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Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2017/312                                                                                                  
                              Αθήνα, 18 Ιουλίου 2017 
 
Θέμα: «Σχόλια της Δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών (Βιοϊατρικής) για την 
προμήθεια ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου» 
  

Αξιότιμοι κύριοι, 

Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναρτήθηκαν στη σχετική ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
σας για την προμήθεια Ενδοσκοπικού Εξοπλισμού (Ι. Εύκαμπτο Βίντεο Γαστροσκόπιο, ΙΙ.  Εύκαμπτο Βίντεο 
Κολονοσκόπιο, ΙΙΙ. Αυτόματο πλυντήριο απολυμαντής εύκαμπτων ενδοσκοπίων), με σκοπό την κάλυψη των 
αναγκών του τμήματος ενδοσκοπήσεων του νοσοκομείου, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

Ο κατασκευαστικός οίκος OLYMPUS Medical Corporation ο οποίος αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά στην 
Ελλάδα από την εταιρεία μας ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. διαθέτει ενδοσκοπικά συστήματα υψηλής ποιότητας και 
κατασκευής τα οποία ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες και πρωτοποριακές τεχνικές, συμβάλλοντας 
καθοριστικά στην αξιόπιστη διάγνωση κατά την ενδοσκόπηση. Παράλληλα διαθέτει σε παραγωγή 
αυτόματους απολυμαντές εύκαμπτων ενδοσκοπίων υψηλής ποιότητας και κατασκευής οι οποίοι 
εξασφαλίζουν την υψηλού βαθμού απολύμανση των ευκάμπτων ενδοσκοπίων. Η εταιρεία μας, προτίθεται να 
συμμετέχει σε ενδεχόμενο διαγωνισμό καταθέτοντας έγγραφη προσφορά με τα αντίστοιχα προϊόντα του 
κατασκευαστικού οίκου OLUMPUS Medical Corporation. 

Στα πλαίσια της προαναφερόμενης διαβούλευσης και των τεχνικών προδιαγραφών που αναρτηθηκαν από το 
νοσοκομείο σας, αναφέρουμε τα ακόλουθα σχόλια για την βελτίωση αυτών.  

Πιο συγκεκριμένα:  

Στην προδιαγραφή 15 του υποείδους III. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ζητείται «Σύστημα απορροφητήρα υδρατμών: Ναι, από το εσωτερικό του κάδου κατά τη διάρκεια της 
πλύσης». Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σήμερα τα νεότερης τεχνολογίας αυτόματα πλυντήρια-
απολυμαντές εύκαμπτων ενδοσκοπίων χρησιμοποιούν απολυμαντικά υγρά με βάση το υπεροξικό οξύ, ως ήδη 
περιγράφεται και στις συγκεκριμένες προδιαγραφές και λειτουργούν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 
απολύμανσης (περίπου στους 350C), εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλού βαθμού απολύμανση και προστασία 
των ενδοσκοπίων από φθορές. Ταυτόχρονα αποφεύγονται φαινόμενα υδρατμών από χρήση απολυμαντικών 
σε υψηλή θερμοκρασία νερού και η χρήση συστήματος απορρόφησης υδρατμών δεν καθίσταται αναγκαία και 
δεν εφαρμόζεται. Για τον λόγο αυτό ζητούμε την απαλοιφή της συγκεκριμένη τεχνικής προδιαγραφής. 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση, 

 

 
 
 
 
 
Η. Κεσκινίδης 
Product Specialist 
OLYMPUS G&R Division
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