάτων του μηχανήματος. 

 Η προσφερόμενη συσκευή να διαθέτει  ευκρινή οθόνη αφής, κατά προτίμηση έγχρωμη, στην 

οποία να απεικονίζονται οι ενδείξεις των κυριότερων παραμέτρων. 

 Να διατίθενται προκαθορισμένα προγράμματα για κάθε εφαρμογή. 

 Η προσφερόμενη συσκευή θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό ηλεκτρονικής κλασματικής 

σάρωσης (Fractional scanner) του ιδίου οίκου κατασκευής με την συσκευή LASER, κατά 

προτίμηση ενσωματωμένο στην κύρια συσκευή, με προεγκατεστημένο το λογισμικό το οποίο θα 

ελέγχει πλήρως όλες τις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις της επιθυμητής σάρωσης. Δυνατότητα 

απόδοσης διαδοχικών παλμών στο ίδιο σημείο (repeat pulse stacking). 

 Όλες οι ανωτέρω λειτουργίες να ελέγχονται και να απεικονίζονται στη κεντρική οθόνη της 

συσκευής Laser. 

 Όλα τα ανωτέρω να τεκμηριώνονται σαφώς από το prospectus ή άλλα έντυπα του 

κατασκευαστή, στα οποία να υπάρχουν αντίστοιχες παραπομπές. 

 Η ενεργοποίηση της εκπομπής Laser να γίνεται με ποδοδιακόπτη. 

 

 Η προσφερόμενη συσκευή να πληρεί τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και κανόνες ασφαλείας, όπως 

CE, ISO 9001 κ .α . 

 Να αναφερθούν αναλυτικά για να αξιολογηθούν. 

 Όλα ανεξαιρέτως τα προσφερόμενα είδη να συνοδεύονται με Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του 

κατασκευαστή για την πλήρη και σωστή αξιολόγηση των Τεχνικών χαρακτηριστικών τους.   

 Να επισυναφθεί λεπτομερής λίστα εγκαταστάσεων όμοιων συστημάτων Laser CO2 σε δημόσια 

και ιδιωτικά Νοσοκομεία.  

 Να μην απαιτείται ιδιαίτερη ηλεκτρική εγκατάσταση. 

 Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών, για όλο τον εξοπλισμό. 

 Η προσφερόμενη συσκευή να πληρεί τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και κανόνες ασφαλείας, όπως 

CE, ISO 9001, κ.α.. 

 Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό, καθώς και πλήρη 

αποθήκη ανταλλακτικών που να εξασφαλίζει τη συντήρηση και συνεχή λειτουργία της συσκευής 

και μετά το πέρας της εγγύησης. 

     
Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Προτύπων και να φέρουν σήμανση CE. 

    Οι τιμές των προσφερομένων υλικών δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν 

υπάρχουν) του Παρατηρητήριου Τιμών της ΕΠΥ. 

    Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές  του Παρατηρητηρίου Τιμών 

απορρίπτονται. 

     Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 31-01-2020 και ώρα 15:00 μέσω  

    e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : promithiongnlimnou@gmail.com ή  

    fax:22543-50126 

 

                                                                                O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΚΗΣ – ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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