
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

VIDEO ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΩΡΛ 

για το ΩΡΛ τμήμα 

 

Προϋπολογισμός: 14.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

1. Να μπορεί να συνδεθεί με  φορητό σύστημα με οθόνη το οποίο και θα 

προσφέρεται απαραιτήτως με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Να είναι υψηλής ευκρίνειας TFT  περίπου 7 ιντσών. 

 Να παρέχει εικόνα υψηλής ανάλυσης, περίπου  1280 x 800 pixels. 

 Να μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα δύο τύποι βιντεοενδοσκοπίων, 

με εύκολη εναλλαγή μεταξύ των δύο μέσων. 

 Να διαθέτει εξόδους USB και HDMI για σύνδεση με εξωτερική 

οθόνη. 

 Να έχει δυνατότητα καταγραφής εικόνων και βίντεο σε κατάλληλο 

μέσω αποθήκευσης και δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών. 

 Να έχει δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων σε USB flash drive για 

αρχειοθέτηση. 

 Να είναι διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία, με μέγιστο χρόνο 

λειτουργίας έως 2 ώρες και σχετική ένδειξη του εναπομείναντα 

χρόνου. Να μπορεί επίσης να λειτουργεί και κατά τη φόρτιση. 

 Να διαθέτει ειδική προστασία από τα υγρά και να είναι κατάλληλο για 

επιφανειακή απολύμανση 

2. Να είναι πολύ ελαφρύ . 

3. Να έχει εργονομικό σχεδιασμό. 

4. Να διαθέτει ενσωματωμένη πηγή φωτισμού τεχνολογίας LED. 

5. Να διαθέτει εξωτερική διάμετρο 2,9 mm.. 

6. Να έχει μήκος εργασίας 35 cm . 

7. Να έχει αντικειμενικό φακό 0° και εύρος γωνίας οράσεως περίπου 85°. 

8. Να εκτελεί γωvιώσεις 140° πάνω και140° κάτω. 

9. Στο σύστημα των γωνιώσεων να διακρίνεται ακουστικά και με την αφή η θέση 

‘’μηδέν’’.  

10.Να διαθέτει πλήκτρα για τον έλεγχο του white balance και την καταγραφή 

φωτογραφιών και βίντεο. 

11.Να κλιβανίζεται μέσω μεθόδων ΕtΟ-Gas, Sterrad, και να εμβαπτίζεται πλήρως σε 

αποστειρωτικά υγρά. 



12.Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την λειτουργία του και την 

προστασία του. 

13.Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό ΙSO 9001:2015 και 

πιστοποιητικό ISO 13485:2016 (να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά). 

14.Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη και κάλυψη 

ανταλλακτικών για 10 έτη. 

 

Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών 

1. Αλέξανδρος Ραδιώτης, Προσωρινός Διευθυντής ΩΡΛ 

 

2. Αργύριος Καπετανάκης, Προϊστάμενος ΒΙΤ 

 

3. Βαλεντίνος Σοφοκλέους, Επ. Ιατρός ΩΡΛ 
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