
Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών                                                                               Αίγιο 03/12/2015
Για την Προμήθεια ενός Οδοντιατρικού Μηχανήματος
Οργανικής Μονάδας Καλαβρύτων

Προς:
 Γραφείο Προμηθειών

Τεχνικές Προδιαγραφές 
Οδοντιατρικού Μηχανήματος & περιφερειακού εξοπλισμού

Οδοντιατρικό  μηχάνημα ΕΝΑ ( 1Τεμ.)

Γενικά  χαρακτηριστικά:

Το  προσφερόμενο  οδοντιατρικό  συγκρότημα  θα  πρέπει  να  είναι  καινούργιο,  ανθεκτικής  κατασκευής,  σύγχρονης
τεχνολογίας, μοντέλο τουλάχιστον τελευταίας τριετίας. Να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία και ουσιώδη παρελκόμενα
για την ασφαλή και καλή λειτουργία του. 

1. Όλα τα μεταλλικά μέρη του μηχανήματος  να είναι:
     α. Αντοχής και ανοξείδωτα.

β. Ηλεκτροστατικής βαφής και να έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία αντισκωρικής προστασίας.
γ. Ικανά να δεχτούν απολύμανση.

2. Όλα τα υλικά κατασκευής του μηχανήματος να είναι  αναλλοίωτα από χημικά αντισηπτικά.
3. Η τροφοδότηση της μονάδας να  είναι χαμηλού βολτάζ (24V). 
4. Οι ηλεκτροβαλβίδες να  είναι ανοξείδωτες, από μπρούντζο και όχι από σίδηρο 
5. Oι σωληνώσεις να είναι από ανθεκτικό υλικό TEFLON και όχι από πλαστικό για να αντέχουν στα άλατα και την

καταπόνηση από τις πιέσεις νερού και αέρος. 
6. Οι διακόπτες να είναι πλήρως στεγανοποιημένοι, ανθεκτικοί και εργονομικά τοποθετημένοι για να διευκολύνουν

τον γιατρό και τον ασθενή.
7. Ο κορμός του μηχανήματος και το πτυελοδοχείο να ακολουθούν τις κάθετες κινήσεις της πολυθρόνας.                  
8. Οι αγωγοί ρεύματος, νερού, πεπιεσμένου αέρα να  είναι συγκεντρωμένοι σε ιδιαίτερο κιβώτιο παροχών     

τοποθετημένο στο υποπόδιο της έδρας.
9. Όλα τα τμήματα που συγκροτούν το Οδοντιατρικό συγκρότημα να  είναι  σε σειρά παραγωγής.
10. Να διαθέτει συλλέκτη αμαλγάματος.

Κύρια τμήματα οδοντιατρικού μηχανήματος: 

Α.  Έδρα

1. Η λειτουργία της να είναι ηλεκτρομηχανική.
2. Να διαθέτει εργονομική σχεδίαση και καλή πλευρική στήριξη,
3. Να διαθέτει ανακλινόμενους βραχίονες στήριξης ασθενούς.
4. Τα υλικά επένδυσης να είναι μεγάλης αντοχής, να μη φέρουν πτυχές και ραφές ώστε να επιδέχονται συνεχείς

καθαρισμούς  και  απολύμανση  με  ισχυρά  απολυμαντικά  διαλύματα.  Τα  υλικά  επένδυσης  να  δύνανται  να
αντικατασταθούν εύκολα.

5. Να εκτελεί κινήσεις επάνω και κάτω, εμπρός και πίσω της πλάτης μέχρι οριζοντίωσης καθώς να μπορεί να λάβει
θέση έκτακτης ανάγκης.

6. Να είναι ικανή να ανυψώσει βάρος 200 κιλών χωρίς πρόβλημα.
7. Να διαθέτει μνήμες με  προγραμματιζόμενες θέσεις εργασίας
8. Να διαθέτει διακόπτη κινήσεων στο ποδοδιακόπτη και στην εργαλειοφόρο κεφαλή.
9. Να διαθέτει ερεισικέφαλο το οποίο μπορεί να εκτελεί μετακινήσεις της κεφαλής αυτόνομες, μεγάλης διαδρομής

προς όλες τις κατευθύνσεις και ασφαλίζει τις θέσεις αυτές.



Β.  Προβολέας 

1. Να είναι αναρτημένος σε πολύσπαστο αρθρωτό σύστημα με μηχανισμό που εξασφαλίζει απόλυτη σταθερότητα.
Οι  κινήσεις  να  εκτελούνται  σε  όλους  τους  άξονες  παρέχοντας  δυνατότητα  ευχερούς  στόχευσης  στο  πεδίο
εργασίας. 

2. Να  προσφέρει  ψυχρό  φωτισμό  5000  Κ  συγκεντρωτικό.   Να  είναι  σκιαλυτικός,  ισχύος  25.000  LUX,  με
δυνατότητα ρύθμισης της φωτιστικής ισχύος.  Να  φέρει μηχανισμό ηλεκτρολογικής ασφάλειας.

3. Να λειτουργεί με διακόπτη (ON-OFF) 
4. Να φέρει αποσπώμενα καλύμματα στις χειρολαβές που δύναται να αποστειρωθούν στον αυτόκαυστο.

Γ.   Ταμπλέτα εργαλείων

1. Να διαθέτει  διακόπτες μαλακούς (soft touch), για τον έλεγχο του Unit, του 
           πτυελοδοχείου, του προβολέα και της έδρας.

2. Οι εξωτερικές επιφάνειες της ταμπλέτας να είναι επίπεδες και λείες ώστε να 
           καθαρίζονται καλύτερα, ενώ  οι διακόπτες να είναι τύπου αφής.

3.  Τα κορδόνια να είναι  σιλικόνης για καλύτερο καθαρισμό και αναρτημένα σε βραχίονες πάνω από την ταμπλέτα.
 4.   Να είναι εξοπλισμένη με τα εξής:
- 1 σύνδεση  για τουρμπίνα με φως 
- 1 αερο-υδροσύριγγα 
- 1 σύνδεση για luft  motor αέρος 20000 στροφών  

Δ.  Ποδοδιακόπτης

1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής με αντιολισθητική βάση. 
2. Να διαθέτει κατά προτίμηση δακτυλιοειδή βραχίονα ώστε να σηκώνεται και να μετακινείται με το πόδι.
3. Να ενεργοποιεί τα κοπτικά εργαλεία (luftmotor-airotor) της εργαλειοφόρου κεφαλής.
4. Να ελέγχει την παροχή νερού στα κοπτικά εργαλεία.
5. Να ελέγχει τις κινήσεις της έδρας.

Ε.  Κουτί Κεντρικής Τροφοδοσίας

Το  κουτί  κεντρικής  τροφοδοσίας  να  είναι  κατάλληλα  διαμορφωμένο  ώστε  να  διαχωρίζονται  πλήρως  για  λόγους
ασφαλείας τα ηλεκτρολογικά από τα υδραυλικά στοιχεία. Επίσης να περιέχει τα παρακάτω:

1. Κεντρικό διακόπτη (ON-OFF) ο οποίος ελέγχει ταυτόχρονα όλες τις παροχές προς το οδοντιατρικό συγκρότημα
(ρεύμα, νερό, αέρας).

2. Κεραμικό φίλτρο νερού.
3. Φίλτρο αέρα με υδατοπαγίδα και δυνατότητα καθαρισμού και εξαέρωσης.
4. Ρυθμιστή πιέσεως εισόδου προς το οδοντιατρικό συγκρότημα για το νερό και τον αέρα με αντίστοιχα ενδεικτικά

όργανα.
5. Ρυθμιστές πιέσεως διανομής προς τα επιμέρους στοιχεία του συγκροτήματος (ταμπλέτα και πτυελοδοχείο) για το

νερό και τον αέρα με αντίστοιχα ενδεικτικά όργανα.
6. Μετασχηματιστή τροφοδοσίας του συγκροτήματος 220 W-24V.
7. Ασφάλειες χαμηλής τάσεως για το μετασχηματιστή και όλα τα επιμέρους στοιχεία του συγκροτήματος.

ΣΤ.   Ισχυρή χειρουργική ηλεκτρική αναρρόφηση.

 Ηλεκτρικό moter αδιάλειπτης λειτουργίας και αποχέτευσης λημμάτων. (Να μην διαθέτει κάδο λημμάτων) 

Ζ. Χειρολαβές αερότορ με φωτισμό led και κεραμικά ρουλεμάν τεμάχια 1
            Χειρολαβές αερότορ χωρίς φωτισμό τεμάχια 4

 Η. Γωνιακή micromotor χωρίς φώς τεμάχια 5
Ευθεία micromotor χωρίς φως   τεμάχια  : 1



ΕΙΔΙΚΟΙ    ΌΡΟΙ

1. Τα προσφερόμενα μηχανήματα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την ΚΥΑ
2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ755/7-10-94 και ΦΕΚ 575/Β/10-10-94).

2. Για  το  λόγο  αυτό  στην  προσφορά  θα  πρέπει  να  υπάρχει  συνημμένο  έγκυρο  πιστοποιητικό  κοινοποιημένου
οργανισμού  ή  και  πρωτότυπα  PROSPECTUS  από  τα  οποία  να  προκύπτει  ότι  τα  προσφερόμενα  είδη  φέρουν
σήμανση CE,. Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν πιστοποιήσεις κατά
ISO 9001 και ISO 13485.                                      Ειδικότερα ο προμηθευτής να έχει πιστοποιητικό συστήματος
ποιότητας  διακίνησης  ιατροτεχνολογικών  προϊόντων  σύμφωνα  με  την  Υπουργική  Απόφαση  Ε3/833/99
(ΦΕΚ1329/Β/29-06-01). Ολα τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών,
τα οποία πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά.

3. Εκπαίδευση προσωπικού (γιατρών - χειριστών) κ.λ.π.
4. Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη από την παράδοση του σε κατάσταση πλήρους

λειτουργίας,  ως  και  διασφάλιση  παροχής  ανταλλακτικών  και  αναλωσίμων  για  δέκα  (10)  έτη  τουλάχιστον,  με
έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ακόμα και  στην περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει  να είναι
αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου.

5. Κατά  την  διάρκεια  της  εγγύησης  το  Νοσ/μείο  δεν  θα  ευθύνεται  για  καμιά  βλάβη  του  όλου  μηχανήματος
προερχόμενη  από  τη  συνήθη  και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  θα  επιβαρύνεται  κανένα  ποσό  για  τα  εργατικά,
ανταλλακτικά, υλικά κ.λ.π. εκτός των αναλωσίμων.

6. Ο προμηθευτής να προσφέρει οπωσδήποτε και το πρόγραμμα πλήρους συντήρησης (εργασία και ανταλλακτικά)
που  εφαρμόζει  στα  ήδη  εγκατεστημένα  παρόμοια  συστήματα,  για  μετά  τη  λήξη  του  χρόνου  εγγύηση  καλής
λειτουργίας. Κρίνεται αναγκαία η προσκόμιση πλήρους τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών και αναλωσίμων. 

7. Κρίνεται  αναγκαία  η  παράδοση  των  operating  και  service  manual  καθώς  επίσης και το  πρόγραμμα
ελέγχου  βλαβών  του  μηχανήματος κατά την παραλαβή του μηχανήματος. Για το operating manual να υπάρχει
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.

8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση εγκατεστημένων μηχανημάτων σε Νοσοκομεία, ομοίων
με τους προσφερόμενους. 

9. Άμεση τεχνική υποστήριξη εντός 24ώρου.
10. Στην τιμή να συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και εγκατάσταση όλου του συστήματος.


