
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ 

  
 

Α ΓΕΝΙΚΑ 

 Σύστημα υπερήχων καινούριο και αμεταχείριστο κατάλληλο για την 
αποτελεσματική αποτρύγωση με ευκολία χειρισμού και ελαφριά χειρολαβή 
υψηλής αντοχής. 
 

Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 
Κατάλληλο για αποτρύγωση και αφαίρεση 
ακίνητων προσθετικών εργασιών 

ΝΑΙ 

2 Αυτόνομη λειτουργία 
Να αναφερθεί η 
χωρητικότητα της φιάλης 
(τουλάχιστον 300ml) 

3 
Χειρολαβή, ελαφριά, υψηλής αντοχής, 
κλιβανιζόμενη 

Να αναφερθεί το βάρος (gr), 
κατασκευασμένη από τιτάνιο 
ή άλλου υλικού αντίστοιχης 
αντοχής 

4 Γραμμική ταλάντωση Σε οριζόντιο και κάθετο άξονα 

5 Ρύθμιση ισχύος 
Να αναλυθεί (restrorative, 
endo, perio) 

6 Εργονομικός ποδοδιακόπτης Να αναλυθούν οι λειτουργίες 

7 Ξέστρα 

Να συνοδεύεται από: 

 2 thin 

 2 heavy 

 2 perio 
  

8 Τάση λειτουργίας  220V 

9 Ισχύς εξόδου, W Να αναφερθεί το εύρος 

10 Συχνότητα (kHz) Να αναφερθεί το εύρος 

11 Βάρος συσκευής (kgr) Να αναφερθεί 

12 Διαστάσεις (mm) Nα αναφερθούν 

Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1.  
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη και επάρκεια 
ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. 

2.  
Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές 
προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ). 

3.  
Να κατατεθεί με την οικονομική προσφορά πλήρης τιμοκατάλογος των 
απαιτούμενων για τη λειτουργία της συσκευής αναλωσίμων, υλικών και 
ανταλλακτικών σταθερή τιμή για πέντε (5) έτη. 

4.  Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης. 

5.  

Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα 
ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08 ή EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την 
διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο 
πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να 
κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 



6.  
Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και ISO 
13485:03, και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. (Να 
κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

7.  
Eκπαίδευση για τους χρήστες (ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, κλπ) όπως 
και για τους τεχνικούς του Tμήματος Βιοϊατρικής Tεχνολογίας. 

8.  
Να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή 
αξιολόγησης. 

 

 

 

 

   ΓΙΑ ΤΟ                                                      ΓΙΑ ΤΟ 

   ΤΜΗΜΑ                                                 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ                                ΤΜΗΜΑ 


