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Αξιότιμοι Κύριοι,
Σας υποβάλλουμε ακολούθως τις παρατηρήσεις μας, και ορισμένες επιπλέον προτάσεις, επί των
τεχνικών προδιαγραφών χειρουργικής διαθερμίας, για τη σχετική διαβούλευση με καταληκτική
ημερομηνία 16-9-2019.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9, 10, 11 (σε συνδυασμό με το Α. ΓΕΝΙΚΑ):
o Εφόσον ζητείται η διαθερμία να είναι κατάλληλη για όλες τις εφαρμογές (και για
ουρολογικές επεμβάσεις), δεδομένου ότι η διπολικές διουρηθρικές επεμβάσεις απαιτούν μεγαλύτερη ισχύ από τη ζητούμενη στις προδιαγραφές 9, 10 & 11, προτείνουμε την τροποποίηση των εν λόγω προδιαγραφών, ως ακολούθως:
o ΓΕΝΙΚΑ: Προτείνουμε να προστεθεί ο όρος «..ουρολογικών επεμβάσεων σε φυσιολογικό ορό…»
o ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9: «Να διαθέτει μέγιστη μονοπολική ισχύ τουλάχιστον 380W»
o ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 10: απαλοιφή.
o ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 11: «Να διαθέτει μέγιστη διπολική ισχύ τουλάχιστον 380W.»
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6,7: Οι σύγχρονες χειρουργικές διαθερμίες διαθέτουν πληθώρα έτοιμων
προγραμμάτων, ανάλογα με την εφαρμογή αλλά και το χρησιμοποιούμενο είδος εργαλείων, με πολλαπλά επί μέρους επίπεδα ανά χρήση, και τρόπους κοπής-αιμόστασης. Η διατύπωση των εν λόγω προδιαγραφών δεν είναι αντιπροσωπευτική της λειτουργίας των σύγχρονων διαθερμιών. Προτείνουμε την τροποποίησή τους, ως ακολούθως:
Κεντρική Εταιρεία:
KARL STORZ Ενδοσκόπια Ελλάδος Μ.Ε.Π.Ε.
Π. Γρηγορίου Ε’ 34
542 48, Θεσσαλονίκη
Τηλ.:
+30 2310 304868
Fax:
+30 2310 304862
E-Mail: info-gr@karlstorz.com
ΑΦΜ: 998361490
Ζ’ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υποκατάστημα:
KARL STORZ Ενδοσκόπια Ελλάδος Μ.Ε.Π.Ε.
Γούναρη 40
153 43, Αγία Παρασκευή
Τηλ.:
+30 210 6131386
Fax:
+30 210 6131392
E-Mail: info-gr@karlstorz.com
ΑΦΜ: 998361490
Ζ’ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

www.karlstorz.com

Τράπεζα Συνεργασίας:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Βούλγαρη-Κ.Καραμανλή 170
SWIFT: PIRBGRAA
IBAN: GR43 0172 2260 0052 2607 5208 568

o ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6: «Να διαθέτει πολλαπλά έτοιμα προγράμματα μονοπολικής κοπής-αιμόστασης. Να δοθούν οι σχετικές κυματομορφές και χαρακτηριστικά, για αυτά, προς αξιολόγηση.»
o ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6: «Να διαθέτει πολλαπλά έτοιμα προγράμματα διπολικής κοπήςαιμόστασης. Να δοθούν οι σχετικές κυματομορφές και χαρακτηριστικά, για αυτά
προς αξιολόγηση.»
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 15: Οι σύγχρονες χειρουργικές διαθερμίες έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης
και δεύτερου ποδοδιακόπτη με ταυτόχρονη χρήση 2 εργαλείων από το χειρουργό-βοηθό
(μονοπολικού και διπολικού). Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής, ως ακολούθως:
o Να διαθέτει δυνατότητα ελέγχου από διπλό ποδοδιακόπτη και επιπλέον σύνδεσης
μονού ποδοδιακόπτη για ταυτόχρονη χρήση μονοπολικών και διπολικών εργαλείων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
Προτείνουμε τις ακόλουθες προδιαγραφές, για την περεταίρω διασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών, των υπό προμήθεια ειδών.
 Θα εκτιμηθεί να διαθέτει περισσότερες από μια υποδοχές μονοπολικής χρήσης και αντίστοιχα διπολικής, με δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών τύπων καλωδίων σε κάθε μια από
αυτές τις υποδοχές
 Να έχει δυνατότητα σύνδεσης και αυτόματής ενεργοποίησης συσκευής/συστήματος απαγωγής καπνού.
 Να διαθέτει ημερολόγιο συμβάντων με δυνατότητα αποθήκευσης/ανάκτησης και μετά το
σβήσιμο της συσκευής, για τη διευκόλυνση της αποσφαλμάτωσης.
 Να διαθέτει πιστοποίηση ηλεκτρικής ασφάλειας ανώτατης κλάσης CF (ΣΧΟΛΙΟ: ώστε να είναι κατάλληλη για οποιαδήποτε εφαρμογή, όπως ζητείται στην αρχική περιγραφή Α.
ΓΕΝΙΚΑ.)
 Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με συσκευή ARGON.
 Να έχει δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης συνδεόμενων οργάνων.
Με εκτίμηση,
KARL STORZ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΠΕ
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