
Απεικονιζηικό ζύζηημα  για ζύνδεζη με εύκαμπηα βρογτοζκόπια 

 

 Απαξαίηεηα όια ηα παξαθάησ λα πιεξνύλ ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο 
αζθαιείαο γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα θαη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE. 

 Σα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία λα είλαη πιήξε, θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηα, 
ζύγρξνλεο νπσζδήπνηε ηερλνινγίαο θαη λα πεξηιακβάλνπλ όια ηα 
εμαξηήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηελέξγεηα πιήξνπο εμέηαζεο/ηαηξηθήο 
πξάμεο. 

 Όια ηα πξνζθεξόκελα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ηδίνπ νίθνπ γηα πιήξε 
ζπκβαηόηεηα. 

 Οη πξνζθνξέο ζα πεξηιακβάλνπλ απαξαίηεηα ην ζύλνιν ησλ δεηνύκελσλ 
εηδώλ γηα πιήξε ζπκβαηόηεηα θαη νκνηνγέλεηα. 

 Να έρνπλ εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν (2) έηε θαη 
αληαιιαθηηθά γηα 10 έηε.  

 Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηώλνληαη από ηα επίζεκα πξνζπέθηνπο ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

 Να θαηαηεζεί πιήξεο θαη αλαιπηηθό θύιιν ζπκκόξθσζεο κε παξαπνκπέο. 
Σν ζύζηεκα λα απνηειείηαη από: 

1. Οζόλε  
2. Κεθαιή θάκεξαο 
3. Φνξεηή πεγή LED 

 

1. Να προζθερθεί νζόλε κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:  

 Να είλαη πςειήο επθξίλεηαο TFT  πεξίπνπ 7 ηληζώλ. 
 Να παξέρεη εηθόλα πςειήο αλάιπζεο, πεξ.  1280 x 800 pixels. 
 Να κπνξεί λα ζπλδεζεί θεθαιή θάκεξαο γηα ρξήζε ηνπ κε εύθακπηα 

θαη άθακπηα ελδνζθόπηα.  

 Να κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ηαπηόρξνλα δύν ηύπνη βηληενελδνζθνπίσλ, 
κε εύθνιε ελαιιαγή κεηαμύ ησλ δύν κέζσλ. Επηπιένλ λα ζπλδέεηαη 
θαη κε ιάκεο δηαζσιήλσζεο ηερλνινγίαο CMOS.  

 Να δηαζέηεη εμόδνπο USB θαη HDMI γηα ζύλδεζε κε εμσηεξηθή νζόλε. 
 Να έρεη δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο εηθόλσλ θαη βίληεν ζε θαηάιιειν 

κέζσ απνζήθεπζεο θαη δπλαηόηεηα αλαπαξαγσγήο απηώλ. 

 Να έρεη δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ζε USBflashdrive γηα 
αξρεηνζέηεζε. 

 Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα playback ησλ εηθόλσλ θαη βίληεν.  
 Να είλαη δηαζέηεη επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία. Να κπνξεί επίζεο λα 

ιεηηνπξγεί θαη θαηά ηε θόξηηζε. 
 Να δηαζέηεη εηδηθή πξνζηαζία από ηα πγξά θαη λα είλαη θαηάιιειν γηα 

επηθαλεηαθή απνιύκαλζε – ΙΡ54 

 Να κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ  ιάκεο γηα δηαζσιήλσζε (πνιιαπιώλ αιιά 
θαη κηαο ρξήζεο) θαη βίληεν εύθακπηα ελδνζθόπηα (πνιιαπιώλ αιιά 
θαη κηαο ρξήζεο) . 

2. Να προζθερθεί θεθαιή θάκεξαο CMOS ζπκβαηή κε ην παξαπάλσ κόληηνξ 
γηα ζύλδεζε κε ην εύθακπην βξνγρνζθόπην ηδηνθηεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ 
ηύπνπ 11302BD2 KARL STORZ.  

3. Να προζθερθεί  θνξεηή πεγή LEDεπαλαθνξηηδόκελε καδί κε ηνλ θνξηηζηή 
κε ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά: 



 Θεξκνθξαζία ρξώκαηνο 5500ν Κ.  
 Φσηεηλόηεηα  100lm / 140 lm.  
 Δηάξθεηα ρξήζεο ζην 100% πεξίπνπ 40 ιεπηά 
 ύληνκε θόξηηζε ζε 1 ώξα πεξίπνπ. 
 Να έρεη ην LED δηάξθεηα δσήο   50.000 ώξεο ηνπιάρηζηνλ.  

Να είλαη θαηάιιειε γηα επηθαλεηαθή απνζηείξσζε. 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 11.000,00€ 
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