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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαραίτητες 

τεχνικές προδιαγραφές, που θα πρέπει να αποδεικνύονται στην Τεχνική 

Περιγραφή και σε Φύλο Συμμόρφωσης και να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες 

παραπομπές σε πρωτότυπα prospectus, ή άλλα επίσημα έγγραφα: 

1.1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίο μοντέλο, 

αναγνωρισμένου οίκου, με πιστοποίηση κατά ISO, να φέρει τη 

σήμανση CE και να λειτουργεί με 220 V/50 Hz. 

1.2. Να είναι περιστροφικού τύπου και αυτόματης κοπής. 

1.3. Να έχει εύρος κοπής τομών από 0.5 μm έως 100 μm. 

1.4. Να έχει εύρος κουρέματος (κοπής trimming) από 5 μm έως 500 

μm. 

1.5. Να έχει εύρος κάθετης μετακίνησης του δείγματος 72 mm. 

1.6. Να έχει συνολική οριζόντια προώθηση του δείγματος 28 mm. 

1.7. Η προώθηση της κεφαλής να γίνεται ηλεκτρονικά με ταχύτητα 

τουλάχιστον 1000 μm/sec 

1.8. Να έχει ρυθμιζόμενη ταχύτητα κοπής από 0 μm/sec έως 400 

μm/sec περίπου. 

1.9. Να έχει δυνατότητα επαναφοράς (retraction) τουλάχιστον 40 μm 

με δυνατότητα απενεργοποίησης. 

1.10. Η εναλλαγή από λειτουργία κοπής σε λειτουργία trimming να 

γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. 

1.11. Να διαθέτει χειροκίνητο και ηλεκτρικό φρένο, φρένο μέσω 

ποδοδιακόπτη καθώς κουμπί έκτακτης διακοπής λειτουργίας 

(emergency stop) για μέγιστη ασφάλεια στη χρήση. 

1.12. Η αυτόματη κοπή να ξεκινά με διπλό κτύπημα του διακόπτη 

έναρξης. 

1.13. Να διαθέτει διαφορετικούς τρόπους μεθόδους κοπής (απλή, 

πολλαπλή, κατά διαστήματα και συνεχόμενη). 

1.14. Να έχει σύστημα κλειδώματος του χειροτροχού, το οποίο να 

μπορεί να το ενεργοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση 
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1.15. Nα διαθέτει λειτουργία ΄΄Rock Mode΄΄ έτσι ώστε να μην απαιτείται 

η πλήρης περιστροφή του χειροτροχού 

1.16. Να διαθέτει λειτουργία μνήμης της θέσης του δείγματος καθώς και 

δυνατότητα προγραμματισμού παραθύρου κοπής (cutting window). 

1.17. Να μπορεί ο χειριστής να ρυθμίζει τη γωνία κλίσης της κοπής 

μέσω κοχλία και να μπορεί μέσω αυτού να ασφαλίζει τη ρύθμιση 

1.18. Να συνοδεύεται από αποσπώμενο ηλεκτρονικό χειριστήριο το 

οποίο να δύναται να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του 

μικροτόμου για διευκόλυνση του χειριστή. Μέσω της ψηφιακής οθόνης 

να αναγράφονται όλες οι παράμετροι λειτουργίας όπως ταχύτητα 

κοπής, αριθμός τομών, άθροισμα πάχους τομών, εύρος κοπής, 

τρόπος λειτουργίας. 

1.19. Να συνοδεύεται από ποδοδιακόπτη. 

1.20. Να συνοδεύεται από φορέα δειγμάτων κατάλληλο για δείγματα 

μέχρι 55 x 50 mm  καθώς και από φορέα λεπίδων. 

1.21. Να είναι δυνατή η μελλοντική σύνδεση με σύστημα ψύξης του 

μπλοκ παραφίνης το οποίο να τοποθετείται επί του μικροτόμου. 

1.22. Να έχει δυνατότητα μελλοντικής σύνδεσης με υδατόλουτρο τομών 

για την αυτόματη μεταφορά των τομών από τον μικροτόμο στο 

υδατόλουτρο. 

1.23. Να δέχεται όλα τα είδη μαχαιριών και λεπίδων μίας χρήσης. 

1.24. Να έχει δυνατότητα προσανατολισμού του δείγματος στους 

άξονας Χ και Υ κατά 8 μοίρες περίπου και στον άξονα Ζ κατά 360 

μοίρες. 

1.25. Να υπάρχει δυνατότητα να δεχτεί μπλοκ παραφίνης διαφόρων 

διαστάσεων (πχ mega cassettes) με χρήση διαφορετικών υποδοχέων 

κασετών. 

1.26. Να είναι εγκεκριμένο για In Vitro διαγνωστική χρήση. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

2.1.  Τα είδη θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή, σε 

χώρους που θα υποδείξει το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας 
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ασθενών, χειριστών, περιβάλλοντος. Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει με 

την προσφορά του, τυχόν προαπαιτούμενες υποδομές (παροχές, 

συνδέσεις κ.λπ.) ή άλλες υποχρεώσεις του Νοσοκομείου, προκειμένου 

να υλοποιηθεί η παράδοση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

κατασκευαστή. 

2.2.  Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) 

χρόνια τουλάχιστον και πλήρη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service 

για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον, με αποδεδειγμένη παρακαταθήκη 

ανταλλακτικών. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την 

εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να 

αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η 

ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με 

το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, 

σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.  

2.3.  Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και 

μέριμνα του Προμηθευτή, δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι 

συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, 

καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή 

ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από 

εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου, 

εντός 24 ωρών το αργότερο από την έγγραφη ή τηλεφωνική 

ειδοποίησή του. 

2.4.   Να δοθούν πλήρη στοιχεία για την οργάνωση του service του 

Προμηθευτή, ο οποίος πρέπει να έχει επαρκή εμπειρία στο 

συγκεκριμένο είδος, καθώς και πελατολόγιο του προσφερόμενου 

είδους. Θα αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη τοπικού service. 

2.5.   Να δοθούν βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, από τις οποίες 

να φαίνεται ότι ο προμηθευτής είναι εξουσιοδοτημένος ως προς την 

παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης και ότι 

επαρκής αριθμός στελεχών του Προμηθευτή έχουν εκπαιδευτεί από 

τον οίκο κατασκευής του προϊόντος. 

2.6.  Να επισυναφθούν τα πιστοποιητικά CΕ του είδους και  ISO του οίκου 

καθώς και Βεβαίωση πιστοποιημένου φορέα περί συμμόρφωσης του 

προμηθευτή με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή 

πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης (service) ιατροτεχνολογικό 
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προϊόντων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 

ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348,ΦΕΚ 32Α/16-01-04). 

2.7.  Nα συνοδεύεται η τεχνική προσφορά με οδηγίες χρήσης και 

συντήρησης του προϊόντος στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει 

να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση 

του κατασκευαστή (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).  

 2.8.  Να παρέχεται κατά την παράδοση του προϊόντος δωρεάν 

εκπαίδευση των χειριστών στη θεωρία, το χειρισμό και τη λειτουργία, 

αλλά και των τεχνικών στην επισκευή και συντήρηση και τα μέτρα 

ασφάλειας των χρηστών και του μηχανήματος (Νόμος 2955/01, άρθρο 

2, παρ. 5).   

2.9.  Να παραδοθούν, με την παράδοση του είδους, τα πρωτότυπα 

εγχειρίδια χειρισμού και service, με τα κυκλωματικά διαγράμματα, τις 

οδηγίες επισκευής και συντήρησης και τους κωδικούς των 

ανταλλακτικών.  

2.10. Nα περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων που 

προβλέπεται από τον   κατασκευαστή, να διευκρινιστούν σαφώς οι 

χρόνοι και το είδος των συντηρήσεων που πρέπει να κάνει ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και ενδεχομένως ο χρήστης και να 

αναφερθούν αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα ή άλλα υλικά 

των συντηρήσεων, με τους κωδικούς, τις τιμές και το χρόνο ζωής τους. 

2.11. Να δοθούν οικονομικές προσφορές, ως εκατοστιαίο ποσοστό της 

συνολικής αξίας αγοράς, για πλήρη τεχνική υποστήριξη, με ετήσια 

Σύμβαση Συντήρησης και επισκευής, με ανταλλακτικά και χωρίς 

ανταλλακτικά, που θα ισχύσει μετά τη λήξη της εγγύησης και για 10 

συνολικά χρόνια.  Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τη 

Σύμβαση Συντήρησης (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει 

οπωσδήποτε να αναφερθούν. Η Σύμβαση θα υλοποιηθεί εφόσον 

κριθεί συμφέρουσα. 

2.12. Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

 

 

 


