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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ 

1. Να  είναι τελευταίας τεχνολογίας, με πλήρως εξελιγμένο σχεδιασμό. 

2. Να διαθέτει στερεοσκοπικό μικροσκόπιο, υψηλής φωτεινότητας και ευκρίνειας. 

3. Να είναι τύπου Galileo Type. 

4. Να διαθέτει σύστημα μεγέθυνσης πέντε βημάτων: 6Χ, 10Χ, 16Χ, 25Χ, 40Χ. 

5. Να διαθέτει ευρύ οπτικό πεδίο, από 6.0 έως 38 mm περίπου και εστίαση μεγάλου 

βάθους, προσοφθάλμιους με υψηλής ποιότητας οπτικά, με φακούς 

αντανακλαστικής επίστρωσης. 

6. Η διακορική απόσταση να μπορεί να ρυθμιστεί από 55 έως 80mm περίπου. 

7. Το εύρος προσαρμογής διοπτρίας να μπορεί να ρυθμιστεί από -7D έως  +7D. 

8. Να διαθέτει στήριγμα κεφαλής (υποσιάγωνο) για τον εξεταζόμενο με δυνατότητα  

ρύθμισης του ύψους. 

9. Να διαθέτει ενσωματωμένα φίλτρα: μπλέ φίλτρο κοβαλτίου για τονομέτρηση, 

ανέρυθρο (πράσινο), θερμικής απορρόφησης και γκρι φίλτρο. 

10. Να διαθέτει υψηλής ποιότητας φωτισμό LED, η ένταση του οποίου να ρυθμίζεται με 

ενσωματωμένο ροοστάτη στη βάση της σχισμοειδούς λυχνίας. 

11. Να διαθέτει σύστημα προβολής της φωτεινής δέσμης (σχισμή ή κηλίδα) με 

ρυθμιζόμενο εύρος από 0 έως 14mm και ρυθμιζόμενο μήκος από 1mm έως 14mm. 

12. Να διαθέτει σύστημα περιστροφής 0 έως 180 μοίρες της σχισμής συνεχώς 

μεταβαλλόμενη, ώστε η προβολή της να γίνεται από οποιαδήποτε οπτική γωνία επί 

του οφθαλμού. 

13. Να έχει δυνατότητα κλίσης της σχισμής ως προς τον οπτικό άξονα από κάτω προς τα 

πάνω σε διαβαθμίσεις 5,10,15 και 20 μοιρών. 

14. Να είναι εργονομικά σχεδιασμένη για ευκολία χειρισμών και την άνεση  του 

εξεταζομένου. 

15. Να συνοδεύεται από τραπέζι ηλεκτρικής ανύψωσης. 

16. Να διαθέτει όλες τις εγκρίσεις ασφαλείας για τον χρήστη και τον ασθενή. 

17. Ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει σε δειγματισμό το 

προσφερόμενο μηχάνημα πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν το μηχάνημα καλύπτει τις ανάγκες και τις 

απαιτήσεις του τμήματος. 

18. Με την προσφορά να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.  

19.  Να δοθεί πλήρης κατάλογος με τιμές των ανταλλακτικών και αναλωσίμων εάν 

απαιτούνται.  

20. Να διαθέτει CE mark σύμφωνα με την οδηγία 93/42 της Ε.Ε.  και ο κατασκευαστικός 

οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας με 

πιστοποίηση κατά ISO, για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την 

τεχνική υποστήριξη (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO 9001, ISO 

13485). 

21. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών, η οποία να ισχύει από την 

ημερομηνία παραλαβής του μηχανήματος κατά την οποία να παρέχεται δωρεάν 

υποστήριξη βλαβών και προβλεπόμενης συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των 

ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

 

 

 



22. Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία και επάρκεια 

εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια. Η 

επάρκεια του SERVICE να αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των 

τεχνικών της εταιρίας επί του προσφερόμενου μοντέλου και με την ύπαρξη 

εξοπλισμού διακρίβωσης. 

23. Να συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά και τεχνικά εγχειρίδια (service 

manual) . 

24. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη 

φύλλου συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, (όχι 

μονολεκτικά ), και με την σειρά που αναφέρονται όλα  τα  αιτήματα των τεχνικών 

προδιαγραφών. Όπου ζητείται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε ξενόγλωσσα 

φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητουμένων στοιχείων, αυτή θα 

γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο  του φυλλαδίου, όπου 

εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά. 

 

 

 

 


