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ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ  

ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΑΝΑΛΧΙΜΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΘΔΡΜΙΚΗ ΤΓΚΟΛΗΗ 

ΑΓΓΔΙΧΝ, ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

Σο ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ», ζε εθαξκνγή ηνπ Ν.4412/2016 άξζξν 47, θαη πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη 

δηαγσληζκό, γηα ηελ πξνκήζεηα «αναλώζιμος ςλικού ηλεκηποθεπμικήρ ζςγκόληζηρ αγγείων, με 

ζςνοδό εξοπλιζμό» , καλεί όινπο ηνπ ελδηαθεξόκελνπο οικονομικούρ θοπείρ, να ςποβάλλοςν 

ζσόλια -  πποηάζειρ - παπαηηπήζειρ  επί ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών ηος Νοζοκομείος. 

Τα παξαπάλσ, πξέπεη λα  πξέπεη λα είλαη γξακκέλα ζηελ Ειιεληθή ή Αγγιηθή Γιώζζα θαη εθηόο από 

ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη εγγξάθσο θαη ζε καγλεηηθή κνξθή, ζην 

Πξσηόθνιιν  ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ημεπομηνία έναπξηρ ςποβολήρ, νξίδεηαη η επομένη ηα ανάπηηζηρ  ηηρ  παπούζαρ ππόζκληζηρ 

ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ (http//www.elpis.gr) , και ζηο ΔΗΓΗ δειαδή ε 09 – 11 

-2017 . 

 Η δηαδηθαζία δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο   θα διαπκέζει δέκα πένηε  (15) ημέπερ , έσο θαη ηηο 23-11-

2017. 

 

 

Ηλεκηπονική Γιεύθςνζη Γξ. Πξνκεζεηώλ :  

msetaki@0283.syzefxis.gov.gr 

Σηλ. Δπικοινωνίαρ :213 2039 142 

Φαξ Γξακκαηείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ:213 2039 145 

Σασ. Γιεύθςνζη: Γημηηζάναρ 7 – Ακπειόθεπνη – Αζήλα 

Σ.Κ. 11474  
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ΣEXNIKE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΘΔΡΜΙΚΗ 
ΤΓΚΟΛΛΗΗ ΑΓΓΔΙΧΝ 

 
Μνλάδα  Ηιεθηξνζεξκηθήο  Σπγθόιιεζεο  Αγγείσλ  γηα ρξήζε  ζε  όιν  ην θάζκα  ησλ  ρεηξνπξγηθώλ 
επεκβάζεσλ,  απνηεινύκελε  από  κηα κνλάδα  κε  δύν  εμόδνπο  ηζρύνο θαη δπν ππνδνρέο γηα 
πνδνδηαθόπηε. 
 
ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 
Να  κπνξεί  λα  ρξεζηκνπνηεζεί  ζε  αγγεία  κέρξη  7mm. 
 
Να  πξνθαιεί  ειάρηζηε  ζεξκηθή  δηαζπνξά  ζε  παξαθείκελνπο  ηζηνύο. 
 
Να  έρεη  ηε δπλαηόηεηα  λα  ιεηηνπξγεί  θαη  ζαλ  δηπνιηθή  δηαζεξκία. 
 
Να δηαζέηεη 2 ςεθηαθέο  νζόλεο  (ελδείμεηο)  γηα  όιεο  ηηο  ιεηηνπξγίεο  (ζπγθόιιεζε, 
δηπνιηθή/κάθξνδηπνιηθή). 
 
Η  ζεξκνζπγθόιιεζε ησλ αγγείσλ λα αληέρεη 3 θόξεο ηελ θπζηνινγηθή ζπζηνιηθή πίεζε αίκαηνο ηνπ 
νξγαληζκνύ. 
 
Να δηαζέηεη  ςεθηαθέο νζόλεο (ελδείμεηο) γηα ηελ αλαγλώξηζε κεραληθώλ βιαβώλ. 
 
Να  παξέρεη  ερεηηθό  θαη  θσηεηλό  ζήκα  όηαλ  ε  δηαδηθαζία  ηεο  ζπγθόιιεζεο  ηνπ  αγγείνπ  έρεη  
επηηεπρζεί  θαη  απηνκάησο  λα  δηαθόπηεη  ηε  παξνρή  ηζρύνο . 
 
Να  παξέρεη  ερεηηθό  θαη  θσηεηλό  ζήκα  όηαλ  ε  δηαδηθαζία  ηεο  ζπγθόιιεζεο  ηνπ  αγγείνπ δελ έρεη  
επηηεπρζεί  θαη  απηνκάησο  λα  δηαθόπηεη  ηε  παξνρή  ηζρύνο. 
 
Να  παξέρεη  θσηεηλό  ζήκα γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηνπ θαισδίνπ ησλ ειεθηξνδίσλ ειεθηξνζεξκηθήο 
ζπγθόιιεζεο αγγείσλ ζηελ αληίζηνηρε έμνδν. 
 
Να  δηαζέηεη  ιαβίδεο  θαη  αληίζηνηρα  ειεθηξόδηα  ζε  δηάθνξεο  δηαζηάζεηο  πνπ  λα  θαιύπηνπλ  έλα  
επξύ  θάζκα  ρεηξνπξγηθώλ  επεκβάζεσλ αλνηρηήο θαη ιαπαξνζθνπηθήο ηερληθήο. 
 
Ο  έιεγρνο  ιεηηνπξγίαο  λα  βαζίδεηαη  ζε  κηθξνϋπνινγηζηέο ,νη  νπνίνη  λα  αληρλεύνπλ  θάζε  ζηηγκή  
ηελ  Ωκηθή  αληίζηαζε  ηνπ  ηζηνύ  θαη  λα  πξνγξακκαηίδνπλ  ηελ  θαηάιιειε  ηζρύ  εμόδνπ , νύησο  
ώζηε  λα  πξαγκαηνπνηείηαη  ε  ζπγθόιιεζε  ησλ αγγείσλ  δηαηεξώληαο  ηνλ  ηζηό  ειαζηηθό ,  
απνθιείνληαο  ηελ απαλζξάθσζε  ηνπ  ηζηνύ  δηαθόπηνληαο  απηόκαηα  ηελ  δηαδηθαζία,  όηαλ  απηή  
έρεη  νινθιεξσζεί. 
 
Η  γελλήηξηα  λα  δηαζέηεη  δύν  δηαθνξεηηθέο  εμόδνπο, κία  γηα  ρξήζε  σο ζύζηεκα ζπγθόιιεζεο 
αγγείσλ θαη κία έμνδν γηα δηπνιηθή/καθξνδηπνιηθή. 
 
Οη  πνδνδηαθόπηεο  λα  είλαη  δπν,  έλαο  γηα  θάζε  ιεηηνπξγία  ρξήζεο  (ζπγθόιιεζεο  αγγείσλ θαη 
δηπνιηθή/καθξνδηπνιηθή). 
 
Η  κνλάδα  λα είλαη  ζπκπαγήο .Οη  αλαθεξόκελεο  δηαζηάζεηο  θαη  ην  βάξνο  ηεο  λα είλαη  όζν  ην  
δπλαηόλ  κηθξόηεξεο  θαη  λα  κελ  μεπεξλνύλ  θαηά  πνιύ  ηηο  αληίζηνηρεο  κίαο  ρεηξνπξγηθήο  
δηαζεξκίαο. 
 
Να δηαζέηεη κέγηζηε ηζρύο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζεξκνζπγθόιιεζεο 150 Watts, γηα ηελ δηπνιηθή 
δηαζεξκία 95 Watts θαη γηα ηελ καθξνδηπνιηθή δηαζεξκία 95 Watts. 
 
Η  κνλάδα  λα  ιεηηνπξγεί  ζηα  220 V. 



 
Να δηαζέηεη CE mark.    
 

ΑΝΑΛΧΙΜO  ΤΛΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΟΘΔΡΜΙΚΗ ΤΓΚΟΛΛΗΗ  ΑΓΓΔΙΧΝ  

Α/Α ΚΧΓΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ  

1 311344 Φαλιδοειδήρ λαβίδα ηλεκηποθεπμικήρ ζςγκόλληζηρ και διαηομήρ 
αγγείων έωρ και 7 mm και ζύνηηξηρ ιζηών, με αςηόμαηη ολοκλήπωζη 
ηος κύκλος απολίνωζηρ ζε 2-4 sec,ενζωμαηωμένη κοπηική λάμα, 
ξεσωπιζηή ζκανδάλη μησανικήρ κοπήρ και σειποδιακόπηη 
ενεπγοποίηζηρ, ζςνολικού μήκοςρ 18,8 cm, μήκοςρ ζςγκόλληζηρ 16,5 
mm και μήκορ κοπήρ 14,7 mm , κςπηά άκπα και άνοιγμα ζιαγώνων 28 
μοίπερ. 

2 311383-1 Λαβίδα ηλεκηποθεπμικήρ ζςγκόλληζηρ και διαηομήρ αγγείων έωρ και 7 
mm, με αςηόμαηη ολοκλήπωζη ηος κύκλος απολίνωζηρ ζε 2-4 sec, 
σειποδιακόπηη, ενζωμαηωμένη κοπηική λάμα, κλείδωμα σειπολαβήρ και 
ξεσωπιζηή ζκανδάλη μησανικήρ κοπήρ, μήκοςρ 18 cm, μήκορ 
ζςγκόλληζηρ 36 mm και μήκορ κοπήρ 34 mm, κςπηέρ ζιαγώνερ 14 
μοιπών και μήκοςρ 36 mm και μήκορ κοπήρ. 

3 311860 Λαβίδα ηλεκηποθεπμικήρ ζςγκόλληζηρ και διαηομήρ αγγείων 
πεπιζηπεθόμενη, έωρ και 7 mm, διάμεηπορ 10 mm, με ενζωμαηωμένη 
κοπηική λάμα, με ζηςλεό 20 cm, πεπιζηπεθόμενο καηά 359ο με αςηόμαηη 
ολοκλήπωζη ηος κύκλος απολίνωζηρ  2-4 sec, σειποδιακόπηη με ενεπγό 
άκπο 24 mm με ανηίπποπη κίνηζη ηων ζιαγόνων μήκορ ζςγκόλληζηρ 22 
mm και μήκορ κοπήρ 20 mm, κλείδωμα σειπολαβήρ και ξεσωπιζηή 
ζκανδάλη μησανικήρ κοπήρ . 

4  311860-1 Λαβίδα ηλεκηποθεπμικήρ ζςγκόλληζηρ και διαηομήρ αγγείων έωρ και 7 
mm, μιαρ σπήζεωρ, με αςηόμαηη ολοκλήπωζη ηος κύκλος απολίνωζηρ 
ζε 2-4 sec, διαµέηπος 5 mm µε ενζωµαηωµένη κοπηική λάµα, µε  
ζηςλεό 23cm, κςπηέρ ζιαγώνερ ηύπος Maryland , πεπιζηπεθόµενη καηά 
350 µοίπερ, μήκορ κοπήρ 18 mm και μήκορ ζςγκόλληζηρ 20 mm. Να 
διαθέηει ξεσωπιζηή µησανική ζκανδάλη κοπήρ. 

5   311860-2 Λαβίδα ηλεκηποθεπμικήρ ζςγκόλληζηρ και διαηομήρ αγγείων έωρ και 7 
mm, μιαρ σπήζεωρ, με αςηόμαηη ολοκλήπωζη ηος κύκλος απολίνωζηρ 
ζε 2-4 sec, διαµέηπος 5mm µε ενζωµαηωµένη κοπηική λάµα, µε µακπύ 
ζηςλεό 37cm, κςπηέρ ζιαγώνερ ηύπος Maryland , πεπιζηπεθόµενη καηά 
350 µοίπερ, μήκορ κοπήρ 18 mm και μήκορ ζςγκόλληζηρ 20 mm. Να 
διαθέηει ξεσωπιζηή µησανική ζκανδάλη κοπήρ. 

6   312363-1 Αιμοζηαηική Λαβίδα μιαρ σπήζηρ, με δςναηόηηηα επιλογήρ σπήζηρ 
ηεσνολογίαρ ςπεπήσων και ηλεκηποθεπμικήρ ζςγκόλληζηρ αγγείων 
μήκορ λαβίδαρ 20cm διαμέηπος 5mm 

7 Νέο είδορ Λαβίδα ζςγκόλληζηρ αγγείων με ςπέπησο, μιαρ σπήζηρ, με 
πποζαπηώμενη γεννήηπια ςπεπήσων και μπαηαπία πολλαπλών 
σπήζεων, με δςναηόηηηα απολίνωζηρ αγγείων διαμέηπος εωρ 5 mm με 
δςναηόηηηα ενεπγοποίηζηρ από ηο σέπι με δύο ηασύηηηερ (minimum & 
maximum) με εςθεία λεπίδα η οποία πάλλεηαι με επιμήκη κίνηζη ζε 
ζςσνόηηηα 55,5 kHz. Μήκορ ζηςλεού 26 cm και 39 cm 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 1. Σε θάζε  εξγαιείν λα πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ, ην θπιιάδην νδεγηώλ ηνπ 
θαηαζθεπαζηή νίθνπ. 2. Τα εξγαιεία λα έξρνληαη απνζηεηξσκέλα θαη ζηε ζπζθεπαζία λα αλαγξάθεηαη ε 

έλδεημε CE Mark . Απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ δύν θιηληθέο κειέηεο από αλαγλσξηζκέλα θέληξα 
δεκνζηεπκέλα ζε έγθξηηα πεξηνδηθά γηα ην θάζε είδνο.  3.H Ηκεξνκελία ιήμεσο ησλ εξγαιείσλ λα είλαη 

άλσ ησλ 3 εηώλ. 4. Λόγνο απόξξηςεο ζα απνηειεί ην απνηέιεζκα κεηά από ρξήζε ζην ρεηξνπξγείν ή ζε 
πξνζνκνίσζε ρεηξνπξγείνπ. 5.Καηάινγνο πειαηώλ (Nνζνθνκεία πνπ πξνκεζεύνληαη ηα είδε) . 6. 



Υπεύζπλε δήισζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο όπνπ ζα δειώλεηαη ην εξγνζηάζην θαη ε 
ρώξα θαηαζθεπήο ηνπ πιηθνύ θαη ην εξγνζηάζην  θαη ε ρώξα ζπζθεπαζίαο θαη δηαλνκήο (ζε πεξίπησζε 

πνπ είλαη δηαθνξεηηθά) όπσο επίζεο CE θαη ISO ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. 7. Η πξνκεζεύηξηα 
εηαηξεία , ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ θαηαζθεπάζηξηα, λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλε από 
ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία γηα ηελ απνθιεηζηηθή δηαθίλεζε ησλ πξνηόλησλ ηεο ζηα Ειιεληθά Δεκόζηα, 
Σηξαηησηηθά θαη Ιδησηηθά Ννζνθνκεία ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή/έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ πξνηόλησλ 
ζην Ννζνθνκείν, ε νπνία ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία, θαζώο θαη ε ηήξεζε όισλ 

ησλ δηαδηθαζηώλ ηρλειαζηκόηεηαο ζε πηζαλή αλάθιεζε/απόζπξζε πξνηόληνο ή κεηά από ηελ 
ζπκπιήξσζε ηεο "Κάξηαο Αλαθνξάο Πεξηζηαηηθώλ Φξεζηώλ Ιαηξνηερλνινγηθώλ Πξνηόλησλ9ιεπθή 

θάξηα)" από ηνλ ρξήζηε. 8. Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία, λα δηαζέηεη άξηηα εθπαηδηεπκέλν/πηζηνπνηεκέλν 
πξνζσπηθό από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία (πηζηνπνίεζε έσο 2 πξνεγνύκελα έηε) γηα ηελ 

αζθαιέζηεξε θαζνδήγεζε/παξνπζίαζε ησλ πξνηόλησλ ζηνπο ρξήζηεο θαζώο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε 
απηώλ ζηα ρεηξνπξγεία ηνπ Ννζνθνκείνπ πάληα κεηά από έγθξηζε ηνπ Δ.Σ. θαη εμνπζηνδνηεκέλε ηερληθή 

ππνζηήξημε γηα πηζαλό απαξαίηεην ζπλνδό εμνπιηζκό. 
 

 
 
 
 

 


