
 
 
 

 
                                                                                  Θεζζαινλίθε 13-2-2018 
 
 

ΣΕΥΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟΤ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΤ 
ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΟΤ  

  
Τν κηθξνζθόπην  λα είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ζύγρξνλν θη ακεηαρείξηζην, 
πιήξεο ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο εηθόλαο, απαξαίηεηα ηνπ 
ηδίνπ νίθνπ γηα πιήξε ζπκβαηόηεηα, κε επθνιία ρξήζεο θαη πιήξε ηερληθή 
ππνζηήξημε. Τν αλσηέξσ ζύζηεκα λα θαιύπηεη πιήξσο όιεο ηηο δηεζλείο 
πηζηνπνηήζεηο αζθαιείαο θαη δηαθίλεζεο θαη λα δηαζέηεη ηα εμήο: 
1. Σηέξεν νκναμνληθό θσηηζκό ζε θάζε πξνζνθζάικην, ν νπνίνο λα 

απνδίδεηαη κέζσ νπηηθώλ ηλώλ, ηόζν γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο 
ηνπ Red Reflex όζν θαη γηα δπλαηόηεηα εκθάληζεο ησλ πνιύ κηθξώλ 
δνκώλ ηνπ νθζαικνύ.  

2. Ο ζηέξεν νκναμνληθόο θσηηζκόο λα παξάγεηαη κόλν από κηα πεγή 
θσηηζκνύ ιπρλίαο LED γηα κεγαιύηεξε νηθνλνκία. Απαξαίηεηα λα κπνξεί 
λα δερζεί ζπλδπαζκό θσηεηλώλ πεγώλ κε ιπρλία LED θαη ιπρλία XENON 
γηα επέιηθηε αμηνπνίεζε ηνπ κηθξνζθνπίνπ ζην άκεζν κέιινλ. Σε όιεο ηηο 
πεξηπηώζεηο λα δηαζέηεη επηινγή κεηαηξνπήο ηνπ θσηηζκνύ ζε 
πξνζνκνίσζε θσηηζκνύ αινγόλνπ. 

3. Να είλαη απαξαίηεηα εθνδηαζκέλν κε απνρξσκαηηθή επίζηξσζε ζε όια ηα 
νπηηθά ηνπ κέξε αθόκε θαη ζην ζύζηεκα κεγέζπλζεο. 

4. Να δηαζέηεη αληηθεηκεληθό θαθό κε εζηηαθή απόζηαζε f=200mm, 
αλαθιηλόκελν πξνζνθζάικην ζσιήλα 0-180°, ν νπνίνο λα είλαη 
ξπζκηδόκελνο θαη’ επηινγή  γηα ηελ θαιύηεξε εξγνλνκηθή ζέζε ηνπ 
ρεηξνπξγνύ.  

5. Να δηαζέηεη πξνζνθζάικηα κε κεγέζπλζε 10x θαη δπλαηόηεηα ζπλερνύο 
ξύζκηζεο ηεο ακεηξσπίαο ρεηξνπξγνύ θαη ζπγρεηξνπξγνύ ηνπιάρηζηνλ από 
-8 έσο +5 δηνπηξίεο. 

6. Η θεθαιή ηνπ κηθξνζθνπίνπ λα έρεη δπλαηόηεηα θιίζεο ηνπιάρηζηνλ από + 
90ν έσο -20ν γηα θαζνύκελνπο αζζελείο & γηα γιαπθσκαηηθέο επεκβάζεηο. 

7. Να δηαζέηεη απαξαίηεηα εηδηθό ζύζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ 
ακθηβιεζηξνεηδνύο από θσηνηνμηθόηεηα (retina protection device) 

8. Τν κηθξνζθόπην λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ειεθηξνληθό ζύζηεκα  
κηθξνξύζκηζεο ηνπ βάζνπο πεδίνπ, ην νπνίν λα επηηξέπεη ηε 
βειηηζηνπνίεζε ηεο εηθόλαο ηνπ κηθξνζθνπίνπ σο πξνο ην βάζνο πεδίνπ ή 
σο πξνο ηε δηάδνζε ηνπ θσηόο θαη λα ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα από ηνλ 
πνδνδηαθόπηε. 

9. Η πεγή θσηηζκνύ απαξαίηεηα λα είλαη εζσηεξηθά ελζσκαησκέλε ζηε 
βάζε ηνπ κηθξνζθνπίνπ ρσξίο εμσηεξηθέο θαισδηώζεηο θαη ηξνθνδνζίεο, 
ώζηε λα θαηαιακβάλεηαη ν κηθξόηεξνο δπλαηόο όγθνο, θαη λα κεηαθέξεηαη 
ζηελ θεθαιή ηνπ κηθξνζθνπίνπ κέζσ ζπζηήκαηνο νπηηθώλ ηλώλ. 

10. Η έληαζε ηνπ θσηηζκνύ ηνπ red-reflex θαη ε έληαζε ηνπ πεδίνπ  λα είλαη 
ξπζκηδόκελα ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρεηξνπξγνύ, ηόζν από ηνλ 



πνδνδηαθόπηε, όζν θαη από ηνπο δηαθόπηεο ησλ ρεηξνιαβώλ ηνπ 
κηθξνζθνπίνπ, γηα πιήξε ιεηηνπξγηθόηεηα.  

11. Να δηαζέηεη ζύζηεκα ζπγρεηξνπξγνύ κε ηύκπαλν πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 
κεγεζύλζεσλ, ην νπνίν λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ηόζν δεμηά, όζν θη 
αξηζηεξά ηνπ βαζηθνύ ρεηξνπξγνύ. Ο ζπγρεηξνπξγόο λα κπνξεί λα ξπζκίδεη 
κόλνο ηνπ θαη αλεμάξηεηα από ηνλ ρεηξνπξγό, ηόζν ηελ εζηίαζε (focus), 
όζν θαη ηε κεγέζπλζε (zoom), δεκηνπξγώληαο δηθή ηνπ εηθόλα θαη δηθή ηνπ 
ζηεξένςε θαη red-reflex, ρσξίο λα θόβεη θαζόινπ θσηηζκό από ηνλ 
ρεηξνπξγό. 

12. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλα ηνπιάρηζηνλ κπιε θίιηξν γηα ηελ σρξά θαη γθξη 
θίιηξν 25% γηα ηνλ θσηηζκό LED.   

13.  Όιεο νη θηλήζεηο ηνπ κηθξνζθνπίνπ ζε όινπο ηνπο άμνλεο λα γίλνληαη 
κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθώλ θξέλσλ ειεγρόκελσλ από ηηο ρεηξνιαβέο. 
Αθόκε λα ππάξρεη δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη από ηνλ άμνλα 
πξνέθηαζεο ηνπ κηθξνζθνπίνπ, γηα έθηαθηε ρξήζε από ην βνεζεηηθό 
πξνζσπηθό.       

14. Οη ρεηξνιαβέο λα δηαζέηνπλ αθόκε ηε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο δηαθόξσλ 
ιεηηνπξγηώλ ηνπ κηθξνζθνπίνπ. 

15. Να δηαζέηεη ειεθηξνθίλεην ζύζηεκα ζπλερνύο κεηαβαιιόκελεο 
κεγέζπλζεο κε ιόγν κεγέζπλζεο 1:6 θαη ζπληειεζηέο ηνπιάρηζηνλ από 0.4 
έσο 2.4 ειεγρόκελν από ηνλ πνδνδηαθόπηε 

16. Να δηαζέηεη ειεθηξνθίλεην ζύζηεκα εζηίαζεο κε θιίκαθα 70mm 
ηνπιάρηζηνλ, από ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ 30 mm ζηελ θάζνδν θαη 
ηνπιάρηζηνλ 40 mm ζηελ άλνδν. 

17. Ο βξαρίνλαο ηνπ κηθξνζθνπίνπ λα βξίζθεηαη ζε επηδαπέδηα βάζε ηεο 
νπνίαο ην κέγηζην ύςνο λα είλαη κηθξόηεξν ησλ 190 cm, γηα εύθνιε 
κεηαθίλεζε εληόο ησλ ρεηξνπξγηθώλ αηζνπζώλ, θαη  λα δηαζέηεη ηα εμήο: 
-Δλζσκαησκέλε νζόλε ειέγρνπ ηνπιάρηζηνλ 5,5¨ ε νπνία ζα είλαη αθήο, 
γηα επθνιία πξνγξακκαηηζκνύ, θαη ζα δείρλεη ηελ εηνηκόηεηα ησλ ιπρληώλ 
θαη ηνπ πνδνδηαθόπηε, ελώ ζα κπνξνύλ λα κεηαβάιινληαη κέζσ απηήο 
όιεο νη ζρεηηθέο παξάκεηξνη, όπσο έληαζε θσηηζκνύ, ξύζκηζε ηεο 
ηαρύηεηαο ηνπ Zoom θαη ηνπ Focus, ξπζκίζεηο πνδνδηαθόπηε, αηνκηθέο 
ξπζκίζεηο ρεηξνπξγώλ, θιπ.   

     - Σηελ νζόλε ειέγρνπ λα κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ όια ηα παξαπάλσ 
      δεδνκέλα  (όπσο έληαζε θσηηζκνύ, ε κεγέζπλζε θαη εζηίαζε όπσο θαη νη  
      ηαρύηεηεο ηνπο, ε ζέζε θαη ε ηαρύηεηα ηνπ XY, ε ζέζε ησλ θίιηξσλ θαη νη  
      παξάκεηξνη ηνπ θσηηζκνύ) γηα άκεζε εθθίλεζε ηνπ κηθξνζθνπίνπ γηα  
       ηνπιάρηζηνλ 40 ρεηξνπξγηθά πξνθίι.    
18. Να δηαζέηεη ειεθηξνθίλεην ζύζηεκα νξηδνληίσλ θηλήζεσλ ζηνπο άμνλεο Φ 

θαη Υ ειεγρόκελν από ηνλ πνδνδηαθόπηε κε δπλαηόηεηα απόθιηζεο από ην 
θέληξν ηνπιάρηζηνλ θαηά ± 60 mm θαη πιήθηξν επαλαθνξάο ζηελ αξρηθή 
ηνπ ζέζε (θέληξν). Να δύλαηαη αθόκε ε επηινγή ηεο απηόκαηεο 
επαλαθνξάο λα πξνζαξκόδεηαη από ηνλ ρεηξνπξγό αλάινγα  κε ηελ 
ηαρύηεηαο ηνπ XY θαη ηελ επηιερζείζα κεγέζπλζε (focus).  

19. Όηαλ ην κηθξνζθόπην ηνπνζεηείηαη ζε ζέζε αλακνλήο (standby) ηόηε 
απηόκαηα λα ζβήλεη ν θσηηζκόο θαη λα επαλέξρνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο 
ζέζε ηόζν ην ζύζηεκα X-Y όζν θαη ε κεγέζπλζε θαη ε εζηίαζε όπσο θαη νη 
ππόινηπεο παξάκεηξνη. 

20. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν θαηαλνκέα θσηόο ζηελ θεθαιή ηνπ 
κηθξνζθνπίνπ ώζηε ην ύςνο ην εξγαζίαο λα παξακέλεη πάληα ζηαζεξό 



αθόκε θαη αλ πξνζαξκνζηνύλ ζην κηθξνζθόπην επηπιένλ εμαξηήκαηα 
όπσο πρ. εθπαηδεπηηθή ζηέξεν - ζπκπαξαηήξεζε. 

21. Να δηαζέηεη εηδηθό ζύζηεκα γξήγνξεο εζηίαζεο/απεζηίαζεο, ξπζκίζηκν 
κέρξη 40mm ηνπιάρηζηνλ κε ην πάηεκα ελόο πιήθηξνπ. 

22.  Να δηαζέηεη αζύξκαην πνδνδηαθόπηε ηνπιάρηζηνλ 14 ιεηηνπξγηώλ, κε 
πιήξσο πξνγξακκαηηδόκελα ηα πιήθηξα ηνπ αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπ 
θάζε ρεηξνπξγνύ μερσξηζηά.  

23. Να δηαζέηεη απαξαίηεηα θαη ρεηξνθίλεηε κεραληθή ιεηηνπξγία όισλ ησλ 
παξακέηξσλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο επέκβαζεο, όπσο 
κεγέζπλζε, εζηίαζε, ζηεξενζθνπηθόο νκναμνληθόο θσηηζκόο, ιεηηνπξγία 
inverter, έηζη ώζηε ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνθίλεησλ 
δηαδηθαζηώλ λα κπνξεί ν ρεηξνπξγόο λα θέξεη εηο πέξαο ηελ επέκβαζε 
ρσξίο θακηά δηαθνπή απηήο.    

24. Να δηαζέηεη εζσηεξηθά πξνεγθαηεζηεκέλν νινθιεξσκέλν ζύζηεκα 
θαηαγξαθήο εηθόλαο κε βηληενθάκεξα High Definition, απαξαίηεηα ηνπ ηδίνπ 
νίθνπ, γηα πιήξε ζπκβαηόηεηα. 

25. Η βηληενθάκεξα λα ζπλνδεύεηαη από ηαηξηθνύ ηύπνπ νζόλε ηνπιάρηζηνλ 
22’’High Definition ζε εηδηθή ζηαζεξή βάζε επί ηνπ κηθξνζθνπίνπ, θαη 
εηδηθό θαηαγξαθηθό High Definition ελζσκαησκέλν ζην κηθξνζθόπην, γηα 
άκεζε βηληενζθόπεζε θαη απνζήθεπζε ηεο επέκβαζεο κε εκθαλή έμνδν 
ηύπνπ USB επί ηεο βάζεο ηνπ κηθξνζθνπίνπ, γηα άκεζε θαηαγξαθή ησλ 
εηθόλσλ, είηε ζε κνλάδα USB, είηε ζε εμσηεξηθό ζθιεξό δίζθν ζύξαο USB, 
απαξαίηεηα όια ηνπ ηδίνπ νίθνπ, γηα πιήξε ζπκβαηόηεηα. Μία κνλάδα USB 
ηνπιάρηζηνλ 8 GB λα ζπλνδεύεη ην κηθξνζθόπην.  

26. Τν κηθξνζθόπην λα δύλαηαη λα δερζεί εηδηθό ζύζηεκα ςεθηαθήο 
ππνζηήξημεο ησλ νθζαικνινγηθώλ επεκβάζεσλ κέζσ Η/Υ, απαξαίηεηα 
ηνπ ηδίνπ νίθνπ, ην νπνίν λα έρεη ηε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 
ππνβνήζεζεο ηεο επέκβαζεο ζηα πξνζνθζάικηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ θαηά 
ηε δηάξθεηά ηεο, όπσο ε πξνβνιή ηεο πεξηνρήο θαςνπιόξεμεο, ε πξνβνιή 
ηεο ζέζεο ησλ αζηηγκαηηθώλ ηνκώλ, ε πξνβνιή ηεο ηνκήο έλζεζεο ηνξηθνύ 
ελδνθαθνύ γηα κειινληηθή εγθαηάζηαζε. Να πεξηγξαθεί πξνο αμηνιόγεζε. 

27. Να δύλαηαη λα εθνδηαζζεί κε ζύζηεκα πξνζνθζαικίσλ θαθώλ κε 
ελζσκαησκέλν ειεθηξνθίλεην αλαζηξνθέα εηδώινπ (electrical inverter 
tube) ηνπ ηδίνπ νίθνπ γηα πιήξε ζπκβαηόηεηα, ηόζν γηα ηνλ ρεηξνπξγό, όζν 
θαη γηα ηνλ ζπγρεηξνπξγό, ρσξίο λα πξνζζέηεη επηπιένλ όγθν θαη ύςνο ζηε 
θεθαιή ηνπ κηθξνζθνπίνπ.  

28. Να δύλαηαη λα δερζεί ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο ηνπ βπζνύ ηνπ νθζαικνύ 
κε ειεθηξνθηλνύκελε κεηαβαιιόκελε εζηίαζε εύξνπο 38 mm ηνπιάρηζηνλ, 
ζηελ ελδηάκεζε ζέζε, ώζηε ε εζηίαζε λα γίλεηαη εύθνια κέζσ απηνύ θαη 
όρη κέζσ ηεο θάζεηεο κεηαθίλεζεο ηνπ κηθξνζθνπίνπ. Αθόκε ε 
ελεξγνπνίεζή ηνπ λα ξπζκίδεη ηαπηόρξνλα ηε ρξήζε ησλ inverter θαη ηηο 
ξπζκίζεηο ηεο βηληενθάκεξαο, αλάινγα κε ηελ επηινγή επέκβαζεο 
πξνζζίνπ ή νπηζζίνπ εκηκνξίνπ. 

29. Να ζπλνδεύεηαη από πιήξεο παθέην επαλαπνζηεηξνύκελσλ θαιπκκάησλ 
ρεηξνιαβώλ 

30. Να δηαζέηεη όια απαξαίηεηα έγγξαθα όπσο ISO θαη CE mark 
 



             ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Εκπαίδεςζη πποζωπικού : Αθνξά ηελ πιήξε εθπαίδεπζε ησλ 
ηαηξώλ ρεηξηζηώλ θαη ηερληθώλ. Η εθπαίδεπζε λα γίλεη ρσξίο θακία 
πξόζζεηε επηβάξπλζε γηα ην ίδξπκα. Να αλαθεξζεί ν ρξόλνο θαη ε 
δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο. 

 
2. Εγγύηζη καλήρ λειηοςπγίαρ : Η εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην 

πξνζθεξόκελν λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) έηε. Ο ρξόλνο εγγύεζεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα ππνινγίδεηαη από ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο 
πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ κεραλήκαηνο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή. 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ε εηαηξία ζα έρεη ηελ 
πιήξε επζύλε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο. Δπίζεο ηελ 
πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πιηθώλ ζπληήξεζεο. (service, kit. 
θ.ι.π.). 

 
3.  Παποσή ανηαλλακηικών : ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα    

εμαζθαιίζεη ηελ παξνρή αληαιιαθηηθώλ γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ 
κεραλήκαηνο ηνπιάρηζηνλ γηα δέθα (10) έηε.  
 

 
4. Σεσνική ςποζηήπιξη : Γηα ιόγνπο άκεζεο αληηκεηώπηζεο ησλ   

πεξηζηαηηθώλ κε ζηόρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 
ζηνπο αζζελείο θαη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο, ζηα πιαίζηα 
ηεο πεξηζηνιήο ηεο δαπάλεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ 
κεραλεκάησλ κεηά ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο, θξίλεηαη απαξαίηεην ν 
αλάδνρνο λα δηαζέηεη ζηειερσκέλν ζπλεξγείν ή λα ζπλεξγάδεηαη κε 
ζπγθεθξηκέλν ζπλεξγείν πνπ εδξεύεη ζηε Θεζζαινλίθε.  

5. Να θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθό εθπαίδεπζεο από ην εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο γηα ηνπο ηερληθνύο ηνπ ζέξβηο πνπ έρνπλ εηδηθεπηεί ζην 
πξνζθεξόκελν    κεράλεκα θαη λα δεισζεί ε δηεύζπλζε ηνπ ζέξβηο. Τν 
ίδην ηζρύεη θαη γηα ζπλεξγαδόκελν ζπλεξγείν. 

 
6. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα 

εθηειέζεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο κε δηθή  ηνπ επζύλε θαη κε 
δηθό ηνπ εηδηθεπκέλν ηερληθό πξνζσπηθό θαη παξάδνζε ζε πιήξε 
ιεηηνπξγία ζην ρώξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί από ην Ννζνθνκείν θαζώο 
θαη παξάδνζε ησλ service & operation Manual ηνπ κεραλήκαηνο. 

 
 

                                        
  
ΓΕΝΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ 
 

1. Να θέπει ένδειξη  CE   και  ISO. 
2. Να έσει οδηγίερ σπήζηρ και ζέπβιρ ζηα ελληνικά (ππωηόηςπα    
πποζπέκη).  
- service manual 
-operator’s manual 



-εξγνζηαζηαθό parts list 
-ηερληθά εγρεηξίδηα (Support manual, Schematic diagrams, tech    reference  
 manual, Installation manual θ.η.ι.). 
 - Πιήξεο Τηκνθαηάινγνο αληαιιαθηηθώλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή  
   κνξθή.  
- Όια ηα ηερληθά θπιιάδηα λα είλαη θαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 
 
 

 
ΜΕΛΗ ΕΠΙΣΡΟΠΉ  

 
 

  
1.Παλίδνπ Ιθηγέλεηα Γηεπζύληξηα Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο, Πξόεδξνο 
 
2.Πξαίδνπ Άλλα Δπηκειήηξηα Β΄ Οθζαικνινγηθήο Κιηληθήο, Μέινο 
 
3.Μηρειάθε Δπγελία ΤΔ Ννζειεπηηθήο , Μέινο 


