ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΠΛΖΡΟΤ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ΠΡΟΖΓΜΔΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ (ΣΔΜΑΥΗΑ: 17)
Α. ΓΔΝΗΚΑ
1. Τν ππό πξνκήζεηα αλαηζζεζηνινγηθό ζπγθξόηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ακεηαρείξηζην, ζύγρξνλεο
ηερλνινγίαο, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε αζζελείο όισλ ησλ ειηθηώλ (ελήιηθεο, παηδηά, λενγλά).
2. Να θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε βάζε κε ζύζηεκα πέδεζεο ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ θαη λα
δηαζέηεη απνζεθεπηηθό ρώξν, επηθάλεηα γξαθήο κε θσηηζκό ξπζκηδόκελεο θαηά πξνηίκεζε
έληαζεο, επηθάλεηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε κόληηνξ ή άιισλ ζπζθεπώλ θαη ξεπκαηνιήπηεο γηα ηελ
ηξνθνδνζία πεξηθεξηθώλ ζπζθεπώλ.
3. Να απνηειείηαη από ηα αθόινπζα:
α. Κπξίσο κεράλεκα αλαηζζεζίαο
β. Αλαπλεπζηήξα θαη κόληηνξ αλαπλεπζηήξα (αλαπλεπζηηθώλ παξακέηξσλ)
γ. Σύζηεκα παξαθνινύζεζεο δσηηθώλ παξακέηξσλ
δ. Ηιεθηξνληθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο θιηληθώλ δεδνκέλσλ αζζελνύο
Γηα όια ηα αλσηέξσ λα ππάξρεη ηεθκεξησκέλε επηθνηλσλία θαη ζπκβαηόηεηα κεηαμύ ησλ επηκέξνπο
ηκεκάησλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ην ζπγθξόηεκα λα πξνζθέξεηαη έηνηκν πξνο ελζσκάησζε ζε
δίθηπν επηθνηλσλίαο Ethernet.
4. Τν ινγηζκηθό όινπ ηνπ πξνζθεξόκελνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνύ λα είλαη ζηελ Ειιεληθή γιώζζα.
Β. ΚΤΡΗΩ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΑΝΑΗΘΖΗΑ
1. Nα θέξεη ζσιήλεο κε κε αληαιιάμηκεο ζπλδέζεηο γηα ηξνθνδνζία από θεληξηθή παξνρή αεξίσλ Ο 2,
Ν2Ο θαη πεπηεζκέλνπ αέξα ζπκβαηνύο κε ην ζύζηεκα παξνρήο αεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Επίζεο,
λα θέξεη εθεδξηθό ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο Ο2 θαη Ν2Ο κε θσδηθνπνίεζε Pin Index κε ηηο αληίζηνηρεο
θηάιεο. Σε πεξίπησζε πνπ ν αλαπλεπζηήξαο ηνπ αλαηζζεζηνινγηθνύ ιεηηνπξγεί κε νδεγό αέξην, λα
παξαδνζεί κε θηάιεο άλσ ησλ επηά (7) ιίηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε κεγάινπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο.
2. Να δηαζέηεη ςεθηαθέο ελδείμεηο θαη ςεθηαθά καλόκεηξα ζηελ νζόλε ηνπ κεραλήκαηνο, γηα ηελ
πιεξνθόξεζε ηνπ ρεηξηζηή αλαθνξηθά κε ηε ζσζηή ηξνθνδνζία ηνπ κεραλήκαηνο από ηελ
θεληξηθή παξνρή αεξίσλ.
3. Να δηαζέηεη ειεθηξνληθό κίθηε ρνξήγεζεο θαη ξύζκηζεο θξέζθσλ αεξίσλ από ηνπιάρηζηνλ 0,3
L/min έσο 15lt/min ηνπιάρηζηνλ, ηθαλό γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Low θαη Minimal Flow
αλαηζζεζίαο. Να δηαζέηεη ηε δπλαηόηεηα απεπζείαο ξύζκηζεο:
α. ηνπ πνζνζηνύ Ο2 ησλ θξέζθσλ αεξίσλ,
β. ηεο ζπλνιηθήο ξνήο θξέζθσλ αεξίσλ
4. Να δηαζέηεη ζύζηεκα εμαζθάιηζεο ειάρηζηεο ζπγθέληξσζεο Ο2 ζηα θξέζθα αέξηα όρη κηθξόηεξεο
ηνπ 25% όηαλ επηιέγεηαη κίγκα θξέζθσλ αεξίσλ Ο2/Ν2Ο. Σηελ πεξίπησζε πηώζεο ηεο πίεζεο ηνπ
Ο2 ην κεράλεκα λα κεηαπίπηεη απηόκαηα ζε ιεηηνπξγία κε πεπηεζκέλν αέξα.
5. Να δηαζέηεη απηόκαηε αλάιπζε ησλ πεξηπηώζεσλ ζπλαγεξκώλ, απνθιίζεσλ ή δπζιεηηνπξγηώλ θαη
απηόκαηε θαηάηαμε θαη απεηθόληζή ηνπο, αλάινγα κε ηε ζπνπδαηόηεηά ηνπο. Να δηαζέηεη
απαξαηηήησο νπηηθναθνπζηηθό ζπλαγεξκό γηα: α). κε ζσζηή πίεζε ηξνθνδνζίαο Ο 2 β). θαηά ιεπηό
αεξηζκό γ). πίεζε αεξαγσγώλ δ). δηαξξνή
6. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία ειέγρνπ ηεο ζπγθέληξσζεο εθπλεόκελνπ πηεηηθνύ κέζσ:
α) απηόκαηνπ ζπζηήκαηνο ειεγρόκελεο ζπγθέληξσζεο εθπλεόκελνπ πηεηηθνύ ή
β) εηδηθνύ ινγηζκηθνύ πξόβιεςεο ηεο ζπγθέληξσζεο εηζπλεόκελνπ ή/θαη εθπλεόκελνπ πηεηηθνύ γηα
ηα επόκελα 10 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ.

Να αλαθεξζεί θαη λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε όπνηα από ηηο δύν παξαπάλσ απνδεθηέο ιύζεηο
πξνζθέξεηαη.
7. Να θέξεη ζύζηεκα πξνζαξκνγήο δύν (2) ελεξγώλ εμαηκηζηήξσλ γηα ρνξήγεζε αλαηζζεηηθώλ
αεξίσλ, κε δηάηαμε αζθαιείαο πνπ λα απνθιείεη ηελ ηαπηόρξνλε ελεξγνπνίεζε θαη ησλ δύν
εμαηκηζηήξσλ. Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή εμαεξσηήξεο ζεβνθινπξαλίνπ θαη δεζθινπξαλίνπ.
8. Να δηαζέηεη θύθισκα επαλεηζπλνήο:
α. κε θάληζηξν λαηξαζβέζηνπ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, κεγάιεο ρσξεηηθόηεηαο γηα πνιύσξεο
επεκβάζεηο. Να δέρεηαη θαη λα πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή θάληζηξα κίαο ρξήζεσο γηα ηηο
πεξηπηώζεηο ζεπηηθώλ πεξηζηαηηθώλ.
β. ζεξκαηλόκελν θύθισκα ή ζύζηεκα αληίζηνηρεο απνδεηγκέλεο ηερλνινγίαο, γηα ηελ απνθπγή
ζπκπύθλσζεο πδξαηκώλ εληόο απηνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηόζν ηεο θιαζηθήο, όζν ηεο Low Flow θαη
ηεο Minimal Flow αλαηζζεζίαο. Να αλαθεξζεί ε ηερλνινγία πξνο αμηνιόγεζε.
γ. κε βαιβίδα αζθαιείαο πίεζεο αζζελή, θαηά πξνηίκεζε κε δπλαηόηεηα ηαρείαο εθηόλσζεο.
9. Δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο 100% νμπγόλνπ κε ρεηξνθίλεην αεξηζκό κέζσ δηαβαζκηζκέλνπ κεραληθνύ
ξπζκηζηή ξνήο, ζε πεξίπησζε πηώζεο ηεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο θαη εμάληιεζεο θαη ηεο
κπαηαξίαο.
10. Να αληρλεύεη, λα αλαγλσξίδεη θαη λα κεηξά απηόκαηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ρνξεγνύκελνπ πηεηηθνύ
αλαηζζεηηθνύ. Να έρεη δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο αλίρλεπζεο δύν πηεηηθώλ κε απεηθόληζε ησλ
ζπγθεληξώζεώλ ηνπο.
11. Να πξαγκαηνπνηεί πιήξε απηόκαην έιεγρν ησλ ειεθηξνληθώλ θαη κεραληθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ θαη
έιεγρν δηαξξνώλ πξηλ ηεζεί ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Να αλαθεξζεί ν ρξόλνο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ
απηνειέγρνπ πξνο εθηίκεζε. Θα αμηνινγεζεί ζεηηθά ε δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ απηόκαηεο
εθθίλεζεο θαη πιήξνπο απηνκαηνπνηεκέλνπ ειέγρνπ γηα όιε ηελ εβδνκάδα.
12. Να δηαζέηεη έμνδν θξέζθσλ αεξίσλ γηα ζύλδεζε εμσηεξηθώλ θπθισκάησλ κε επαλεηζπλνήο
(πρ.Magill, Mapleson).Σηελ πεξίπησζε απηή ηα θξέζθα αέξηα λα δηέξρνληαη από ηνλ εμαεξσηήξα
ηνπ πηεηηθνύ αλαηζζεηηθνύ.
13. Να δηαζέηεη επηπξόζζεηε, ελζσκαησκέλε έμνδν νμπγόλνπ κε ξνή ξπζκηδόκελε έσο πεξίπνπ
10L/min, γηα νμπγνλνζεξαπεία (κάζθεο venturi θιπ).
14. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απαγσγήο αεξίσλ (scavenging system) απνηεινύκελν από δνρείν ζπιινγήο
αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ κε ελζσκαησκέλν δείθηε ηεο απνξξνθεηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο απαγσγήο ηεο
αίζνπζαο θαη ζσιήλα απαγσγήο αεξίσλ κε ζπλδεηηθό ζπκβαηό κε ηελ επηηνηρην ιήςε απαγσγήο
ηνπ λνζνθνκείνπ.
15. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε αλαξξόθεζε βξόρσλ (κε αέξηα κεραλήκαηνο, ή VAC) ζπκβαηή κε ηηο
ιήςεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ .
16. Να αλαθεξζνύλ ηπρόλ επηπιένλ δπλαηόηεηεο θαζώο θαη επηπιένλ εμαηκηζηήξσλ πηεηηθώλ
αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ.

Γ. ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ
1. Να είλαη απαξαίηεηα ζύγρξνλεο, πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, ειεθηξνληθά ειεγρόκελνο, κε
εηζπλεπζηηθή ξνή κεγαιύηεξε ησλ 160 L/min θαη λα ιεηηνπξγεί:
α. ειεθηξηθά ππό ηάζε 220V/50Hz κε έιεγρν ηεο αλάδξαζεο (ηερλνινγίαο αλαθιαζηήξα όγθνπ)
β. ακηγώο ειεθηξηθά ππό ηάζε 220V/50Hz(ηερλνινγίαο εκβόινπ ή ηνπξκπίλαο)
Να αλαθεξζεί ε ηερλνινγία ηνπ αλαπλεπζηήξα ε κεζνδνινγία ρξήζεο θαη ν ηξόπνο εμαζθάιηζεο
ηεο αζθάιεηαο ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηνπο. Να αλαθεξζεί ην νδεγό/ά αέξηα όπνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ε κέζε θαηαλάισζε αεξίνπ νδήγεζεο (γηα ηελ πξώηε πεξίπησζε) ώζηε λα
αμηνινγεζεί .

2. Σε θάζε πεξίπησζε, λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία πνπ λα πξνζδίδεη
απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) ιεπηώλ ηππηθήο ιεηηνπξγίαο .

3. Τα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο επαλεηζπλνήο(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηζζεηήξσλ ξνήο) πνπ
επηκνιύλνληαη από εθπλεόκελα αέξηα λα απνζηεηξώλνληαη ζε θιίβαλν αηκνύ ζε ζεξκνθξαζία
ν
κεγαιύηεξεο από 120 C. Η απνζπλαξκνιόγεζε/ζπλαξκνιόγεζε ηνπο λα είλαη εύθνιε. Να
επηζπλαθζνύλ νη επίζεκεο νδεγίεο απνζπλαξκνιόγεζεο/ζπλαξκνιόγεζεο όισλ ησλ αληίζηνηρσλ
κεξώλ, ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο/απνιύκαλζεο-απνζηείξσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνο αμηνιόγεζε.

4. Να εθηειεί ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο αεξηζκνύ:
α. απηόκαην (Spontaneous Breathing) θαη ρεηξνθίλεην αεξηζκό (Manual Ventilation)
β. κεραληθό αεξηζκό ειεγρόκελνπ όγθνπ (Volume Control Ventilation VCV)
γ. κεραληθό αεξηζκό ειεγρόκελεο πίεζεο (Pressure Control Ventilation PCV)
δ. ζπγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθό αεξηζκό (Synchronized Intermittent Mandatory
Ventilation SIMV) όγθνπ ή/θαη πίεζεο (VC-SIMV θαη PC-SIMV)
ε. αεξηζκό ππνζηήξημεο πίεζεο (Pressure Support) κε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηνπ ηεξκαηηζκνύ
εηζπλνήο
ζη. απηόκαην αεξηζκό ζπλερνύο ζεηηθήο πίεζεο (CPAP)
δ. αεξηζκό ζπλδπαζκνύ όγθνπ θαη πίεζεο. (VC-Autoflow ή PRVC ή αληίζηνηρν)
ε. ιεηηνπξγία εηδηθή γηα ηε ρξήζε εμσζσκαηηθήο αληιίαο (HLM-Heart Lung Machine)

Nα δηαζέηεη δπλαηόηεηα επέθηαζεο κε επηπξόζζεηνπο ηξόπνπο αεξηζκνύ, επηπέδνπ ΜΕΘ, όπσο:
ζ. αεξηζκό δηθαζηθήο πίεζεο (PC-BIPAP) πνπ λα επηηξέπεη ηνλ απηόκαην (spontaneous) αεξηζκό
θαη ζηηο δύν θάζεηο αλαπλνήο (εηζπλνή-εθπλνή)
η. αεξηζκό εθηόλσζεο πίεζεο αεξαγσγώλ (PC-APRV)
Σηε βαζηθή ζύλζεζε λα πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε (3) ηξία κεραλήκαηα νη παξαπάλσ
ηξόπνη αεξηζκνύ

5. Δπλαηόηεηα ξύζκηζεο από ην ρξήζηε γηα:
α. Σπρλόηεηα αλαπλνώλ έσο 100 bpm ή κεγαιύηεξε
β. Σρέζε Ι : Ε από 1:10 έσο 4:1 ηνπιάρηζηνλ
γ. Αλαπλεόκελν όγθν (VT) από 20 ml ή κηθξόηεξν έσο θαη 1.800 ml ηνπιάρηζηνλ. Θα εθηηκεζεί
κεγαιύηεξν ξπζκηδόκελν εύξνο.
δ. Πίεζε PEEP ηνπιάρηζηνλ έσο 30 cm H2O
ε. Φξόλνπ Plateau (%)
ζη. Μέγηζηε εηζπλεπζηηθή πίεζε έσο 80 cm H2O ηνπιάρηζηνλ
δ. Σθαλδαιηζκό ξνήο από 0,3 L/min ηνπιάρηζηνλ.

Θα εθηηκεζεί ζεηηθά ε ύπαξμε δπλαηόηεηαο απηόκαηνπ ππνινγηζκνύ ηνπ ηδαληθνύ βάξνπο ζώκαηνο
βάζε ησλ ζσκαηνκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ αζζελνύο θαη ε ξύζκηζε ηνπ αλαπλεόκελνπ
όγθνπ βάζε απηνύ εθηόο θαη αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη δηαθνξεηηθή ξύζκηζε.
6. Θα εθηηκεζεί ζεηηθά ε αλεμαξηεζία – απνζύδεπμε ηνπ παξερόκελνπ δσηηθνύ όγθνπ από ηηο
κεηαβνιέο ηεο ξνήο ησλ θξέζθσλ αεξίσλ. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ν αλαπλεπζηήξαο λα δηαζέηεη
νπσζδήπνηε απηόκαηε αληηζηάζκηζε ηνπ παξερόκελνπ δσηηθνύ όγθνπ, παξαθάκπηνληαο ηηο
κεηαβνιέο ξνήο ησλ αεξίσλ θαη ηεο ελδνηηθόηεηαο ηνπ αζζελή.
7. Να δηαζέηεη εύθνιε αιιαγή από ηε ρεηξνθίλεηε ζηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία θαη αληηζηξόθσο

Γ. ΜΟΝΗΣΟΡ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ
1. Τν θπξίσο κεράλεκα αλαηζζεζίαο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε νζόλε ηνπιάρηζηνλ 15’’
αθήο πνπ λα απεηθνλίδεη ζε ςεθηαθέο ελδείμεηο ή ζε θπκαηνκνξθέο ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο:
α. ζπγθέληξσζε εηζπλεόκελνπ-εθπλεόκελνπ O2
β. ρνξεγνύκελνπο όγθνπο ( MV, VT) θαη αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα
γ. εθαξκνδόκελεο πηέζεηο (Peak, Plateau, Peep)
δ. ζπγθέληξσζε εηζπλεόκελνπ-εθπλεόκελνπ Ν2Ο, CO2 θαη πηεηηθώλ αλαηζζεηηθώλ.
ε. Ελδνηηθόηεηα (compliance), αληίζηαζε (resistance) θαη θιεηζηνύο βξόρνπο πίεζεο/όγθνπ θαη
ξνήο/όγθνπ
ζη. Απνξξόθεζε αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ (MAC), δηνξζσκέλε βάζεη ειηθίαο

2. Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο ρνξήγεζεο ρακειώλ ή θαη ειάρηζησλ ξνώλ αλαηζζεζίαο, ζα πξέπεη λα
δηαζέηεη:
α) εηδηθό ινγηζκηθό πνπ λα πξνηείλεη ηα απαηηνύκελα (ειάρηζηα) παξερόκελα θξέζθα αέξηα (ξνή)
ιακβάλνληαο ππόςε ηνπ ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνύο αιιά θαη ηηο δηαξξνέο ζην θύθισκα. Ή
β) απηόκαην ζύζηεκα ξύζκηζεο ηεο ξνήο ησλ θξέζθσλ αεξίσλ βάζεη ησλ αλαγθώλ ηνπ αζζελή.
Να αλαθεξζεί θαη λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε όπνηα από ηηο δύν παξαπάλσ απνδεθηέο ιύζεηο
πξνζθέξεηαη.

3. Να δηαζέηεη ξπζκηδόκελα όξηα ζπλαγεξκνύ θαη λα απεηθνλίδεη κελύκαηα ζπλαγεξκνύ ηαμηλνκεκέλα
ζε ηξεηο (3) θαηεγνξίεο πξνηεξαηόηεηαο.

4. Οη κεηξήζεηο ησλ πηεηηθώλ αλαηζζεηηθώλ, ηνπ Ν2Ο θαη ηνπ CO2 λα πξαγκαηνπνηνύληαη κε
αηζζεηήξα ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο, ηνπ δε Ο2 κέζσ παξακαγλεηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ
απνθπγή αλαισζίκσλ αηζζεηήξσλ.

Δ. ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΕΩΣΗΚΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ
Να είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγείν θαη λα δηαζέηεη πξνζηαζία από παξάζηηα απηλίδσζεο
θαη δηαζεξκίαο.

Να δηαζέηεη TFT-LCD , ηαηξηθνύ ηύπνπ (medical grade ) έγρξσκε νζόλε αθήο ,κεγέζνπο
ηνπιάρηζηνλ 17”, πςειήο επθξίλεηαο κε δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10)
κεκνλσκέλσλ θπκαηνκνξθώλ ηαπηόρξνλα.
1. Να δηαζέηεη βπζκαηνύκελν κόληηνξ κεηαθνξάο κηθξνύ βάξνπο, κηθξόηεξνπ ησλ 2 kg, κε νζόλεο
αθήο ηνπιάρηζηνλ 5 ηληζώλ, 3 θπκαηνκνξθώλ θαη κπαηαξία ηνπιάρηζηνλ 3 σξώλ γηα ηε ιήςε θαη
παξαθνινύζεζε ησλ θάησζη θαηλνκέλσλ (παξαθιηλίσο θαη θαηά ηελ κεηαθνξά):
ΗΚΓθήκαηνο/ Καξδηαθνύ ξπζκνύ/ Αλαπλνήο (ECG/RESP)
Κνξεζκνύ Ομπγόλνπ (SpO2)
Αλαίκαθηεο Πίεζεο (NIBP)
Δύν (2) αηκαηεξώλ πηέζεσλ (IBP)
Δύν ζεξκνθξαζηώλ (T1,Τ2)
Καπλνγξαθίαο & Καπλνκεηξίαο (EtCO2) εθόζνλ ρξεζηκνπνηεζεί ε ζρεηηθή βαζκίδα.
Αλαίκαθηεο κέηξεζεο νιηθήο αηκνζθαηξίλεο (SpHb), εθόζνλ ρξεζηκνπνηεζεί ε ζρεηηθή
βαζκίδα.
2. Ζλεκηποκαπδιογπάθημα (ΖΚΓ)
2.1 Να δέρεηαη 3-πνιηθό, 5-πνιηθό θαη 6-πνιηθό θαιώδην ΗΚΓ.
2.2 Να απεηθνλίδεη επδηάθξηηα ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα, αθόκε θαη ζηηο πεξηπηώζεηο θαθήο
ζύλδεζεο ή δηαθνπήο ειεθηξνδίνπ ΗΚΓ.
2.3 Να δίλεη δπλαηόηεηα επηινγήο γηα ζπλερή απεηθόληζε νπνηαζδήπνηε από ηηο απαγσγέο,
θαζώο θαη λα απεηθνλίδεη ηαπηόρξνλα, έσο ηξεηο απαγσγέο πνπ επηιέγνληαη από ην
ρεηξηζηή.
2.4 Να έρεη ηε δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο βεκαηνδόηε.
2.5 Να έρεη ηε δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο αξξπζκηώλ θαζώο θαη αλάιπζεο ηνπ ST δηαζηήκαηνο ζε
ηξεηο απαγσγέο ηνπιάρηζηνλ.
2.6 Τν θαιώδην ΗΚΓ λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ηεο θπκαηνκνξθήο ηεο αλαπλνήο θαη
λα ππάξρεη ςεθηαθή έλδεημε ηεο ζπρλόηεηαο ησλ αλαπλνώλ.
2.7 Να απεηθνλίδεη θαη ηηο 12 απαγσγέο ηνπ ΗΚΓ κε ηε ρξήζε 6-πνιηθνύ ή 5-πνιηθνύ θαισδίνπ
ΗΚΓθήκαηνο (ECG).
3. Αιμαηηπέρ πιέζειρ (ΗΒΡ)
3.1 Να κεηξάεη ηαπηόρξνλα δύν αηκαηεξέο πηέζεηο. Να απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο ηεο ζπζηνιηθήο,
δηαζηνιηθήο θαη κέζεο πίεζεο, θαζώο θαη νη θπκαηνκνξθέο ησλ πηέζεσλ.
3.2 Να δηαζέηεη ηελ ιεηηνπξγία ππέξζεζεο ησλ θπκαηνκνξθώλ (overlap).
4. Αναίμακηη πίεζη (ΝΗΒΡ)
4.1
Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία ρεηξνθίλεηεο θαη απηόκαηεο εθθίλεζεο ηεο κέηξεζεο ζε
πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα.
4.2
Να απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη κέζεο αξηεξηαθήο πίεζεο, κε
μερσξηζηά όξηα ζπλαγεξκνύ γηα θάζε κία από απηέο.
5. Θεπμοκπαζία (Σ)
5.1 Να κεηξάεη κε πςειή αθξίβεηα ηελ ζεξκνθξαζία ππξήλα ηνπ αζζελνύο.
5.2 Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε δύν δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ
ζώκαηνο (Τ1,Τ2), ηαπηόρξνλα, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνύλ δύν αηζζεηήξεο.
5.3 Σηελ παξαπάλσ πεξίπησζε λα ππνινγίδεη θαη λα αλαδεηθλύεη ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο
κεηαμύ ησλ δύν ζεκείσλ (ΔΤ).
6. Παλμική οξςμεηπία (SpO2) και λοιπέρ παπάμεηποι
6.1 Να κεηξά κε αλαίκαθηε κέζνδν ηνλ θνξεζκό ηεο αηκνζθαηξίλεο ζε νμπγόλν κέζσ
αηζζεηήξα δαθηύινπ (probe) πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, ηερλνινγίαο Masimo Rainbow.
6.2 Να απεηθνλίδεη ςεθηαθά ηνλ θνξεζκό % νμπγόλνπ θαη λα απεηθνλίδεη ηελ πιεζπζκνγξαθηθή
θακπύιε SpO2.
6.3 Να κεηξά, κε αλαίκαθηε κέζνδν, ηνλ δείθηε Pleth Variability Index (PVI) γηα ηνλ ππνινγηζκό
ηεο αλακελόκελεο αληαπόθξηζεο ηνπ αζζελή ζηα παξερόκελα πγξά.
6.4 Να κεηξά, κε αλαίκαθηε κέζνδν, ηελ αηκνζθαηξίλε (SpHb), κε γξάθεκα ηεο ηάζεο ηεο.

7. Να δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθή δηάηαμε ζπλαγεξκνύ (Alarms) κε ηξία επίπεδα πξνηεξαηόηεηαο θαη
ξπζκηδόκελα όξηα γηα όιεο ηηο παξακέηξνπο.
8. Να δηαζέηεη κλήκε όισλ ησλ παξακέηξσλ (trends) ρξνληθήο δηάξθεηαο 48 σξώλ ηνπιάρηζηνλ, ζε
κνξθή γξαθεκάησλ θαη πηλάθσλ. Καηα ηελ απεηθόληζε ησλ trends λα κελ δηαθόπηεηαη ε επνπηεία
ηεο παξαθνινύζεζεο ηνπ αζζελνύο.
9. Να δηαζέηεη εηδηθό ινγηζκηθό γηα ππνινγηζκό δνζνινγίαο θαξκάθσλ
10. Να δηαζέηεη αλαινγηθέο εμόδνπο θαη ζύξα USB γηα ηε ζύλδεζε πεξηθεξηθώλ ζπζθεπώλ
11. Τν θάζε ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο δσηηθώλ παξακέηξσλ λα ζπλνδεύεηαη από:
5-πνιηθό θαιώδην ΗΚΓθήκαηνο (ECG), πνιιαπιώλ ρξήζεσλ.
Αηζζεηήξα δαθηύινπ παικηθήο νμπκεηξίαο, πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, ηερλνινγίαο Masimo
(SpO2 , PVI).(ελειίθσλ,παίδσλ,βξεθώλ,λενγλώλ)
Τξεηο πεξηρεηξίδεο ελειίθσλ θαη δύν παίδσλ δηαθνξεηηθώλ κεγεζώλ (NΙBP), πνιιαπιώλ
ρξήζεσλ.
Έλαλ ηνπιάρηζηνλ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο (T).
Ελδηάκεζν θαιώδην δύν αηκαηεξώλ πηέζεσλ
θαη ελ γέλεη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πιελ ινηπώλ
αλαισζίκσλ.
12.Γηα ην ζύλνιν ησλ ζπζηεκάησλ δσηηθήο παξαθνινύζεζεο λα παξαδνζνύλ
12.1

Τέζζεξεηο βαζκίδεο Καπλνγξαθίαο & Καπλνκεηξίαο (EtCO2), ηύπνπ mainstream,
κε θπβέηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ.

12.2

Τέζζεξεηο βαζκίδεο ζπλερνύο αλαίκαθηεο κέηξεζεο ηεο νιηθήο αηκνζθαηξίλεο,
(SpHb) κε απεηθόληζε ηνπ γξαθήκαηνο ηάζεο ηεο.

12.3

Τέζζεξα sets κε πεξηρεηξίδεο όισλ ησλ κεγεζώλ (ππέξβαξνη, πξόσξα, λενγλά βξέθε)

12.4

Δύν βαζκίδεο κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο 4 αηκαηεξώλ θαη θαξδηαθήο παξνρήο (CO)

Σ. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΛΗΝΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΘΔΝΟΤ
Να ζπλνδεύεηαη από άδεηα γηα ειεθηξνληθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο θιηληθώλ δεδνκέλσλ αζζελνύο ην
νπνίν λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
1. Να επηθνηλσλεί θαη λα δέρεηαη ηα δεδνκέλα (δηθηπαθά κέζσ ηνπ πξσηνθόιινπ HL7 αιιά θαη κέζσ
άκεζεο ζύλδεζεο, πρ RS232) από ην πιήξεο αλαηζζεζηνινγηθό ζπγθξόηεκα θαζώο θαη από άιιεο
ηαηξηθέο ζπζθεπέο (αληιίεο, ζπζθεπέο BIS θηι.) θαη λα θαηαρσξεί ηα δεδνκέλα από απηέο ζηνλ
ειεθηξνληθό θάθειν ηνπ αζζελνύο.
2. Τν πξόγξακκα ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θιηληθώλ δεδνκέλσλ λα είλαη ζηα
ειιεληθά θαη ν ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα εηζάγεη πιεξνθνξίεο κε ειιεληθνύο ραξαθηήξεο.
3. Να παξέρεη ζην ρεηξηζηή δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθνύ δηαγξάκκαηνο αλαηζζεζίαο θαη
δηακόξθσζήο ηνπ κε ηηο εθάζηνηε πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί ν ρεηξηζηήο λα εκθαλίδνληαη.
4. Να παξαδνζεί κε ηζάξηζκνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, ηαηξηθνύ ηύπνπ (έλαλ γηα θάζε άδεηα),
πξνζαξηεκέλνπο ζηα δεθαεπηά (17) αλαηζζεζηνινγηθά ζπγθξνηήκαηα , κε ελζσκαησκέλε
έγρξσκε νζόλε αθήο, πςειήο αλάιπζεο, κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 20 ηληζώλ, θαζώο επίζεο:
i.
Επεμεξγαζηή CPU κε ηνπιάρηζηνλ 2 ππξήλεο
ii.
Μλήκε RAM ηνπιάρηζηνλ 8 GB
iii.
Σθιεξό δίζθν ηθαλνύ κεγέζνπο θαηά πξνηίκεζε ηερλνινγίαο SS

iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Πιεθηξνιόγην θαη πνληίθη
Θύξεο USB (ηνπιάρηζηνλ ηξεηο), RJ45, RS232
ινγηζκηθό Windows 7 θαη άλσ
Να ππνζηεξίδεη ηε ζύλδεζε κε κεγάιν πιήζνο αληιηώλ έγρπζεο θαξκάθσλ. Να
αλαθεξζνύλ ηα κνληέια πνπ ππνζηεξίδνληαη ώζηε λα αμηνινγεζεί.
Να παξαδνζεί κε ηνλ απαξαίηεην δηθηπαθό εμνπιηζκό (switch,θεληξηθό server,δηθηπαθό
εθηππσηή ,θηι.).

Ε. ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Όινο ν πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο
επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE. Να δηαηίζεηαη από
αληηπξόζσπν πνπ δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001:2000 θαη ISO 13485:2003 ζύκθσλα κε ηελ Υ.Α
ΔΥ8δ/1348/04 πνπ αθνξά ζηε δηαθίλεζε θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ
πξντόλησλ.

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό λα είλαη εληαγκέλνη ζε πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο
Α.Η.Η.Ε. βάζεη ηνπ Π.Δ 117/2004(ΦΕΚ 82Α) θαη Π.Δ 15/2006(ΦΕΚ 12Α) ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2003/108.

Να δνζεί εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) έηε θαη λα αλαθεξζεί ε εηήζηα θνζηνιόγεζε
ζπκβνιαίνπ πιήξνπο ζπληήξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, service kits θαη
εξγαζίαο εθηόο αλαισζίκσλ, θαζώο θαη πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
service kits θαη εξγαζίαο εθηόο αληαιιαθηηθώλ θαη αλαισζίκσλ ηεο κνλάδνο, κεηά ην πέξαο ηεο
εγγύεζεο γηα έσο ηε ζπκπιήξσζε ηεο δεθαεηίαο.

Να δνζεί εγγύεζε γηα ππνζηήξημε θαιήο ιεηηνπξγίαο εληόο 24-48 σξώλ.

Να βεβαηώλεηαη εγγξάθσο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν ε δηάζεζε αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα έηε.

Να ζπληαρζεί πιήξεο, αλαιπηηθό θύιιν ζπκκόξθσζεο γηα όια ηα αλσηέξσ.

