
 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΟΠΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΟΚΟΠΗΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΤΡΗΘΡΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΕΩΝ 

 

1. ΟΠΣΙΚΕ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΟΚΟΠΗΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΤΡΗΘΡΙΚΩΝ 
ΕΠΕΜΒΑΕΩΝ 

1.1 Να προσφερθεί οπτική 12° διαμέτρου 4mm, η οποία να έχει μήκος εργασίας τουλάχιστον 

280mm. Οι φακοί να είναι κατασκευασμένοι από γυάλινο στοιχείο εξαιρετικά χαμηλής 

διασποράς (ED-Extra Low Dispersion) ή αντίστοιχης ποιότητας, για να παρέχουν μεγάλη 

ευκρίνεια και να μειώνεται στο ελάχιστο η χρωματική εκτροπή. Επίσης, να διαθέτει γυαλί 

από ζαφείρι για να μη χαράζεται ευκολά, να διαθέτει δακτυλίδι απορρόφησης της 

υγρασίας και δακτυλίδι από αλουμίνιο για άριστη στεγανοποίηση. Να αποστειρώνεται σε 

κλίβανο ατμού (autoclavable). Να συνοδεύεται από κυτίο προστασίας κατά την διάρκεια 

αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού. Να είναι απολύτως συμβατή με το υπάρχον 

ρεζεκτοσκόπιο (OLYMPUS WA22366A) για χρήση υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό 

(TURis) του χειρουργείου και με το μονοπολικό ρεζεκτοσκόπιο του χειρουργείου 

(OLYMPUS WA22066A) και να διαθέτει χρωματικό κώδικα που να υποδεικνύει την 

συμβατότητα με τα ηλεκτρόδια του ρεζεκτοσκοπίου TURis του χειρουργείου. 

1.2 Να προσφερθεί οπτική 30° διαμέτρου 4mm, η οποία να έχει μήκος εργασίας τουλάχιστον 

280mm. Οι φακοί να είναι κατασκευασμένοι από γυάλινο στοιχείο εξαιρετικά χαμηλής 

διασποράς (ED-Extra Low Dispersion) ή αντίστοιχης ποιότητας, για να παρέχουν μεγάλη 

ευκρίνεια και να μειώνεται στο ελάχιστο η χρωματική εκτροπή. Επίσης, να διαθέτει γυαλί 

από ζαφείρι για να μη χαράζεται ευκολά, να διαθέτει δακτυλίδι απορρόφησης της 

υγρασίας και δακτυλίδι από αλουμίνιο για άριστη στεγανοποίηση. Να αποστειρώνεται σε 

κλίβανο ατμού (autoclavable). Να συνοδεύεται από κυτίο προστασίας κατά την διάρκεια 

αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού. Να είναι απολύτως συμβατή με το υπάρχον 

ρεζεκτοσκόπιο (OLYMPUS WA22366A) για χρήση υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό 

(TURis) του χειρουργείου και με το μονοπολικό ρεζεκτοσκόπιο του χειρουργείου 

(OLYMPUS WA22066A)και να διαθέτει χρωματικό κώδικα που να υποδεικνύει την 

συμβατότητα με τα ηλεκτρόδια του ρεζεκτοσκοπίου TURis του χειρουργείου. 

1.3 Να προσφερθεί οπτική 70° διαμέτρου 4mm, η οποία να έχει μήκος εργασίας τουλάχιστον 

280mm. Οι φακοί να είναι κατασκευασμένοι από γυάλινο στοιχείο εξαιρετικά χαμηλής 

διασποράς (ED-Extra Low Dispersion) ή αντίστοιχης ποιότητας, για να παρέχουν μεγάλη 

ευκρίνεια και να μειώνεται στο ελάχιστο η χρωματική εκτροπή. Επίσης, να διαθέτει γυαλί 

από ζαφείρι για να μη χαράζεται ευκολά, να διαθέτει δακτυλίδι απορρόφησης της υγρασίας 

και δακτυλίδι από αλουμίνιο για άριστη στεγανοποίηση. Να αποστειρώνεται σε κλίβανο 

ατμού (autoclavable). Να συνοδεύεται από κυτίο προστασίας κατά την διάρκεια 

αποστείρωσης σε κλίβανο ατμού. Να είναι απολύτως συμβατή με το υπάρχον ρεζεκτοσκόπιο 

(OLYMPUS WA22366A) για χρήση υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό (TURis) του 

χειρουργείου και με το μονοπολικό ρεζεκτοσκόπιο του χειρουργείου (OLYMPUS 

WA22066A) και να διαθέτει χρωματικό κώδικα που να υποδεικνύει την συμβατότητα με τα 

ηλεκτρόδια του ρεζεκτοσκοπίου TURis του χειρουργείου. 
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