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1. Ηλεκτροχειρουργική ∆ιαθερµία για ενδοσκο̟ική 

χρήση 

 

 

 

2. Μονάδα ̟λάσµατος αργού ενδοσκο̟ικής χρήσης για 

αιµόσταση (APC: Argon Plasma Coagulation)  
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

           1a.  ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΡΜΙΑ 

 

a. Να  είvαι κατάλληλη για εvδoσκo̟ικές ̟ράξεις. 

b. Ως ενδοσκο̟ικές ̟ράξεις εννοούνται η δυνατότητα κο̟ής (cut), 

αιµόστασης (coagulation), αιµόστασης εξ α̟οστάσεως ή χωρίς ε̟αφή 

µε τον ιστό µε τη χρήση µονάδας ̟λάσµατος αργού. 

c. Nα διατίθεται: 

a. Συνεχής µονο̟ολική κο̟ή µε ελάχιστη ισχύ ≥ 120 W και 

τουλάχιστον ≥ 2 διαφορετικές λειτουργίες 

b. Μονο̟ολική κο̟ή διακο̟τόµενη µε αιµόσταση µε ελάχιστη ισχύ ≥ 

120 W 

c. ∆ι̟ολική κο̟ή ελάχιστη ισχύ ≥ 100 W 

d. Μονο̟ολική αιµόσταση µε τουλάχιστον ≥ 2 διαφορετικές 

λειτουργίες 

e. Μονο̟ολική αιµόσταση spray ή εξ α̟οστάσεως α̟ό τον ιστό 

f. ∆ι̟ολική αιµόσταση µε ελάχιστη ισχύ ≥ 120 W και τουλάχιστον ≥ 

2 διαφορετικές λειτουργίες 

g. Ό̟τικο-ακουστική ένδειξη σωστής σύνδεσης της γείωσης και 

διακο̟ή της λειτουργίας της διαθερµίας σε ̟ερί̟τωση 

λανθασµένης σύνδεσης ή άλλου σφάλµατος 

h. ‘Εγχρωµη οθόνη µε λειτουργία αφής ή εναλλακτικά ̟λήκτρα αφής 

και ελληνικό µενού λειτουργιών 

i. Ασύρµατος ̟οδοδιακό̟της ̟ου να ε̟ιτρέ̟ει ανεξάρτητα την 

χρήση της κο̟ής και της αιµόστασης  

j. Να µ̟ορεί να α̟οθηκεύει τις ̟ιο ̟ρόσφατες ρυθµίσεις 

k. Να ̟ροσφερθεί µε κατάλληλο τροχήλατο το ο̟οίο θα µ̟ορεί να 

υ̟οστηρίζει και την µονάδα ̟λάσµατος αλλά και την φιάλη του 

αργού 

l. Να συνδυάζεται µε µονάδα ̟λάσµατος αργού του ιδίου 

κατασκευαστικού οίκου. 



m. Να ̟ληροί όλες τις ̟ροδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει CE 

MARK 

n. Να συνοδεύεται α̟ό τα εργοστασιακά εγχειρίδια  

o. Να ̟αρέχεται τουλάχιστον διετής εγγύηση 

p. Να ̟αρέχεται τουλάχιστον 10ετης κάλυψη του µηχανήµατος σε 

ανταλλακτικά 

q. Να γίνει ε̟ίδειξη και εκ̟αίδευση του µηχανήµατος στο 

̟ροσω̟ικό του τµήµατος 

 

         1b.  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ   

                ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΩΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ   

                ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  

                ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 

a. ∆ι̟ολική αιµόσταση µε ραδιοσυχνότητες (RF) και ελάχιστη ισχύ 

40W 

b. Να ̟αρέχεται κατά την ̟αράδοση συνδετικό καλώδιο και 

ηλεκτρόδια ε̟ιστροφής µιας χρήσεως (τουλάχιστον 50 τεµάχια). 

c. Τρι̟λός ασύρµατος ̟οδοδιακό̟της ̟ου να ε̟ιτρέ̟ει την κο̟ή, 

την αιµόσταση και την εναλλαγή των ̟ρογραµµάτων 

d. Συρτάρι αναλωσίµων στο τροχήλατο. 

e. Εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά. 

 

   2a.   ΜΟΝΑ∆Α ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΡΓΟΥ (APC) 

 

a. Να  είvαι κατάλληλη για εvδoσκo̟ικές ̟ράξεις. 

b. Να είναι δυνατή η αιµόσταση µε χρήση APC µε ελάχιστη ισχύ ≥ 120 W 

και τουλάχιστον ≥ 4 διαφορετικές λειτουργίες 

c. Να δύναται να συνδεθούν ̟ολλα̟λοί τύ̟οι καθετήρων και να 

αναφερθούν 

d. Να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου µε την ηλεκτροχειρουργική 

διαθερµία, ̟λήρως συµβατή µε αυτήν και να φέρεται στο ίδιο τροχήλατο 

το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να το ̟αρέχει ο κατασκευαστικός οίκος 



e. Να διαθέτει ο̟τικοακουστική ένδειξη χαµηλής ̟οσότητας αερίου και 

ένδειξη άδειας φιάλης αργού  

f. Να ̟ληροί όλες τις ̟ροδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει CE MARK 

g. Να συνοδεύεται α̟ό τα εργοστασιακά εγχειρίδια  

h. Να ̟αρέχεται τουλάχιστον διετής εγγύηση 

i. Να ̟αρέχεται τουλάχιστον 10ετης κάλυψη του µηχανήµατος σε 

ανταλλακτικά 

j. Να γίνει ε̟ίδειξη και εκ̟αίδευση του µηχανήµατος στο ̟ροσω̟ικό του 

τµήµατος 

 

         2b.     ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ   

                ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΩΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ   

                ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  

                ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 

a. Το τροχήλατο να είναι κατασκευασµένο α̟ό τον ίδιο κατασκευαστικό 

οίκο της διαθερµίας και της µονάδας ̟λάσµατος 

b. Να συνδέεται µε αξονικό, ̟λάγιο και ̟εριφερικό καθετήρα 

c. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθµισης της ταχύτητας του αερίου 

d. Να ̟αρέχεται φιάλη αργού κατά την ̟αράδοση 

e. Ο ̟οδοδιακό̟της να δύναται να ̟λένεται σε αυτόµατο α̟ολυµαντή 

και να είναι αδιάβροχος 

f. Να συνοδεύεται α̟ό εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

 

 

Πίνακας:  Κύρια στοιχεία κατά οµάδες µε αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας 
 
 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛ. ΒΑΡΥΤ. 

Δ/ΞΗΣ 

1.Συμφωνία  προσφοράς με τις Τεχνικές προδιαγραφές 

της διακήρυξης 
100-120 30% 

2.Ποιότητα και  αποδοτικότητα του είδους  σύμφωνα με 

της  τεχνικές  προδιαγραφές  της διακήρυξης 
100-120 35% 

3. Πρόσθετες δυνατότητες του είδους που δεν 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και κριθούν ως 

πλεονέκτημα που εξυπηρετεί πρόσθετες ανάγκες του 

Νοσοκομείου 

100-120 15% 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΟΜΑΔΑΣ  80% 

ΟΜΑΔΑ  Β΄   

1.Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 9% 

2 Στοιχεία  Τεχνικής υποστήριξης 

(παρεχόμενο Service  από  τον 

Προμηθευτή, ύπαρξη ανταλλακτικών) 

100-120 5% 

3.Χρόνος παράδοσης 100-120 3% 

4.Επίδειξη  λειτουργίας 

Εκπαίδευση  προσωπικού 
100-120 3% 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΟΜΑΔΑΣ  20% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  100 
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