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Δημόζια Διαβούλεςζη
επί ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο ρεηξνπξγηθνύ κηθξνζθνπίνπ, (CPV: 33141625-7) γηα ην
Οθζαικνινγηθό Σκήκα ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο θαη εθηηκώκελεο αμίαο αξάληα ρηιηάδσλ επξώ (40.000,00€).
1.

Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο αλάξηεζεο
ζηνλ ηζηόηνπν ηεο 5εο ΤΠΕ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Ειιάδαο (www.dypethessaly.gr) θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ:
(www.gnamfissas.gr)

2.

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηείινπλ ηηο απόςεηο, ζρόιηα, εηζεγήζεηο θαη παξαηεξήζεηο ηνπο, θαζώο
θαη λα δεηήζνπλ δηεπθξηλήζεηο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε diax4@gnamfissas.gr

Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ, ζα
αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ: (www.gnamfissas.gr), νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ από ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία.
αο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία.
–Η–
ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ

__________
ΑΤΓΕΡΙΝΟΤ ΕΤΦΡΟΤΝΗ
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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΤ ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟΤ ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΟΤ

1.

Να είλαη θαηλνύξγην, πιήξεο, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηάιιειν γηα όιεο ηηο
ρεηξνπξγηθέο νθζαικνινγηθέο επεκβάζεηο.

2.

Να δηαζέηεη νπηηθό ζύζηεκα πνηνηηθήο απόδνζεο εηθόλαο θαη βάζνπο πεδίνπ σωπίρ
ηε ρξήζε νπηηθώλ ηλώλ.

3.

Να έρεη νκναμνληθό θσηηζκό ν νπνίνο ζα παξάγεηαη κόλν από κηα πεγή θαη ζα
δηαζέηεη κεγάιν εύξνο ξόδηλεο αληαύγεηαο (redreflex) ρεηξνπξγνύ – ζπγρεηξνπξγνύ,
επιθάνειαρ ηοςλάσιζηον 1500mm²,ε νπνία ζα δεκηνπξγείηαη από ηξία
δηαθνξεηηθά νπηηθά κνλνπάηηα πξνζθέξνληαο πνηνηηθό θσηηζκό ρεηξνπξγηθνύ
πεδίνπ.

4.

Η πεγή θσηηζκνύ λα είλαη αινγόλνπ.

5.

Nα θέξεη αληηθεηκεληθό θαθό κε εζηηαθή απόζηαζε 175mm ή 200mm θαη νπνίνο ζα
πξνζαξκόδεηαη εύθνια θαη γξήγνξα ζην κηθξνζθόπην. Επηπιένλ λα δηαζέηεη
αλαθιηλόκελν πξνζνθζάικην ζσιήλα 0-215 ξπζκηδόκελν θαη’ επηινγή γηα
θαιύηεξε εξγνλνκηθή ζέζε ηνπ ρεηξνπξγνύ. Ο ρεηξνπξγόο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα
ξύζκηζεο ηεο δηαθνξηθήο απόζηαζεο ησλ πξνζνθζαικίσλ ζύκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ θαη ε νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ζηηο δύν ελζσκαησκέλεο νζόλεο
ειέγρνπ.

6.

Να δηαζέηεη ειεθηξνθίλεην ζύζηεκα ζπλερνύο κεηαβαιιόκελεο κεγέζπλζεο κε ιόγν
4:1 κε απηόκαηε επαλαθνξά θαη κνλάδα εζηίαζεο κε δηαδξνκή ηνπιάρηζηνλ 55 mm
θαη απηόκαηε επαλαθνξά.

7.

Να διαθέηει έγσπωμη οθόνη αθήρ, ηοποθεηημένη ζε ζημείο πος να πποζθέπει
ζηο σειποςπγό άμεζη πληποθόπηζη ηων πςθμίζεων ηος μικποζκοπίος όπωρ
εζηίαζη, μεγέθςνζη, καηάζηαζη θωηιζμού και άλλων καηά ηην διάπκεια ηηρ
επέμβαζηρ.

8.

Θα πποηιμηθεί η ύπαπξη δεύηεπηρ έγσπωμηρ οθόνη αθήρ, αναπηημένη ζηη
βάζη ηος μικποζκοπίος με δςναηόηηηα πεπιζηποθήρ. Μέζσ ηεο νζόλεο λα
παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα πιήξνπο ξύζκηζεο ηνπ κηθξνζθνπίνπ θαζώο θαη ε
απνζήθεπζε όισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ (πρ εζηίαζε, θσηηζκόο ηαρύηεηεο
κεγέζπλζεο εζηίαζεο, Υ-Τ, θαη άιισλ) γηα άκεζε εθθίλεζε ηνπ κηθξνζθνπίνπ. Όιεο νη
ξπζκίζεηο ησλ ρξεζηώλ λα κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ ζε εμσηεξηθό κέζνUSB ώζηε
είηε λα θνξησζνύλ μαλά ζην κέιινλ ζην ίδην κηθξνζθόπην είηε λα κεηαθεξζνύλ ζε
θάπνην λέν.

9.

Να διαθέηει οθόνη για να πποβάλει ηην σειποςπγική επέμβαζη μέζω ζύνδεζηρ
με κάμεπα καηαγπαθήρ. ε αςηή ηην πεπίπηωζη να πποζθέπει ηη δςναηόηηηα
γπήγοπηρ και άμεζηρ καηαγπαθήρ ηηρ σειποςπγικήρ επέμβαζηρ ζε εξωηεπικό
μέζοUSB σωπίρ ηην ανάγκη σπήζηρ ππόζθεηος καηαγπαθικού.

10. Να δηαζέηεη θάκεξα πςειήο επθξίλεηαο ζπκβαηή κε ην άλσζη κηθξνζθόπην, ε νπνία
πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα άκεζεο θαηαγξαθήο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ζε
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εμσηεξηθό κέζν USB θαη ε νπνία πξνβάιιεηαη είηε ζε εμσηεξηθό κέζν είηε ζηνλ
αξρηθό πίλαθα ειέγρνπ .
11. Να δηαζέηεη αδηάβξνρν, αζύξκαην πνδνδηαθόπηε πνιιαπιώλ, δηαθνξεηηθώλ
ιεηηνπξγηώλ ηνπιάρηζηνλ θαη ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί κε κπαηαξίεο θαη ζα θνξηίδεη
επαγσγηθά απιά κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηελ εηδηθή ζέζε ρσξίο ηε ρξήζε
θαισδίνπ. Οη ρξήζηεο λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ειέγρνπλ όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ
κηθξνζθνπίνπ κέζσ ηνπ πνδνδηαθόπηε θαζώο θαη λα πξνζαξκόδνπλ ηα πιήθηξα
ηνπ πνδνδηαθόπηε ζηηο αλάγθεο ηνπ.
12. Να έσει ηη δςναηόηηηα μεηαβολήρ ηηρ ένηαζηρ ηος redlightreflex ζύμθωνα με
ηιρ ανάγκερ ηος σειποςπγού και ηιρ απαιηήζειρ ηος πεπιζηαηικού.
13. Να έσει ηη δςναηόηηηα πύθμιζηρ με ακπίβεια ηόζο ηος redreflex όζο και ηος
πλάγιος θωηιζμού ώζηε να επιηςγσάνεηαι η καηάλληλη ανηίθεζη ηηρ εικόναρ
με ηο απαπαίηηηο ποζοζηό πόδινηρ ανηαύγειαρ. Επιπλέον να δύναηαι να
απενεπγοποιείηαι ηο redlightreflex με ηαςηόσπονη απομάκπςνζη όλων ηων
ανακλαζηικών μέζων από ηην οπηική οδό ηος σειποςπγού για καλύηεπη
απόδοζη ζε σπήζη ζηον αμθιβληζηποειδή.
14. Να παξέρεη όζν γίλεηαη κεγαιύηεξν βάζνο εζηίαζεο γηα εμαηξεηηθή πνηόηεηα
απεηθόληζεο, ιεπηνκέξεηα θαη αληίζεζε ζε θάζε θάζε ηεο επέκβαζεο θαηαξξάθηε.
Να πεξηγξαθεί ν ηξόπνο πνπ επηηπγράλεηαη.
15. Να δηαζέηεη βάζε βαξέσο ηύπνπ κε ζύζηεκα ειεθηξνκεραληθώλ θξέλσλ, ε νπνία
λα είλαη ζηαζεξή θαη αζθαιήο ζηε ιεηηνπξγία θαη εύθνιε ζηε κεηαθίλεζή.
16. Να δύλαηαη πξναηξεηηθά λα ζπλδεζεί κε ζύζηεκα ςεθηαθήο θαζνδήγεζεο , ην νπνίν
ζα επηηξέπεη ηελ απεηθόληζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο επέκβαζεο (όπσο πρ. ην
εύξνο ηεο θαςνπιόξξεμεο, ησλ θύξησλ θαη βνεζεηηθώλ ηνκώλ, ηνπ άμνλα ηνπ
ηνξηθνύελδνθαθνύ, θαη άιισλ) ζηα πξνζνθζάικηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ. Σαπηόρξνλα
ην αλσηέξσ ζύζηεκα λα πξνζθέξεη δσληαλή ηρλειάηεζε όισλ ησλ αλσηέξσλ
παξακέηξσλ γηα κεγαιύηεξε αθξίβεηα ησλ ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ θαη θαιύηεξα
κεηεγρεηξεηηθά απνηειέζκαηα.
17. Σν πξνζθεξόκελν είδνο λα δηαζέηεη CE.
18. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα
ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ρξόληα από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, θαηά ηνπο όξνπο ηεο
δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
19. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη αλαιακβάλεη ηελ
ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ζην Ννζνθνκείν αληαιιαθηηθά ηνπ πξνζθεξόκελνπ
κεραλήκαηνο γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε από ηελ παξάδνζε απηνύ.
20. Η παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλεη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε απηνύ ζε πιήξε
ιεηηνπξγία. Εηδηθόηεξα, γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο πξέπεη λα
πξνεγεζνύλ όινη νη απαηηνύκελνη έιεγρνη, νη κεηξήζεηο, ε επίδεημε ιεηηνπξγίαο θαη
γεληθά ε επαιήζεπζε ησλ ηερληθώλ ηνπ δπλαηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ. Γηα ηνλ
ιόγσ απηό, κεηά ηελ πιήξε ζύλδεζε θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζα αθνινπζήζεη
δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία γηα δηάζηεκα ελόο (1) κελόο.
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