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ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖΠ 

 

Θέκα: Πύληαμε Ρερληθώλ Ξξνδηαγξαθώλ 

Αληηθείκελν Γηαγσληζκνύ: Ξξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Σεηξνπξγηθήο Θιηληθήο Θαξδηάο – Θώξαθνο ηνπ Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνύπνιεο  
     

Ρν Ξα.Γ.Λ. Έβξνπ – Λνζειεπηηθή Κνλάδα: Ξα.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο αλαθνηλψλεη ηε 

δηελέξγεηα  δηαβνχιεπζεο κε αληηθείκελν ηε ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο 

ηειηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο γηα ηνλ θάησζη ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ.   

Νη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο ή/θαη ελψζεηο ησλ ηδίσλ πξνκεζεπηψλ θαζψο θαη θάζε άιινο  

επίζεκνο θνξέαο θαινχληαη λα ππνβάινπλ ζηελ πεξεζία καο ηπρφλ παξαηεξήζεηο επί ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ εθηηκψκελε δαπάλε ησλ θαησηέξσ εηδψλ έσο θαη 

ηελ Ξαξαζθεπή 27/07/2018.  

Ξιεξνθνξίεο παξέρνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 07:00 έσο 15:00 απφ ην Ρκήκα 

Ξξνκεζεηψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Έβξνπ – Λνζειεπηηθή Κνλάδα Ξα.Γ.Λ. 

Αιεμαλδξνχπνιεο. Αξκφδηνη πάιιεινη: Διεπζεξηάδεο Ξαχινο  - Καξγαξίηε Βαζηιηθή. Ρειέθσλα 

Δπηθνηλσλίαο: 25513 53423, e-mails: pelefteriadis@pgna.gr & vmargariti@pgna.gr 

 

πεχζπλνο ππνζηήξημεο ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ Λνζνθνκείνπ: Γηεχζπλζε Ξιεξνθνξηθήο 

Ξ.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο.  

                                                                                                                                                     

                                                                                                     Ζ Γηεπζύληξηα  

Γηνηθεηηθήο πεξεζίαο 

 

 

 

       Δ. Παπνπληδή 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΗΞΙΝΔΠΡΗΑΘΝ εμσηεξηθνύ/πξνζσξηλνύ βεκαηνδόηε 

 

 

Λα είλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ (λα αλαθέξνληαη), κηθξνχ βάξνπο (<700 γξ) θαη λα ιεηηνπξγεί κε 2 

μεξέο κπαηαξίεο ρακεινχ θφζηνπο (ηχπνπ ΑΑ, 1.5V), ε δηάξθεηα ηεο νπνίσλ, λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 7 

κέξεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ζηα nominal settings ηνπ βεκαηνδφηε. 

 

Λα δέρεηαη φισλ ησλ ηχπσλ ηα ειεθηξφδηα πξνζσξηλήο βεκαηνδφηεζεο πνπ θπθινθνξνχλ ζην 

εκπφξην. 

 

Λα δηαζέηεη νπηηθή έλδεημε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο κπαηαξίαο. 

 

Νη ηξφπνη βεκαηνδφηεζεο λα είλαη: DDD,DDI,DOO,AAI,AOO,VVI,VOO. 

 

Πε πεξίπησζε επείγνπζαο αιιαγήο ηεο κπαηαξίαο, ελψ ν βεκαηνδφηεο βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία, λα 

ζπλερίδεηαη θαλνληθά ε ιεηηνπξγία ηνπ βεκαηνδφηε γηα 30 (ηξηάληα) δεπηεξφιεπηα ηνπιάρηζηνλ ζηα 

nominal settings ηνπ βεκαηνδφηε. 

 

Λα δηαζέηεη νπηηθή έλδεημε κε LED γηα θάζε παικφ βεκαηνδφηεζεο (PACE) θαη αίζζεζεο (SENSE) 

ρσξηζηά κε δηαθνξεηηθέο ελδείμεηο. 

 

Θα εθηηκεζεί ε χπαξμε ρεηξνθίλεηνπ θαη απηφκαηνπ θιεηδψκαηνο(χζηεξα απν δηάζηεκα 1 ιεπηνχ 

πεξίπνπ), φισλ ησλ πιήθηξσλ ξχζκηζεο ησλ παξακέηξσλ βεκαηνδφηεζεο, ψζηε λα απνηξέπεη ηελ 

αιιαγή ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ απν ιάζνο ρεηξηζκφ. Δπίζεο λα παξέρεηαη ζρεηηθή έλδεημε 

ζηελ ζπζθεπή. 

 

Λα κπνξεί λα βεκαηνδνηήζεη (Base Pacing Rate) απν 30 κέρξη ηνπιάρηζηνλ 200 παικνχο αλα ιεπηφ 

(ppm). 

 

Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία γξήγνξεο θνιπηθήο βεκαηνδφηεζεο (Rapid Atrial Pacing Rate) πεξίπνπ απφ 

80-800 παικνχο αλά ιεπηφ (ppm ). 

 

Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο έληαζεο παικνπ εμφδνπ (OUTPUT AMPLITUDE) γηα ηνλ θφιπν 

(ΑΡRIAL) απφ 0.1 έσο 20 mA. 

 

Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο έληαζεο παικνπ εμφδνπ (OUTPUT AMPLITUDE) γηα ηελ θνηιία 

(VENTRICULAR) απν 0.1 έσο 25 mA. 

 

Λα δηαζέηεη πιάηνο παικνχ εμφδνπ (PULSE WIDTH) γηα ηνλ θφιπν (ΑΡRIAL) 1.0 ms. 

 

Λα δηαζέηεη πιάηνο παικνχ εμφδνπ (PULSE WIDTH) γηα ηελ θνηιία (VENTRICULAR) 1.5 ms . 

 

Λα δηαζέηεη ξπζκηδφκελε επαηζζεζία γηα ηνλ θφιπν (ΑΡRIAL SENSITIVITY) απν 0.4 - 10 mV . 

 

Λα δηαζέηεη ξπζκηδφκελε επαηζζεζία γηα ηελ θνηιία (VENTRICULAR SENSITIVITY) απν 0.8 - 20 mV .  

 

To θνιπνθνηιηαθφ δηάζηεκα (AV INTERVAL) λα θπκαίλεηαη απν 20-300 msec. 

 

H αλεξέζηζηε πεξίνδνο ηνπ θφιπνπ (ΑΡRIAL REFRACTORY PERIOD) λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 150 θαη 500 

msec. 

 

Λα δίδεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 1 (έλα) έηνο θαη δηαζθάιηζε παξνρήο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο γηα ηνπιάρηζηνλ 5 (πέληε) έηε. 

 

Λα ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδηα ρξήζεο θαη επηζθεπήο-ζπληήξεζεο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. 

 

H εηαηξεία ππνρξενχηαη λα παξέρεη εθπαίδεπζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο ζηνπο ρξήζηεο. 
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Ππζθεπήο Αηκνδπλακηθνύ Κόληηνξ 

 

 

Κφληηνξ ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο αηκνδπλακηθψλ παξακέηξσλ. Ρν ζχζηεκα λα είλαη θαηλνχξγην, 

ακεηαρείξηζην, ηεο πιένλ ζχγρξνλεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, θαηάιιειν γηα ηελ ζπλερή θαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν αηκνδπλακηθή παξαθνινχζεζε αζζελψλ δηεγρεηξεηηθά, κεηεγρεηξεηηθά θαη ζε 

κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο. 

 

Λα είλαη θνξεηφ, κηθξνχ βάξνπο θαη φγθνπ (ιηγφηεξν απφ 5 Θgr) θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειν 

ηξνρήιαην κεηαθνξάο. 

 

Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε επίπεδε νζφλε ηχπνπ LCD, δηαγσλίνπ ηνπιάρηζηνλ 15” κε 

ζπλνπηηθή νκαδνπνηεκέλε παξνπζίαζε ησλ παξακέηξσλ θαη  ησλ δεδνκέλσλ. 

 

ιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο λα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ νζφλεο αθήο. Λα δηαζέηεη 

ελζσκαησκέλν πιεθηξνιφγην γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ θαη παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο. Θα εθηηκεζεί 

ε εξγνλνκία θαη ε επρξεζηία  ρεηξηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

 

Λα είλαη απιφ ζηε ζχλδεζε, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία. 

 

Λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά γηα ηε παξαθνινχζεζε αζζελψλ κε απεξηφξηζηε ρξήζε γηα 

φζνπο αζζελείο ην ρξεηαζηνχλ θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απαηηεζεί ρσξίο ηελ αλάγθε πξνκήζεηαο 

ζρεηηθψλ αλαισζίκσλ. 

 

Λα παξέρεη ζπλερείο, θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κεηξήζεηο ηεο θαξδηαθήο παξνρήο θαη ησλ 

αηκνδπλακηθψλ παξακέηξσλ κέζσ αιγνξίζκνπ επεμεξγαζίαο ηεο αξηεξηαθήο θπκαηνκνξθήο θαη 

πξνζαξκνγήο ηνπ γηα ηνλ θάζε αζζελή ζχκθσλα κε λνκφγξακκα. Θα εθηηκεζεί ε θιηληθή αμηνπηζηία 

ηνπ αιγνξίζκνπ. 

 

Nα ππνινγίδεη θαη λα απεηθνλίδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηηο παξακέηξνπο:  

Θαξδηαθή Ξαξνρή (CO) θαη θαξδηαθφ δείθηε (CI) 

γθν παικνχ (SV), θαη δείθηε φγθνπ παικνχ (SVI)   

Ππζηεκηθέο αγγεηαθέο αληηζηάζεηο (SVR) θαη δείθηε (SVRI)  

γθν παικνχ( SV &SVI)  

Κέζε, ζπζηνιηθή θαη δηαζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε (MAP) 

Θαξδηαθή ζπρλφηεηα (HR) 

Γπλακηθνχο δείθηεο πξνθνξηίνπ: κεηαβνιή πίεζεο παικνχ (PPV) θαη φγθνπ παικνχ (SVV)  

 

Λα απεηθνλίδεη ηηο αηκνδπλακηθέο παξακέηξνπο ζε αξηζκεηηθέο ηηκέο θαη γξαθήκαηα θαζψο θαη trends 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 8 σξψλ. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ αηκνδπλακηθψλ ζηφρσλ ζηα 

γξαθήκαηα trend.  

 

Λα είλαη ειάρηζηα επεκβαηηθφ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηά ην δπλαηφ ιηγφηεξεο ζπλδέζεηο ησλ αζζελψλ 

κε θαζεηήξεο ή αηζζεηήξεο 

 

Λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο κε επηπιένλ δηάηαμε γηα ηελ πιήξσο αλαίκαθηε θαη ζπλερφκελε 

ιήςε ηνπ αξηεξηνγξάκκαηνο κε δηπιφ αηζζεηήξα δαθηχινπ. 

 

Λα δηαζέηεη εχρξεζην θαη εξγνλνκηθφ ινγηζκηθφ. Λα δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο απφ ηνλ 

ρξήζηε γηα ην πνηεο δηαθνξεηηθέο αηκνδπλακηθέο παξάκεηξνη ζα παξνπζηάδνληαη ζηελ νζφλε 

 

Λα έρεη δπλαηφηεηα εμσηεξηθήο βαζκνλφκεζεο ηεο Θαξδηαθήο Ξαξνρήο θαη απηφκαηνπ ππνινγηζκνχ 

ηνπ ζπληειεζηή.  

 

Λα δηαζέηεη εχθνιν ηξφπν θαηαρψξηζεο ζπκβακάησλ θαη θιηληθψλ παξεκβάζεσλ (π.ρ. ρνξήγεζε 

πγξψλ ή θαξκάθσλ) κε επηζήκαλζή ηνπο ζηηο θακπχιεο trend θαη απνζήθεπζή ηνπο ζηα δεδνκέλα 

θαηαγξαθήο ηνπ αζζελνχο. 
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Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ησλ παξακέηξσλ (MAP, CO, SVR, HR, 

SV) ζε ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο γηα ηε κειέηε ηεο αηκνδπλακηθήο απφθξηζεο ησλ αζζελψλ.  

 

Λα δχλαηαη λα εμάγεη ηα αηκνδπλακηθά δεδνκέλα ησλ αζζελψλ ζε θνξεηά κέζα (π.ρ. δηζθέηεο, USB 

stick θ.ι.π.) Λα έρεη δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ησλ αηκνδπλακηθψλ παξακέηξσλ γηα ηξηάληα 

ηνπιάρηζηνλ  πεξηζηαηηθά . 

 

Λα ζπλνδεχεηαη απν θαηάιιειν ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο θαη επηζθφπεζεο φισλ ησλ αηκνδπλακηθψλ 

δεδνκέλσλ. 

 

Λα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαηηνχκελα θαιψδηα θαη εμαξηήκαηα γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

Γηα ιφγνπο αζθαιείαο λα ιεηηνπξγεί κε ρακειή ηάζε έσο 24 VDC κέζσ κεηαζρεκαηηζηή δηθηχνπ 

220V/50Hz. Λα δηαζέηεη εζσηεξηθή κπαηαξία γηα ιεηηνπξγία εθηφο ειεθηξηθνχ δηθηχνπ.  

 

Λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE (93/42/EEC) θαη λα έρεη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο 

θαλνληζκνχο αζθαιείαο. 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΘΙΗΛΗΘΥΛ 

ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΗΠ ΚΔΘ  

(ΑΓΔΗΔΠ: 16) 

 

 

Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ αζζελνχο γηα ηε Κνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο 

ελειίθσλ (ΚΔΘ) θαη ηε ΚΔΘ ηεο Θαξδηνρεηξνπξγηθήο Θιηληθήο γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ 

θαθέινπ αζζελνχο. Λα πξνζθεξζεί κε δέθα έμη (16) άδεηεο γηα ηζάξηζκεο θιίλεο Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο.  

 

Θάζε κία, απφ ηηο δέθα (10) θιίλεο ηεο ΚΔΘ, λα επηθνηλσλεί θαη λα δέρεηαη ηα δεδνκέλα (δηθηπαθά 

κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ HL7 ή θαη κέζσ άκεζεο ζχλδεζεο, πρ RS232) απφ ηηο παξαθάησ ζπζθεπέο: 

2.1 Ρνπο αλαπλεπζηήξεο DraegerEvitaV300, 

2.2 Ρα κφληηνξ δσηηθψλ παξακέηξσλDraegerInfinityOmega, 

2.3 Αληιίεο ρνξήγεζεο θαξκάθσλ ηεο FreseniusInjectomatMCAgilia 

2.4 Κφληηνξ αηκνδπλακηθψλ παξακέηξσλ Edwards Vigileo 

θαη λα θαηαρσξεί απηφκαηα ηα δεδνκέλα (παξακέηξνπο) απφ απηέο ζηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ 

αζζελνχο.  

 

Ρν πξφγξακκα ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θιηληθψλ δεδνκέλσλ λα είλαη ζηα ειιεληθά 

θαη ν ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα εηζάγεη πιεξνθνξίεο κε ειιεληθνχο ραξαθηήξεο. 

 

Λα παξέρεη ζην ρεηξηζηή ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζπληαγνγξάθεζεο θαη πιάλνπ θξνληίδαο. 

 

Λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο δέθα 

εμη (16) θιίλεο θαη απφ ηνπιάρηζηνλ επηά (7) Ζιεθηξνληθνχο πνινγηζηέο ηνπ λνζνθνκείνππνπ 

έρνπλ πξφζβαζε ζην δίθηπν (π.ρ. ζην γξαθείν ηαηξψλ), ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ζπληαγνγξάθεζε απφ κέξεηνπ λνζνθνκείνπ, πνπ εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηε 

ξνή εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

Δίλαη πξνηηκεηέν ν ρεηξηζκφο θαη ε απεηθφληζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηηο δέθα (10) 

θιίλεοηεο Κνλάδαο Δληαηηθήο Θεξαπείαο DraegerInfinityOmega.λα πξαγκαηνπνηείηαηζηα κφληηνξ 

δσηηθψλ παξακέηξσλ. Αλ απηφ δελ είλαη είλαη εθηθηφ, λα πξνζθεξζνχλ δέθα Ζιεθηξνληθνί 

πνινγηζηέο ηαηξηθνχ ηχπνπ, κε ελζσκαησκέλε νζφλε ηνπιάρηζηνλ 20”, θαηάιιεινη γηα ην 

πξνζθεξφκελν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα. 

 

Λα ππάξρεη ιχζε γηα ηε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ ηνπ λνζνθνκείνπ, ψζηε λα γίλεηαη 

θαη ρεηξνθίλεηα ε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα, παξαθιηλίσο. 

 

Λα απνζεθεχεη ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο, πεξηιακβάλνληαο φιεο ηηο πξνεγνχκελεο 

πεξηζηάζεηο, θαζψο επίζεο παζήζεηο θαη αιιεξγίεο.  

 

Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Λα δέρεηαη κέζσ HL7 δεδνκέλα απφ ηα εξγαζηήξηα (LIS). 

 

Λα ππνζηεξίδεη ηε θσδηθνπνίεζε αζζελεηψλ, ζπλζεθψλ, ζπκπησκάησλ θηι. ζχκθσλα κε ηε 

ηαμηλφκεζε ICD-10. 

 

Λα ππνζηεξίδεη ηε ζχλδεζε κε κεγάιν πιήζνο αληιηψλ έγρπζεο θαξκάθσλ, ζε πεξίπησζε 

πξνκήζεηαο λέσλ αληιηψλ. Λα αλαθεξζνχλ ηα κνληέια πνπ ππνζηεξίδνληαη ψζηε λα αμηνινγεζεί. 

 

Λα παξαδνζεί κε ηνλ απαξαίηεην δηθηπαθφ εμνπιηζκφ (switch θηι.) πνπ απαηηείηαη, πιεθηξνιφγην θαη 

πνληίθη γηα ηηο δέθα έμη (16) θιίλεοθαζψο θαη θαηάιιειν server εθφζνλ απαηηείηαη. 

 

Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα γηα κειινληηθή επέθηαζε θαη ζε άιια ηκήκαηα φπσο ηε Κνλάδα Απμεκέλεο 

Φξνληίδαο, ην αλαηζζεζηνινγηθφ θ.α. 
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ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

 

Λα δνζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δχν (2) έηε ηνπιάρηζηνλ. 

 

Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ππνρξεσηηθά, ζα δίλεηαη ην θφζηνο γηα εηήζην ζπκβφιαην ζπληήξεζεο 

αλά έηνο. 

 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ θχιιν ζπκκφξθσζεο. 

 

Πε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο, ε εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε 

λα πξνβεί ζε επίδεημε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ 

αζζελνχο. 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΘΙΗΛΖΠ ΚΔΘ  

 

Ζ θιίλε λα είλαη ζχγρξνλνπ ζρεδηαζκνχ ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΛ 60601-2-52 

(SAFE BED COMPLIANT). Λα θαηαηεζεί ε αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε. 

Ζ επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα είλαη δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 205x85cm (±10%), απνηεινχκελε απφ 

4 ηκήκαηα: ηξηψλ θηλεηψλ ηκεκάησλ (πιάηεο, κεξψλ, πνδηψλ) θαη ελφο ζηαζεξνχ (ιεθάλεο). 

Ρα ηκήκαηα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ 

θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζή ηνπο θαη λα παξέρνπλ επαξθή αεξηζκφ ζην ζηξψκα. 

Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε πξνέθηαζε γηα ηελ ππνδνρή αζζελψλ κεγαιχηεξνπ χςνπο (λα 

αλαθεξζεί ην κήθνο πξνο αμηνιφγεζε). 

Ρν θαηψηεξν ηκήκα πνδηψλ λα θηλείηαη κε κεραληζκφ gas-spring ή θιηκαθσηφ κεραληζκφ 

(ζθαιηέξα).  

Λα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο θαη θαηάιιειε γηα βάξνο ηνπιάρηζηνλ 250 θηιά (αζθαιέο 

θνξηίν ιεηηνπξγίαο). 

Νη κεηφπεο θεθαιήο θαη πνδηψλ λα πξνζζαθαηξνχληαη εχθνια, λα δηαηίζεληαη ζε δηάθνξα 

ρξψκαηα θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αζθάιηζεο ζην ζαζί ηεο θιίλεο νχησο ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε αθνχζηα κεηαηφπηζε ηνπο θαηά ηελ κεηαθνξά ηεο θιίλεο. Λα είλαη απφ 

πιαζηηθφ πιηθφ. 

Ζ βάζε ηεο κεηφπεο θεθαιήο λα είλαη ζηαζεξή θαη λα κελ αθνινπζεί ηηο θηλήζεηο ηεο 

επηθάλεηαο θαηάθιηζεο νχησο ψζηε λα εμαιείθεηαη ε πηζαλφηεηα πξφζθξνπζεο ηεο κε ηνλ 

ηνίρν κε απνηέιεζκα ηερληθήο βιάβεο. 

Λα δηαζέηεη ακθίπιεπξα δεχγνο πιατλψλ θηγθιηδσκάησλ (2 ζε θάζε πιεπξά), 

θαηαζθεπαζκέλα απφ πιαζηηθφ πιηθφ, ηα νπνία λα κεηαθηλνχληαη αλεμάξηεηα ην θαζέλα κέζσ 

κεγάιεο εξγνλνκηθήο ιαβήο, ψζηε λα είλαη γξήγνξε ε πξφζβαζε ζηνλ αζζελή. Λα δηαζέηνπλ 

ηα πιατλά ηεο θεθαιήο ελζσησκέλα ρεηξηζηήξηα γηα ηνλ ρεηξηζκφ νξηζκέλσλ θηλήζεσλ (ηκήκα 

πιάηεο/κεξψλ, auto-contour θαη χςνπο) ηφζν απφ ηνλ αζζελή εζσηεξηθά, φζν θαη απφ ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ εμσηεξηθά. Ρα πιατλά λα είλαη κεηαθηλνχκελα θαζ’ χςνο ψζηε λα 

εμαζθαιίδνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηνλ αζζελή θαη λα αζθαιίδνπλ ζηελ πςειφηεξε ζέζε. Λα 

δηαζέηεη ππνδνρή γηα ηελ ιήςε επηπιένλ θηγθιηδσκάησλ ζε πεξίπησζε πνπ ην δεχγνο ηεο 

βαζηθήο ζχλζεζεο δελ θαιχπηεη φιε ηελ επηθάλεηα θαηάθιηζεο θαηά κήθνο γηα ηνλ πιήξε 

εγθισβηζκφ ηνπ αζζελή επί ηεο θιίλεο. Λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή ηα επηπιένλ 

θηγθιηδψκαηα. 

Λα δηαζέηεη ελδείμεηο γηα ηηο γσλίεο θιίζεο ηνπ ηκήκαηνο πιάηεο θαη θηλήζεσλ Trend – 

Antitrendelenburg.  

Λα δηαζέηεη επηπιένλ ελζχξκαην ρεηξηζηήξην γηα ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα 

κπνξεί λα ειέγρεη φιεο ηηο ειεθηξηθέο θηλήζεηο ηεο θιίλεο θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

επηιεθηηθήο απνκφλσζεο – πεξηνξηζκφ νξηζκέλσλ θηλήζεσλ ηεο θιίλεο απφ ην ρεηξηζηήξην ηνπ 

αζζελνχο γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ λα 

ιακβάλνληαη πξνγξακκαηηζκέλεο θηλήζεηο φπσο Trendelenburg, CPR, θαξδηνινγηθήο 

θαξέθιαο, αζθαινχο εμφδνπ ηνπ αζζελή απφ ηελ θιίλε θαη γηα ηελ ιήςε ηεο εμεηαζηηθήο 

ζέζεο (νξηδνληίσζε ηεο θιίλεο) ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ αζεςία ζε πεξίπησζε 

κηθξνεπεκβάζεσλ. Λα κπνξεί λα απνζπλδεζεί απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ρσξίο ηδηαίηεξα 

εξγαιεία νχησο ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

Λα κπνξεί λα ιάβεη ειεθηξηθά ηηο αθφινπζεο ζέζεηο: 
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a) Ζιεθηξηθή ξχζκηζε χςνπο απφ 45-75cm πεξίπνπ (±10%), γηα ηελ εχθνιε 

εμέηαζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνχο. 

b) Ζιεθηξηθή ξχζκηζε ηκήκαηνο πιάηεο ηνπιάρηζηνλ 60º κνίξεο 

c) Ζιεθηξηθή ξχζκηζε ηκήκαηνο κεξψλ ηνπιάρηζηνλ 20º κνίξεο. 

d) Ζιεθηξηθή ξχζκηζε Trendelburg/ anti-trendelenburg ηνπιάρηζηνλ 12º κνίξεο 

Λα δχλαηαη λα δηαζέηεη επηπιένλ ελζχξκαην ρεηξηζηήξην κε θσηηδφκελα θνκβία γηα ηελ 

ξχζκηζε ηεο πιάηεο, κεξψλ, ηνπ χςνπο θαη ηεο ζέζεο autocontour απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

αζζελή. Λα κπνξεί λα απνζπλδεζεί απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ρσξίο ηδηαίηεξα εξγαιεία 

νχησο ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αληηθαηάζηαζή ηνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο. Λα πξνζθεξζεί πξνο 

επηινγή εθφζνλ δηαηίζεηαη. 

Ρα ρεηξηζηήξηα λα δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ νχησο ψζηε λα ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζε αθνχζηεο 

θηλήζεηο: 

a) Θνπκπί ή άιιν ηξφπν ελεξγνπνίεζεο ησλ ειεθηξηθψλ ξπζκίζεσλ. 

b) Απηφκαην θιείδσκα ησλ ειεθηξηθψλ ξπζκίζεσλ κεηά ην πέξαο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ ζε πεξίπησζε κε ρξήζεο ησλ ρεηξηζηεξίσλ. 

Λα δηαζέηεη ακθίπιεπξνπο πνδνδηαθφπηεο γηα ηελ ξχζκηζε ηνπ χςνπο αιιά θαη γηα ηελ 

νξηδνληίσζε ηεο επηθάλεηαο θαηάθιηζεο νχησο ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ αζεςία ζε πεξίπησζε 

κηθξνεπεκβάζεσλ. 

Λα ιακβάλεη ηε ζέζε αλάγθεο CPR ζην ηκήκα ηεο πιάηεο ηνπιάρηζηνλ ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο κέζσ εχρξεζηνπ εξγνλνκηθνχ κνρινχ ακθίπιεπξα ηεο θιίλεο. 

Ρν ηκήκα ηεο πιάηεο λα έρεη ηέηνηα ιεηηνπξγία κεηαθηλήζεσο νχησο ψζηε λα απνθεχγνληαη νη 

πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζηελ θνηιηαθή ρψξα ψζηε λα κελ ζπκπηέδνληαη ηα φξγαλα ηνπ αζζελή 

θαη ηελ απνθπγή θαηαθιίζεσλ. 

Λα δηαζέηεη κπαηαξία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ειεθηξηθψλ θηλήζεσλ, ζε πεξηπηψζεηο δηαθνπήο 

ξεχκαηνο ή κεηαθίλεζεο ηεο θιίλεο. 

Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ππνδνρή ζηελ κεηφπε ησλ πνδηψλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ 

θιηλνζθεπαζκάησλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηά ηελ αιιαγή 

ηνπο. 

Λα δηαζέηεη ζήθε γηα ηελ ζπγθξάηεζε αθηηλνινγηθήο θαζέηαο. Ζ ηνπνζέηεζε λα γίλεηαη κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ αζζελή (πρ. αλχςσζε ηνπ ηκήκαηνο 

ηεο πιάηεο). Λα πεξηγξαθεί. Λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί  C-ARM ζην ηκήκα πιάηεο θαη 

ιεθάλεο. 

Λα δηαζέηεη ζχζηεκα δχγηζεο αζζελνχο, κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

a) Λα απεηθνλίδεηαη ε απμνκείσζε βάξνπο ηνπ αζζελή. 

b) Γπλαηφηεηα παγψκαηνο ησλ ηηκψλ θαηά ηελ πξνζζήθε ή αθαίξεζε 

εμαξηεκάησλ απφ ηελ θιίλε.  

c) Αθξίβεηα ηηκψλ έσο 0.5Kg 

Λα θέξεη ηνπιάρηζηνλ δχν ζέζεηο γηα ηνπνζέηεζε ζηαηψ νξνχ ή ρεηξνιαβήο έιμεσο. 

Λα δηαζέηεη ξάγα ζηήξημεο ζηα πιάγηα ηεο θιίλεο γηα ηελ αλάξηεζε δηαθφξσλ παξειθνκέλσλ 

πρ. Νπξνζπιιέθηεο 
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Λα θέξεη ηέζζεξηο (4) ηξνρνχο ηνπιάρηζηνλ 150mm κε θεληξηθφ ζχζηεκα θξέλσλ. Ν έλαο 

ηξνρφο λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θαηεπζπληήξηνο γηα επθνιφηεξε κεηαθίλεζε ηεο θιίλεο. 

Λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή: 

a) 5º ηξνρφο γηα ηελ εχθνιε κεηαθνξά /επειημία ζε δηαδξφκνπο θαη αζαλζέξ. 

b) Γηπινί ηξνρνί 150mm 

c) Πχζηεκα απηφκαηεο αθηλεηνπνίεζεο ηεο θιίλεο θαηά ηελ ζχλδεζε ηεο ζηελ 

παξνρή ξεχκαηνο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αθνχζηα κεηαθίλεζε ηεο θιίλεο ζε 

πεξίπησζε κε ελεξγνπνίεζεο ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο θξέλσλ κέζσ ησλ 

πνδνκνριψλ απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

Πχζηεκα ερεηηθήο πξνεηδνπνίεζεο φηαλ ην θξεβάηη δελ είλαη πιήξσο αθηλεηνπνηεκέλν (ζέζε 

ζηάζκεπζεο). 

Λα δηαζέηεη πξνζθξνπζηήξεο ζηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηεο θιίλεο. 

Λα κπνξεί λα δερηεί λπρηεξηλφ θσηηζκφ γηα ηελ εχθνιε έγεξζε ηνπ αζζελή θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο λχρηαο. Λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή. 

Γηα ηε κεγαιχηεξε  αζθάιεηα ηνπ αζζελή θαηά ηελ δηάξθεηα, αιιά θαη κεηά απφ επείγνπζεο 

θαηαζηάζεηο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο ηνπ λνζειεπηή, λα ππάξρεη 

ζχζηεκα πνπ λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή θαη λα δχλαηαη κέζσ αηζζεηήξσλ λα αλαγλσξίδεη: 

a) Αλ ε θιίλε είλαη ζηελ θαηψηεξε ζέζε χςνπο. 

b) Ρελ ζέζε ησλ θηγθιηδσκάησλ (πάλσ/θάησ) 

c) Αλ ε θιίζε ηνπ ηκήκαηνο πιάηεο είλαη θάησ ή πάλσ απφ 30º. 

d) Αλ ηα θξέλα είλαη ελεξγνπνηεκέλα  

Ζ βάζε ηεο θιίλεο λα θέξεη πιαζηηθφ θάιπκκα γηα πξνζηαζία ησλ ειεθηξηθψλ κεραληζκψλ 

θαη γηα εχθνιν θαζαξηζκφ. 

Λα δηαζέηεη ζηξψκα αθξνχ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

a) Γχν ζηξψζεσλ ηνπιάρηζηνλ κε ηελ πάλσ ζηξψζε λα είλαη απφ βηζθνειαζηηθφ 

πιηθφ γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ ζψκαηνο θαη δηαλνκή ηνπ βάξνπο ηνπ 

αζζελή. 

b) Λα δηαζέηεη εηδηθή ζηξψζε κηθξνθιίκαηνο γηα ηελ βέιηηζηε δηαλνκή θαη 

δηαηήξεζε ηδαληθήο ζεξκνθξαζίαο θάησ απφ ηνλ αζζελή. 

c) Λα είλαη ηδαληθφ γηα πξφιεςε θαηαθιίζεσλ έσο 4νπ βαζκνχ 

d) Λα δηαζέηεη εληζρπκέλα πιατλά γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε άλεζε θαη ζηαζεξφηεηα 

ηνπ αζζελή φηαλ ηνπνζεηείηαη ζηα πιάγηα ηνπ ζηξψκαηνο.  

e) Λα κπνξεί λα δερηεί αζζελή ηνπιάρηζηνλ 230 kg.  

f) Λα δηαζέηεη θάιπκκα απφ πιηθφ αδηάβξνρν θαη αεξνδηαπεξαηφ. 

g) Λα έρεη θεξκνπάξ ην νπνίν λα αλνίγεη πεξηκεηξηθά γηα ηελ εχθνιε αθαίξεζε 

ηνπ θαιχκκαηνο. 

Λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή δηάθνξα εμαξηήκαηα φπσο ζηαηψ νξνχ, έιμε, ζηξψκαηα 

δηαθφξσλ ηχπσλ θηι. 
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ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΠΡΟΥΚΑΡΥΛ 

 

Σαξαθηεξηζηηθά ζηξψκαηνο:  

a. Ρνπιάρηζηνλ  2 ζηξψζεσλ κε ηελ πάλσ ζηξψζε λα είλαη απφ βηζθνειαζηηθφ 

πιηθφ γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ ζψκαηνο θαη δηαλνκή ηνπ βάξνπο ηνπ 

αζζελή. 

b. Λα δηαζέηεη εηδηθή ζηξψζε κηθξνθιίκαηνο γηα ηελ βέιηηζηε δηαλνκή θαη 

δηαηήξεζε ηδαληθήο ζεξκνθξαζίαο θάησ απφ ηνλ αζζελή θαη ηελ απνθπγή 

αλάπηπμεο πγξαζίαο. 

c. Λα είλαη ηδαληθφ γηα πξφιεςε θαηαθιίζεσλ έσο 4νπ βαζκνχ. 

d. Λα δηαζέηεη εληζρπκέλα πιατλά γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε άλεζε θαη ζηαζεξφηεηα 

ηνπ αζζελή φηαλ ηνπνζεηείηαη ζηα πιάγηα ηνπ ζηξψκαηνο.  

e. Λα δηαζέηεη εγθνπέο θάησ απφ ηελ θάησ ζηξψζε ηνπ ζηξψκαηνο γηα ηελ 

βέιηηζηε δηαλνκή ησλ πηέζεσλ θαηά ηελ ξχζκηζε ηεο θιίλεο. 

f. Κέγεζνο : Λα δεισζνχλ νη δηαζηάζεηο ηνπ. 

g. Όςνο :     14 cm ± 10%  

h. Λα κπνξεί λα ζηεξίμεη αζζελή βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 230Kg. 

i. Λα κπνξεί λα πεξηζηξαθεί πάλσ ζηελ θιίλε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα 

λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα ρσξίο λα ράλεη ηηο 

ηδηφηεηεο ηνπ. 

j. Λα είλαη βξαδχθαπζην. Λα αλαθεξζεί ε νδεγία 

 

Σαξαθηεξηζηηθά θαιχκκαηνο:  

a. Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιπνπξεζάλε 

b. Αδηάβξνρν 

c. Αεξνδηαπεξαηφ 

d. Αληηβαθηεξηαθφ 

e. Γηειαζηηθφ 

f. Λα πιέλεηαη ζε πιπληήξην. Λα αλαθεξζεί ε ζεξκνθξαζία πιχζεο. 

g. Νη ξαθέο ηνπ λα είλαη ξακκέλεο θαη θνιιεκέλεο κε πςειή ζπρλφηεηα γηα ηελ 

βέιηηζηε πξνζηαζία ηνπ ζηξψκαηνο απφ εηζξνή πγξψλ. 

h. Γπλαηφηεηα αθαίξεζεο ηνπ κε θεξκνπάξ 360o. Ρν θεξκνπάξ λα θαιχπηεηαη 

γηα ηελ απνθπγή εηζξνήο πγξψλ απφ ηα πιάγηα ηνπ ζηξψκαηνο. 

 

Λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή δηάθνξνη ηχπνη ζηξσκάησλ – αεξνζηξσκάησλ πνπ λα 

θαιχπηνπλ θαηαθιίζεηο έσο θαη 4νπ βαζκνχ κε θάιπκκα απφ πιηθφ αδηάβξνρν, 

αεξνδηαπεξαηφ. Λα πξνζθεξζεί θαη ελζσκαησκέλν ζηξψκα ην νπνίν λα ειέγρεηαη απφ 

ηελ νζφλε αθήο. 

 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

  

Ν Ξξνκεζεπηήο δελ επηηξέπεηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο ηερληθήο ή/θαη επαγγεικαηηθήο 

ηθαλφηεηαο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, κε ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί ή 

απξφζθνπηε ππνζηήξημε ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα ηνπιάρηζηνλ κηα δεθαεηία κεηά ηελ πξνκήζεηα. 

 

Ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001, ISO 13485 θαη ISO 14001:2015. Λα 

πιεξνί ηελ .Α. Γ8δ/Γ.Ξ. νηθ. /1348/04 θαη λα είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζε ηνπ Ξ.Γ. 117/2004. 

 

Ζ απάληεζε ηνπ θχιινπ ζπκκφξθσζεο λα γίλεη αλαιπηηθά κε παξαπνκπέο ζηα πξνζπέθηνπο 

ή ηερληθά πηζηνπνηεηηθά – εγρεηξίδην ρξήζεο , κε πνηλή απνθιεηζκνχ. 

 

Ζ ζπληήξεζε – επηζθεπή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ λα γίλεηαη απαξαίηεηα απφ ηελ 

πξνκεζεχηξηα εηαηξία θαη πξνο απφδεημε λα θαηαηεζεί ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο 

ζην ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ, θαζψο θαη πιήξεο πεξηγξαθή ηνπ ηκήκαηνο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο (πφιε φπνπ εδξεχεη, ζχζηαζε, επαγγεικαηηθή εκπεηξία, πιηθνηερληθή ππνδνκή 

θιπ). ε αληαπφθξηζε ζε πεξίπησζε βιάβεο λα κελ ππεξβαίλεη ηηο νθηψ (8) ψξεο απφ ηελ 

αλαγγειία ηεο, πξνο ηνχην λα πεξηγξάθεη ν ηξφπνο ππνζηήξημεο ζε πεξίπησζε πξνκεζεπηή 
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πνπ δελ δηαζέηεη βάζε ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηε Β. Διιάδα. 

 

Λα δνζεί user manual θαη service manual ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα. Ρα εγρεηξίδηα ζα 

παξαδνζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην ηκήκα βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο. 

 

Λα παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ θαη ηε δέζκεπζε γηα 

δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) ρξφληα. 

 

Ν αλάδνρνο λα εθπαηδεχζεη ην Ηαηξηθφ θαη Λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Κνλάδαο ζηελ ρξήζε 

ηεο θιίλεο. 

 

Πηελ πξνζθνξά ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά παξφκνηα κεραλήκαηα πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

θαη ιεηηνπξγνχλ ζε Διιεληθά Λνζνθνκεία, θιηληθέο θιπ., κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα δεκφζηα 

Λνζνθνκεία θαη αλ ηα κεραλήκαηα απηά ζπληεξνχληαη απφ έγθξηην θαη θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο. 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

ΓΗΦΑΠΗΘΝ ΑΞΗΛΗΓΥΡΝ ΚΔ MONITOR  ΘΑΡΑΓΟΑΦΔΑ ΘΑΗ ΒΖΚΑΡΝΓΝΡΖ. 

 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Α. Λα είλαη θαηλνχξγηνο ακεηαρείξηζηνο κε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο (manual) θαη Απηφκαηεο 

(AED) ιεηηνπξγίαο. 

B. O απηληδσηήο λα είλαη ζχκθσλνο κε φιεο ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη ηα standards 

ηεο IEC (CE mark, ISO). 

Δ. Ζ ζπζθεπή λα είλαη θνξεηνχ ηχπνπ θαη λα δηαζέηεη ρεηξνιαβή κεηαθνξάο. Λα αλαθεξζνχλ νη 

δηαζηάζεηο  ηεο ζπζθεπήο αλαιπηηθά. 

Πη. Ρν βάξνο ηεο ζπζθεπήο κε ην ηξνθνδνηηθφ, ηνλ βεκαηνδφηε θαη ηα εμσηεξηθά Paddles λα κελ 

ππεξβαίλεη ηα 6,5 θηιά. 

 

Ζ ζπζθεπή λα πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλα ηα εμήο: 

Α. Ρνλ Απηληδσηή (Defibrillator). 

Β. Ρν ΚONITOR. 

Γ. Ρν θαηαγξαθηθφ (Printer). 

Γ. Ρν ηξνθνδνηηθφ 220V/50Hz AC. 

Δ. Ρελ κπαηαξία. 

Πη. Δλζσκαησκέλν charge tester γηα ηεζη εθθφξηηζεο. 

Ε. Αλαίκαθην Βεκαηνδφηε. 

 

Ν απηληδσηήο. 

Α. Λα ιεηηνπξγεί κε δηθαζηθή ηερλνινγία απηλίδσζεο θαη λα έρεη ελέξγεηα εμφδνπ 360 Joules  

Β. Ζ δηάξθεηα θαη ε ηάζε ηεο θπκαηνκνξθήο απηλίδσζεο λα θαζνξίδεηαη απηφκαηα απφ ην 

ζχζηεκα, αλάινγα κε ηελ δηαζσξαθηθή αληίζηαζε ηνπ αζζελνχο. Ζ δηαζσξαθηθή αληίζηαζε λα 

απνηππψλεηαη ζην θαηαγξαθηθφ χζηεξα απφ ηελ απηλίδσζε. 

Γ. Ν ρξφλνο νη θφξηηζεο ηνπ απηληδσηή ζηα 360 Joules λα κελ ππεξβαίλεη ηα 8sec. 

 

Ζ παξνρή ηεο ζεξαπεπηηθήο ελέξγεηαο απηλίδσζεο λα είλαη δπλαηή κέζσ : 

 Δμσηεξηθψλ ειεθηξνδίσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (hard paddles), ελειίθσλ θαη παίδσλ.  

 Ζιεθηξφδηα (θνπηάιεο) εζσηεξηθήο απηλίδσζεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. Νη θνπηάιεο εζσηεξηθήο 

απηλίδσζεο ζα πξέπεη λα είλαη δηαηξνχκελεο απ 

 Απηνθφιιεησλ αθηηλνδηαπεξαηψλ ειεθηξνδίσλ (Pads) γηα hands free απηλίδσζε.  Ρα 

απηνθφιιεηα pads ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα απηλίδσζεο – βεκαηνδφηεζεο - ΖΘΓηνο  

θαη λα είλαη ηνπ ηδίνπ κε ηελ ζπζθεπή θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Λα πεξηιακβάλεηαη έλα δεχγνο 

ελειίθσλ. 

 

Ρξνθνδνζία ξεύκαηνο. 

Α. Ν απηληδσηήο λα δηαζέηεη εζσηεξηθφ ηξνθνδνηηθφ 220V/50Hz AC. 

Β. Λα δηαζέηεη εζσηεξηθή επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία γηα ιεηηνπξγία εθηφο ξεχκαηνο. 

Γ. Ν ρξφλνο πιήξνπο θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 4 σξψλ.  

Γ. Ζ θφξηηζε ηεο κπαηαξίαο λα γίλεηαη απηφκαηα απ’ ηελ ζηηγκή πνπ ε ζπζθεπή ζπλδεζεί ζηελ 

ηάζε δηθηχνπ 220V AC. 

Δ. Ν απηληδσηήο λα είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη κε πιήξσο θνξηηζκέλε κπαηαξία.  

 Ρνπιάρηζηνλ 120 απηληδψζεηο ζηελ κέγηζηε ελέξγεηα. 

 Ρνπιάρηζηνλ 200 ιεπηά  ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο monitor. 

 Ρνπιάρηζηνλ 100 ιεπηά  ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο monitor κε ηαπηφρξνλε βεκαηνδφηεζε. 

 

 

Ρν Monitor. 

 Ν απηληδσηήο λα δηαζέηεη νπσζδήπνηε έγρξσκε νζφλε LCD πςειήο αλάιπζεο δηαγσλίνπ 

κεγαιχηεξεο ησλ 5 ηληζψλ. 

 Ζ πξνζθεξφκελε ζπζθεπή λα δηαζέηεη νπσζδήπνηε, ηαπηφρξνλε απεηθφληζε 2 απαγσγψλ 

ΖΘΓηνο, ρσξίο ηελ αλάγθε επηπιένλ αλαβαζκίζεσλ. 

 Θα εθηηκεζεί επηπιένλ ε δπλαηφηεηα cascade ECG. 

 

Ρν Θαηαγξαθηθό / Printer. 

 Λα πεξηιακβάλεη ζεξκηθφ εθηππσηή κε ραξηί πιάηνπο 50mm θαη δπλαηφηεηα εθηχπσζεο θαη 

ησλ δχν απεηθνληδφκελσλ απαγσγψλ ζε ηαρχηεηα 25mm/sec. 
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 Ρν θαηαγξαθηθφ λα ηίζεηαη απηφκαηα ζε ιεηηνπξγία χζηεξα απφ θάζε απηλίδσζε, 

θαηαγξάθνληαο ηαπηφρξνλα, θαη ηηο δχν δηαζέζηκεο απαγσγέο, θαζψο θαη ηηο επηκέξνπο 

παξακέηξνπο, θαξδηαθφ ξπζκφ, απνδηδφκελε ελέξγεηα, ECG leads, ECG size, δηαζσξαθηθή 

αληίζηαζε ηνπ αζζελή, αξηζκεηηθή έλδεημε νμπκεηξίαο, αξηζκεηηθή έλδεημε βεκαηνδφηεζεο. 

 Λα θαηαγξάθεηαη ε δηαζσξαθηθή αληίζηαζε ηνπ αζζελνχο, χζηεξα απφ ηελ απηλίδσζε. 

 Λα θαηαγξάθνληαη επίζεο ε ψξα, ε εκεξνκελία, νη απαγσγέο (ECG leads), ν θαξδηαθφο 

ξπζκφο θαη ηα test ηνπ απηληδσηή. 

 Λα δηαζέηεη θαζπζηεξεκέλε θαηαγξαθή γηα 7 sec ηνπιάρηζηνλ. 

 Λα δηαζέηεη νπηηθφ θαη ερεηηθφ ζπλαγεξκφ, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη αιιαγή ην ραξηί ηνπ 

εθηππσηή θαη ζε πεξίπησζε πνπ είλαη αλνηθηφ ην πνξηάθη ηνπ εθηππσηή. 

 

Λα ιακβάλεη ΖΘΓ/κα κέζσ: 

 3-πνιηθνχ θαισδίνπ (λα πεξηιακβάλεηαη). 

 5-πνιηθνχ θαισδίνπ. 

 Δμσηεξηθψλ Paddles. 

 Απηνθφιιεησλ Pads. 

 Λα έρεη δπλαηφηεηα κεηαβνιήο επαηζζεζίαο  ECG size: απφ 4, έσο θαη 0.25 cm/mV 

 Λα δηαζέηεη αλαινγηθή έμνδν ΖΘΓηνο γηα απνζηνιή ζε απνκαθξπζκέλν κφληηνξ. 

 Λα δηαζέηεη είζνδν ΖΘΓηνο γηα ζπγρξνληζκφ κέζσ απνκαθξπζκέλνπ κφληηνξ. 

 

ΡΟΝΞΝΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ. 

 Α. Απηόκαηε ιεηηνπξγία AED.  

 Ζ ζπζθεπή λα δηαζέηεη απηφκαηε ιεηηνπξγία απηλίδσζεο AED κε θσλεηηθέο θαη νπηηθέο νδεγίεο 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεξηζηαηηθνχ. 

 Λα είλαη ζχκθσλε κε ηα ηζρχνληα πξσηφθνιια απηλίδσζεο (ERC 2010 Guidelines).  

 Λα δηαζέηεη θαζνδήγεζε γηα CPR θαηά ηελ δηάξθεηα θφξηηζεο ηνπ ππθλσηή. 

 Λα δηαζέηεη ερεηηθφ κεηξνλφκν CPR κε ξπζκφ 100ppm. 

 

Β. Σεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία (Manual).  

 Λα δηαζέηεη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία απηλίδσζεο (Manual) ε νπνία λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 3 

απιά βήκαηα (1-2-3 step). 

 Λα δηαζέηεη ζπγρξνληζκέλε θαη αζχγρξνλε εμσηεξηθή απηλίδσζε κε κέγηζηε ελέξγεηα 360 

Joules. 

 Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα απηλίδσζεο απφ απφζηαζε κέζσ απηνθφιιεησλ ειεθηξνδίσλ 

απηλίδσζεο – βεκαηνδφηεζεο – ΖΘΓ/ηνο. 

 Ζ επηινγή ηεο επηζπκεηήο ελέξγεηαο απηλίδσζεο, λα γίλεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 20 βήκαηα. 

 Λα δηαζέηεη, δπλαηφηεηα απηφκαηεο αιιεινπρίαο απηλίδσζεο, κε ξπζκηδφκελα απφ ηνλ ρξήζηε 

πξσηφθνιια επηινγήο ηεο ελέξγεηαο απηλίδσζεο. 

 Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία απηφκαηεο εθθφξηηζεο ηνπ ππθλσηή “disarm” ζε πεξίπησζε πνπ ε 

απηλίδσζε δελ απνδνζεί ζε δηάζηεκα 60 sec πεξίπνπ. 

 

ΑΛΑΗΚΑΘΡΖ ΓΗΑΘΥΟΑΘΗΘΖ ΒΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ . 

Ν  απηληδσηήο λα δηαζέηεη αλαίκαθην βεκαηνδφηε (Λon-invasive Pacing) κε ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά.  

 Θαη’ επηινγή δπλαηφηεηα εμσηεξηθήο βεκαηνδφηεζεο DEMAND ή NON-DEMAND 

(Fixed-Rate).  

 Pacing Rate ( βεκαηνδνηηθή ζπρλφηεηα) 40-170 ppm  

 Output Current (έμνδνο ξεχκαηνο) απφ 0 έσο 200mA 

 Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία γξήγνξεο παχζεο «Pause» γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

ελδνγελνχο ξπζκνχ.  

 

 

ΠΛΑΓΔΟΚΝΗ /ALARMS. 

 Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη νπηηθνχο θαη αθνπζηηθνχο ζπλαγεξκνχο (alarm), γηα φιεο ηηο 

κεηξήζηκεο παξακέηξνπο.  

 Λα δηαζέηεη ξπζκηδφκελα φξηα ζπλαγεξκψλ. Θα εθηηκεζεί επηπιένλ, ε χπαξμε απηφκαηεο 

πξνζαξκνγήο ησλ ζπλαγεξκψλ, ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ ξπζκφ ηνπ αζζελνχο. 

 Λα δηαζέηεη VF θαη VT alarm.  

 

ΚΛΖΚΖ. 

Ζ ζπζθεπή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εζσηεξηθή ςεθηαθή κλήκε, κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο 

ηνπιάρηζηνλ 80 πεξηζηαηηθψλ κε θαηαγξαθή κίαο απαγσγήο.  

ΑΔΑ: ΩΝΡΘ4690Ω3-ΠΦΝ



 

14 
 

 

Λα έρεη δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο ζηελ κλήκε, νλνκαηεπψλπκν αζζελή, ειηθία, θάξκαθα πνπ ηνπ 

ρνξεγεζήθαλ. 

Λα αλαθεξζνχλ νη δηαζέζηκνη ηξφπνη κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ. Θα εθηηκεζεί επηπιένλ ε χπαξμε 

ελζσκαησκέλεο ζήξαο ππέξπζξσλ (infrared IrDA port). 

 

Ζ πξνζθεξόκελε ζπζθεπή λα δηαζέηεη δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο κε ηηο παξαθάησ 

ιεηηνπξγίεο:  

 Κέηξεζε νμπκεηξίαο δαθηχινπ (SPO2). 

 Θαπλνγξάθν (CO2) θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε δηαζσιελσκέλνπο θαη κε αζζελείο. 

 Αζχξκαηε παξαθνινχζεζε (κέζσ wifi) ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο. 

 

 

Ν απηληδσηήο λα ζπλνδεύεηαη από: 

 Έλα δεχγνο ειεθηξνδίσλ εμσηεξηθήο απηλίδσζεο (Paddles) ελειίθσλ θαη παίδσλ. 

 Θαιψδην ξεχκαηνο. 

 3-πνιηθφ θαιψδην ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο. 

 Έλα δεχγνο απηνθφιιεησλ Pads ελειίθσλ, κε δπλαηφηεηα εμσηεξηθήο απηλίδσζεο / 

βεκαηνδφηεζεο /ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο. 

 Ππλδεηηθφ θαιψδην γηα ηα απηνθφιιεηα pads. 

 Σαξηί εθηππσηή.  

 Ρδει απηλίδσζεο.  

 Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο (manual) ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 Service Manual. 

 Δπίζεο λα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα ινηπά παξειθφκελα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

 

Λα δηαζέηεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα 2 έηε. 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

ΑΛΑΞΛΔΠΡΖΟΑ ΔΛΡΑΡΗΘΖΠ  ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 

 

Ν αλαπλεπζηήξαο λα είλαη ζχγρξνλεο ζρεδίαζεο θαη ηερλνινγίαο ηειεπηαίαο γεληάο, ειεγρφκελνο απφ 

κηθξνεπεμεξγαζηέο (microprocessors) θαη θαηάιιεινο γηα ρξήζε ζε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο ζε 

ελήιηθέο. 

 

Λα θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε βάζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο, κε ζχζηεκα θξέλσλ θαη ζέζε γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε εθεδξηθήο θηάιεο Ν2 γηα ηελ πεξίπησζε ελδνλνζνθνκεηαθήο κεηαθνξάο. Λα δηαζέηεη 

πνιχζπαζην βξαρίνλα ζηήξημεο ζσιήλσλ.  

 

Λα ιεηηνπξγεί κε παξνρή 220V/50Hz θαη λα έρεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία γηα 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 120 ιεπηψλ. Λα έρεη δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ ρξφλνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κε επηπιένλ  επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο ελζσκαησκέλεο ζηνλ αλαπλεπζηήξα ή ην 

ηξνρήιαηφ ηνπ, νη νπνίεο λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή ή ελαιιαθηηθά λα πξνζθεξζνχλ νη 

απαξαίηεηεο επηπιένλ κπαηαξίεο εθφζνλ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ρσξίο λα δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπ 

αλαπλεπζηήξα. 

 

Λα δχλαηαη λα ηεζεί ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο (Standby), ψζηε αλά πάζα ζηηγκή λα είλαη έηνηκνο θαη 

βαζκνλνκεκέλνο πξνο ρξήζε θαζψο θαη λα δηαζέηεη θιείδσκα ξπζκίζεσλ. 

 

Λα είλαη αλαπλεπζηήξαο ειεγρφκελνπ φγθνπ θαη πίεζεο θαη λα κπνξεί λα εθηειεί θαη’ ειάρηζηνλ ηνπο 

παξαθάησ ηχπνπο αεξηζκνχ: 

 Διεγρφκελν θαη ειεγρφκελν /ππνβνεζνχκελν αεξηζκφ φγθνπ Control/Assist 

 Ππγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθφ αεξηζκφ SIMV φγθνπ & πίεζεο   

 Απζφξκεην αεξηζκφ κε ππνζηήξημε πίεζεο - Pressure Support 

 Αεξηζκφ κε ζεηηθή πίεζε αεξαγσγψλ - CPAP 

 Αεξηζκφ άπλνηαο – Apnea Ventilation 

 Γπλαηφηεηα ρνξήγεζεο ζηελαγκνχ - sigh 

 Κε επεκβαηηθφ αεξηζκφ κε κάζθα - NIV 

 Αεξηζκφ κε απηφκαηε αληηζηάζκηζε αληηζηάζεσλ ηξαρεηνζσιήλα - Tube compensation  

 Γηθαζηθφ αεξηζκφ δχν επηπέδσλ πίεζεο BiPAP 

 Γηθαζηθφ αεξηζκφ APRV 

 Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα αεξηζκνχ κε ζπλδπαζκφ εγγπεκέλνπ φγθνπ αλαπλνήο κε ηε ρακειφηεξε 

δπλαηή πίεζε 

  Λα δηαζέηεη κνληέιν αεξηζκνχ κε ηνλ νπνίν λα ειέγρεηαη ν φγθνο θαηά ιεπηφ, κε ηελ δπλαηφηεηα 

λα πξνζαξκφδεηαη ν αξηζκφο ησλ κεραληθψλ αλαπλνψλ απηφκαηα βάζεη ηνλ απηφκαησλ αλαπλνψλ 

ηνπ αζζελή. 

 

Λα έρεη δπλαηφηεηεο ξχζκηζεο ησλ θάησζη παξακέηξσλ: 

 γθνο αλαπλνήο, απφ 50 ml έσο 2000 ml  

 Ππρλφηεηα ππνρξεσηηθψλ αλαπλνψλ, έσο 50/min 

 Ιφγνο Η:Δ, απφ 1:4 έσο 4:1      

 Σξφλνο εηζπλνήο, απφ 0,2 sec έσο 10 sec 

 Πθαλδαιηζκφο ξνήο, flow trigger απφ 1 Ltr/min έσο 15 Ltr/min 

 Ονή εηζπλνήο, 5 Ltr/min έσο 190 Ltr/min. Δηλαη επηζπκεηφ ε ξχζκηζε λα γίλεηαη απηφκαηα θαη 

κάιηζηα ζα εθηηκεζεί ε δπλαηφηεηα επίηεπμεο φζν κεγαιχηεξεο ξνήο  

 Ξπθλφηεηα ρνξεγνχκελνπ νμπγφλνπ 21 έσο 100% 

 PEEP/CPAP απφ 0 cmH2O, έσο 30 cmH2O  

 Ξίεζεο εηζπλνήο απφ 5 cmH2O, έσο 60 cmH2O, πιένλ επηπέδνπ ΟΔΔΟ  

 Ξίεζεο ππνζηήξημεο απφ 0 cmH2O έσο 50 cmH2O, πιένλ επηπέδνπ ΟΔΔΟ 

 Οπζκφο αλφδνπ πίεζεο ππνζηήξημεο  

 Δπαηζζεζία έλαξμεο εθπλνήο, απφ 5% έσο 75% 

 

Λα δηαζέηεη ινγηζκηθφ γηα εθηέιεζε κε επεκβαηηθνχ αεξηζκνχ κε απηφκαηε αληηζηάζκηζε δηαξξνψλ 

(NIV). 

 

Πε πεξίπησζε άπλνηαο λα κεηαπίπηεη απηνκάησο ζε ειεγρφκελν αεξηζκφ κε πξνθαζνξηδφκελεο απφ ην 

γηαηξφ παξακέηξνπο γηα ηνλ ηχπν αεξηζκνχ. 

 

Λα δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε αθήο πνιιαπιψλ δηαχισλ ηνπιάρηζηνλ 12’’, κε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο 

απεηθφληζεο ηξηψλ (3) θπκαηνκνξθψλ  εθ ησλ πίεζεο, ξνήο, φγθνπ, LOOPS & TRENDS, θαζψο θαη 

ΑΔΑ: ΩΝΡΘ4690Ω3-ΠΦΝ



 

16 
 

 

ησλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ φισλ ησλ κεηξνχκελσλ παξακέηξσλ αζζελνχο  θαη ζπζθεπήο θαη 

νπσζδήπνηε ησλ παξαθάησ: 

 Δηζπλεφκελνπ φγθνπ αλαπλνήο 

 Δθπλεφκελνπ φγθνπ αλαπλνήο  

 γθνπ απζφξκεηεο αλαπλνήο 

 Δθπλεφκελνπ φγθνπ αλά ιεπηφ 

 Δθπλεφκελνπ φγθνπ αλά ιεπηφ απζφξκεηνπ αεξηζκνχ 

 γθνπ δηαξξνήο ή πνζνζηνχ δηαξξνήο 

 Ξηέζεηο αεξηζκνχ PEEP, CPAP, κέγηζηεο πίεζεο PEAK, πίεζεο PLATEAU θαη κέζεο πίεζεο MEAN 

 Ππλνιηθή ζπρλφηεηα αλαπλνψλ 

 Ππρλφηεηα απζφξκεησλ αλαπλνψλ 

 Ξπθλφηεηα εηζπλεφκελνπ νμπγφλνπ (FiO2). 

 Σξφλνπο εηζπλνήο θαη ηνπ ιφγνπ Η:Δ. 

 Αληηζηάζεηο (resistance) θαη ελδνηηθφηεηα (compliance) 

 Βξφγρνπο Loops ησλ παξακέηξσλ Pressure/Volume, Volume/Flow &  Pressure/Flow 

 Trends αλαπλεπζηηθψλ παξακέηξσλ έσο 48 ψξεο 

 

Λα ππάξρεη δπλαηφηεηα παγψκαηνο (freeze) ηεο νζφλεο θαη δπλαηφηεηα  κεηαθίλεζεο  δείθηε (cursor) 

γηα κέηξεζε θαη κειέηε ησλ θπκαηνκνξθψλ. Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα βξφγρνπ αλαθνξάο (reference 

loop). 

 

Λα δηαζέηεη παξακέηξνπο ειέγρνπ ηεο πλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο σο θάησζη: 

 Δλδνγελέο ΟΔΔΟ 

 Γείθηε ηαρείαο ξερήο αλαπλνήο - Rapid Shallow Breathing Index 

 

Λα δηαζέηεη ζχζηεκα νπηηθναθνπζηηθψλ ζπλαγεξκψλ (ALARMS) γηα ηηο παξαθάησ ηνπιάρηζηνλ 

πεξηπηψζεηο: 

 Σακειή & πςειή πίεζε αεξηζκνχ 

 Σακειφο & πςειφο φγθνο αλά ιεπηφ 

 Σακειφο & πςειφο φγθνο αλαπλνήο 

 Σακειή & πςειή ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ 

 Άπλνηα 

 Απνζχλδεζε ή δηαξξνή 

 Απφθξαμε εθπλνήο ή ζπλερή πςειή πίεζε 

 Ξηψζε ηξνθνδνζίαο ζην δίθηπν νμπγφλνπ θαη ξεχκαηνο. 

 Βιάβε ζπζθεπήο 

 

Λα δηαζέηεη ινγηζκηθφ θαηάηαμεο ησλ ζπλαγεξκψλ αλάινγα κε ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπο. Λα θξάηα 

αξρείν ζπλαγεξκψλ & ζπκβάλησλ ζηελ κλήκε ηνπ. 

 

Λα έρεη δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο εηζπλνήο & εθπλνήο θαζψο θαη δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο έλαξμεο 

κεραληθήο αλαπλνήο, θιείδσκα ξπζκίζεσλ & ιεηηνπξγία αλακνλήο - Standby. Λα δηαζέηεη 

νπσζδήπνηε ειιεληθφ κελνχ ιεηηνπξγίαο. 

 

Λα πξνζθεξζεί κε: 

• Γχν (2) ζεη ησλ ηκεκάησλ πνπ δηέξρνληαη εθπλεφκελα αέξηα (φπσο βαιβίδεο εθπλνήο, 

αηζζεηήξεο ξνήο, ηπρφλ απαξαίηεηα θίιηξα θιπ) ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 

αλαπλεπζηήξα.  

• Γχν (2) ζεη δνρείσλ λεθεινπνίεζεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 

• Έλαλ (1) δνθηκαζηηθφ αζθφ. 

• Ρνπιάρηζηνλ 25 ηεκάρηα ζσιήλσλ αζζελνχο κηαο ρξήζεο 

• Ρνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κάζθεο (ηξία κεγέζε), ζηνκαηνξηληθέο, κε επεκβαηηθνχ αεξηζκνχ (NIV) 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 

 

Λα δηαζέηεη εηδηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλαπλεπζηήξα θαηά ηε δηαδηθαζία αλαξξφθεζεο. Λα αλαγλσξίδεη 

απηφκαηα ηελ απνζχλδεζε θαη επαλαζχλδεζε ηνπ αζζελή ζηνλ αλαπλεπζηήξα, ελψ θαηά ηε 

δηαδηθαζία αλαξξφθεζεο λα ζηακαηά ε ρνξήγεζε ηνπ αεξηζκνχ, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη 

ςεπδείο ζπλαγεξκνί. 

 

Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν λεθεινπνηεηή θαξκάθσλ ειεγρφκελν απφ ηνλ αλαπλεπζηήξα, γηα 

εθηέιεζε ζπγρξνληζκέλεο λεθεινπνίεζεο. 
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Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ γξήγνξνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ κε βάζε ην ηδαληθφ βάξνο ηνπ αζζελνχο 

IBW. 

 

Λα αλαβαζκίδεηαη ψζηε λα δέρεηαη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα κέηξεζεο θαπλνγξαθίαο (etCO2). Ζ 

κέηξεζε λα εθηειείηαη απαξαηηήησο κε ηε κέζνδν θχξηαο ξνήο. Λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή. 

  

 Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο κε ιεηηνπξγία ζεξαπείαο Ν2 πςειήο ξνήο (High flow oxygen 

therapy), ε νπνία λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή καδί κε ζεξκαηλφκελν πγξαληήξα. 

 

Νη ξπζκίζεηο θαη ηα κελχκαηα ηνπ αλαπλεπζηήξα λα παξνπζηάδνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
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ΠΔΡ ΘΑΟΓΗΑΠ 

 
Ιαβίδα αηκνζηαηηθή BABY-MOSQUITO, επζεία, κε ειαία  ζηα ζθέιε, κήθνπο 100mm 2 ηεκ. 

Ιαβίδα αηκνζηαηηθή HALSTED-MOSQUITO, θπξηή, κε ειαία ζηα ζθέιε, 125mm  4 ηεκ. 

Ιαβίδα αηκνζηαηηθή HALSTED-MOSQUITO, επζεία, κε ειαία ζηα ζθέιε, 125mm  2 ηεκ. 

Ιαβίδα αηκνζηαηηθή KELLY, θπξηή, κε ειαία ζηα ζθέιε, κήθνπο 140mm   8 ηεκ. 

Ιαβίδα αηκνζηαηηθή KOCHER, επζεία, 1Σ2 δφληη, κήθνπο 145mm   10ηεκ. 

Ιαβίδα πεξηηφλαηνπ MIKULICZ, θπξηή, 1x2 δφληηα,κήθνπο 200mm   3 ηεκ. 

Ιαβίδα αηκνζηαηηθήKOCHER-OSCHNER, θπξηή, 1X2 δφληηα, κήθνπο 240mm  1 ηεκ. 

TνιππνιαβίδαMAYER, επζεία, 260mm       2 ηεκ. 

TνιππνιαβίδαFOERSTER – BALLENGER, επζεία, ζπξηδσηή, κήθνπο  245mm  1 ηεκ. 

Ιαβίδα αηκνζηαηηθή ROCHESTER–PEAN,θπξηή, κε ειαία ζηα ζθέιε, κήθνπο 24cm 1 ηεκ. 

Ιαβίδα αηκνζηαηηθή CRAFOORD, θπξηή, κε ειαία ζηα ζθέιε, κήθνπο 240mm  2 ηεκ. 

Ιαβίδα δηαρσξηζκνχ ηζηψλ, OVERHOLT, θπξηή Fig.1, αλαηνκηθή, κήθνπο 210mm 6 ηεκ. 

Ιαβίδα δηαρσξηζκνχ ηζηψλ, GEMINIγσληψδεο άθξν δεμηά, κήθνπο 230mm  4 ηεκ. 

Ταιίδη θπξηφ δηακαληέ, καχξν,METZENBAUM, κε ακβιέα άθξα, κήθνπο 200mm 1 ηεκ. 

Ταιίδη θπξηφ δηακαληέ, καχξν,METZENBAUM, κε ακβιέα άθξα, κήθνπο 180mm 1 ηεκ. 

Ταιίδη MAYO, επζχ, κε ακβιέα άθξα, κήθνπο  190mm     1 ηεκ. 

Ταιίδη MAYOHΑRRINGTON, θπξηφ, κε ακβιέα άθξα, κήθνπο230mm   1 ηεκ. 

BεινλνθάηνρνHEGAR ηζρπξφ ηχπνπ Durogrip, δηακαληέ,άθξνπ 0,5mm, κήθνπο 205mm 4 ηεκ. 

BεινλνθάηνρνDEBAKEY ηζρπξφ,δηακαληέ,άθξνπ 0,4mm, κήθνπο 180mm  5 ηεκ. 

BεινλνθάηνρνHEGAR-MAYO ηζρπξφ, δηακαληέ, άθξνπ 0,5mm, κήθνπο 150mm  2 ηεκ. 

BεινλνθάηνρνHEGAR ηζρπξφ ηχπνπ Durogrip, δηακαληέ,άθξνπ 0,5mm, κήθνπο 240mm 1 ηεκ. 

Βεινλνθάηνρν κηθξνρεηξνπξγηθήο, Diadust, επζχ, ρσξίο θιείζηξν, κε ζηξνγγπιεκέλεο  

ιαβέο, κήθνπο 210mm         4 ηεκ. 

Ιαβίδα απνθιεηζκνχ ζσιήλσλ, κήθνπο  200mm     20ηεκ. 

Ιαβίδα κίζρνπ PEAN, δηπιήο θπξηφηεηαο, spoonshape,κήθνπο 220mm  1 ηεκ. 

Ιαβίδα αγγείσλ LAMBERT ΘΑ, αηξαπκαηηθή κε ζηαγψλεοDeBakey, γσληψδεο,  

ζηαγψλεο κήθνπο 93mm πιάηνπο 40mm θαη ζπλνιηθνχ κήθνπο  215mm  1 ηεκ. 

Ιαβίδα παηδηαηξηθή DERRA, αηξαπκαηηθή, κε ζηαγψλεοDeBakey, γσληψδεο,  

ζηαγψλεο 20mm θαη ζπλνιηθνχ κήθνπο 170mm     1 ηεκ. 

Ιαβίδα  αγγείσλMORRISαηξαπκαηηθή κε ζηαγψλεοDeBakey θπξηή 750 κήθνο  

ζηαγφλσλ 93mm θαη ζπλνιηθφ κήθνο  175mm      2 ηεκ. 

PνπρνιαβίδαBACKHAUS, θπξηή κε νμέα άθξα, κήθνπο  135mm    20 ηεκ. 

Ιαβίδα αηκνζηαηηθήKOCHER-OSCHNER, θπξηή, 1X2 δφληηα, κε ειαία ζηα ζθέιε 

κήθνπο 200mm          3ηεκ. 

Γηαζηνιέαο πιεπξψλ FINOCHIETTO, κήθνπο 200mm, πιάηνπο 260mm, σθέιηκν  

άλνηγκα 210mm, κε πιεπξηθέο ιάκεο 44x65mm      2 ηεκ. 

Pχγρνο αλαξξφθεζεο YANKAUER, κε απνζπψκελν άθξν, δηακέηξνπ 10mm 

θαη κήθνπο 285mm         2 ηεκ. 

Pχγρνο αλαξξφθεζεο FERGUSSONκε δηάκεηξν νπήο 4mmθαη κήθνο 180mm  2 ηεκ. 

Bεινλνθάηνρν, ηζρπξφ γηα ζχξκα, δηακαληέ, άθξνπ0.5mm θαη κήθνπο 175mm  10ηεκ. 

Ππξκαηνθφπηεοηζρπξφο, δηακαληέ, κήθνπο  140mm     4 ηεκ. 

Ιαβίδα κνλσκέλε κε αηξαπκαηηθά άθξα DeBakey, επζεία, κήθνπο 200mm  10 ηεκ. 

Ιαβίδα ρεηξνπξγηθή RUSSIANκε νδνλησηφ ringtip, επζεία, κήθνπο 200mm  4 ηεκ. 

Ιαβίδα ρεηξνπξγηθήSTANDARD, κε 1x2δφληηα, κήθνπο 180mm    4 ηεκ. 

Ιαβίδα αηξαπκαηηθή, θπξηή 40°, κε άθξα ηχπνπ DEBAKEYθάξδνπο 2mm, κήθνπο  

200mm           4 ηεκ. 

Νδεγφο γηα TOURNIQUETSRUMEL, κήθνπο 220mm     8 ηεκ. 

Άγθηζηξν λεχξσλ CRILEθπξηφ  90°, ακβιχ, βάζνπο 6mm, κήθνπο 220mm  2 ηεκ. 

Άγθηζηξν USARMY (δεχγνο), δηπινχ άθξνπ, 22Σ15mm/39Σ15mm, 26Σ15mm/43Σ15mm, 

κήθνπο 220mm          2 ηεκ. 

Γηαζηνιέαο απηφκαηνο WEITLANER, κε  3x4 νμέα δφληηα, κήθνπο.165mm  1 ηεκ. 

Ιαβή καραηξηδίνπ Nν 3L, κήθνπο 210mm      1 ηεκ. 

Ιαβή καραηξηδίσλ Nν 4, κήθνπο 135mm      1 ηεκ. 

Ιαβή καραηξηδίσλ Nν 7, κήθνπο 160mm      2 ηεκ. 

Punchανξηήο  δηακέηξνπ 4mm θαη κήθνπο 140mm     4 ηεκ. 

Kάςα κεηαιιηθή 250cc         3 ηεκ. 

Θπηίν απνζηείξσζεοδηαζηαζεσλ592Σ274Σ187mm     1 ηεκ. 

Θαπάθη γηα ην παξαπάλσ θπηίν απνζηείξσζεο      1 ηεκ. 

Πράξα εξγαιείσλ δηαζηάζεσλ  540X253X64mm      1 ηεκ. 
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ΔΣ ΘΩΡΑΚΑ 

 

Γηαζηνιέαο πιεπξψλ TUFFIER, κήθνπο 125mm, πιάηνπο170mm, σθέιηκν  

άλνηγκα 130mm, κε πιεπξηθέο ιάκεο 43x53mm      2 ηεκ. 

PνπρνιαβίδαBACKHAUS, θπξηή κε νμέα άθξα, κήθνπο  135mm    10 ηεκ. 

Ιαβή καραηξηδίνπ γσληψδε Λ. 3, καθξηά, κήθνπο 225mm    2 ηεκ. 

Ιαβή καραηξηδίσλ Nν 7, κήθνπο 160mm      2 ηεκ. 

Ιαβή καραηξηδίσλ Nν 4, κήθνπο 135mm      2 ηεκ. 

Pχγρνο αλαξξφθεζεο YANKAUER, κε απνζπψκελν άθξν, δηακέηξνπ  10mm 

θαη κήθνπο 285mm         2 ηεκ. 

Άγθηζηξν USARMY (δεχγνο), δηπινχ άθξνπ, 22Σ15mm/39Σ15mm, 26Σ15mm/43Σ15mm, 

κήθνπο 220mm          2 ηεκ. 

Ιαβίδα κνλσκέλε κε αηξαπκαηηθά άθξα DeBakey, επζεία, κήθνπο 200mm  4 ηεκ. 

Ιαβίδα ρεηξνπξγηθή RUSSIANκε νδνλησηφ ringtip, επζεία, κήθνπο 200mm  4 ηεκ. 

Pχγρνο αλαξξφθεζεο FERGUSSONκε δηάκεηξν νπήο 4mm θαη κήθνο 285mm  2  ηεκ. 

Ιαβίδα ζχιιεςεο DUVAL – COLLIN, νδνλησηή, επζεία, κήθνπο 195mm   2 ηεκ. 

Ιαβίδα ζχιιεςεο DUVAL – COLLIN, νδνλησηή, επζεία, κήθνπο 200mm   2 ηεκ. 

Ιαβίδα ρεηξνπξγηθήSTANDARD, κε 1x2δφληηα, κήθνπο 180mm    4 ηεκ. 

TνιππνιαβίδαMAYER, επζεία, 260mm       4ηεκ. 

TνιππνιαβίδαFOERSTER – BALLENGER, επζεία, ζπξηδσηή, κήθνπο  245mm  4ηεκ. 

Ιαβίδα αηκνζηαηηθή KELLY, θπξηή, κε ειαία ζηα ζθέιε, κήθνπο 140mm   6ηεκ. 

Ιαβίδα αηκνζηαηηθήKOCHER-OSCHNER, θπξηή, 1X2 δφληηα, κήθνπο 240mm  4ηεκ. 

Ιαβίδα ALLISκε αηξαπκαηηθάάθξα DeBakeyθάξδνπο 8,4mm, επζεία, κήθνπο 255mm 2 ηεκ. 

Ιαβίδα δηαρσξηζκνχ ηζηψλ, GEMINIγσληψδεο άθξν δεμηά, κήθνπο 230mm  4 ηεκ. 

BεινλνθάηνρνHEGARηζρπξφηχπνπDurogrip, δηακαληέ,άθξνπ 0,5mm, κήθνπο 240mm 4 ηεκ. 

BεινλνθάηνρνHEGAR-MAYO ηζρπξφ, δηακαληέ, άθξνπ 0,5mm, κήθνπο 205mm  4ηεκ. 

Ταιίδη ηζηψλ METZENBAUM, ηζρπξφ, δηακαληέ, θπξηφ κε ακβιέα άθξα, κήθνπο 230mm 4 ηεκ. 

OζηενςαιίδαLISTON αξζξσηή, θπξηή, δηπιήο ελέξγεηαο, κήθνπο  240mm  1 ηεκ. 

Ιαβίδα θνπήο νζηψλ RUSKIN, αξζξσηή, δηπιήο ελέξγεηαο, κήθνπο  240mm  1 ηεκ. 

PάζπαDOEYN ελειίθσλ, νμέα, θπξηή αξηζηεξά, κήθνπο 175mm    1 ηεκ. 

PάζπαDOEYN ελειίθσλ, νμέα, θπξηή δεμηά, κήθνπο 175mm    1 ηεκ. 

Απηφκαηνο δηαζηνιέαο ζηέξλνπ COOLEY, κήθνπο 180mm, πιάηνπο 290mm,  

ξπζκηδφκελν  κε κέγηζην άλνηγκα 190mm, κε πιεπξηθέο ιάκεο 32Σ50mm  2ηεκ. 

ΔΣ ΣΔΦΑΝΙΑΙΩΝ 

 

 

BulldogClampDiethrich, επζχ, κήθνπο 55mm, κε ζηαγψλεο  κήθνπο 13mm  10 ηεκ. 

Γηαζηνιέαο αγγείσλ DEBAKEY, εχθακπηνο, κήθνπο 19cm θαη δηακέηξνπ 1mm  2 ηεκ. 

Γηαζηνιέαο αγγείσλ DEBAKEY, εχθακπηνο, κήθνπο 19cm θαη δηακέηξνπ 1,5mm  2 ηεκ. 

Γηαζηνιέαο αγγείσλ DEBAKEY, εχθακπηνο, κήθνπο 19cm θαη δηακέηξνπ 2mm  2 ηεκ. 

Γηαζηνιέαο αγγείσλ DEBAKEY, εχθακπηνο, κήθνπο 19cm θαη δηακέηξνπ 2,5mm  2 ηεκ. 

Ιαβίδα microαηξαπκαηηθήDE-BAKEY επζεία κε αληηβαξν, κε ζηξνγγπιεκέλεο ιαβέο, 

κήθνπο 185mm θαη άθξνπ 1mm        5ηεκ. 

Ιαβίδαmicroδηακαληέ, επζεία,κε άθξν πιαηθφξκαο ζηξνγγπιεκέλν (ring) 1mm,   

κε ζηξνγγπιεκέλεο ιαβέο,κήθνπο 185mm      6ηεκ. 

Ταιίδη αγγείσλ DIETHRICH-POTTS, κε ιεπηά νμέα άθξα, γσληψδεο 900, κήθνπο 180mm 4 ηεκ. 

Ταιίδη αγγείσλ DIETHRICH-POTTS, κε ιεπηά νμέα άθξα, γσληψδεο 450, κήθνπο 180mm 4 ηεκ. 

Ταιίδη αγγείσλ DIETHRICH-POTTS, κε ιεπηά νμέα άθξα, γσληψδεο 1250, κήθνπο 180mm 4 ηεκ. 

Ταιίδη ρφλδξσλ supercutηχπνπ GORNET, επζχ, κήθνπο  195mm   1 ηεκ. 

Xεηξνιαβή καραηξηδίνπ CASPARκε ζηξνγγπιεκέλε ρεηξνιαβή, κήθνπο 180mm  2 ηεκ. 

 

ΔΣ ΒΑΛΒΙΓΑ 

 

 

Ιαβίδα νζηψλ SPURLINGθάησ θνπήο, γσληψδεο 1500, δηαζηάζεηο θνρ.4x10mm, 

κήθνπο 180mm          2 ηεκ. 

Ιαβίδα νζηψλ SPURLINGάλσ θνπήο, γσληψδεο 1500, δηαζηάζεηο θνρ.4x10mm, 

κήθνπο 180mm          2 ηεκ. 

Αγγηζηξνθιέβαο, CUSHINGκε ιάκα βάζνπο  13mm θαη θάξδνπο 18mm,  

κήθνπο 25mm           1 ηεκ. 

Ιαβίδα αηκνζηαηηθήKOCHER-OSCHNER, θπξηή, 1X2 δφληηα, κήθνπο 240mm  1 ηεκ. 
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Ταιίδη ηζηψλ METZENBAUM, ηζρπξφ, δηακαληέ, θπξηφ κε ακβιέα άθξα, κήθνπο 230mm 4 ηεκ. 

Ιαβίδα αηκνζηαηηθή HALSTED επζεία, κε ειαία ζηα ζθέιε, κήθνπο 185mm  2 ηεκ. 

Ιαβίδα αηκνζηαηηθή HALSTED-MOSQUITO, θπξηή, κε ειαία ζηα ζθέιε, 125mm  20 ηεκ. 

Ιαβίδα αηκνζηαηηθή KELLY, θπξηή, κε ειαία ζηα ζθέιε, κήθνπο 140mm   5ηεκ. 

 

ΔΣ ΑΛΛΑΓΩΝ 

 

BεινλνθάηνρνDEBAKEY ηζρπξφ,δηακαληέ,άθξνπ 0,4mm, κήθνπο 180mm  5 ηεκ. 

BεινλνθάηνρνHEGAR-MAYO ηζρπξφ, δηακαληέ, άθξνπ 0,5mm, κήθνπο 185mm  5ηεκ. 

Ιαβίδα αηκνζηαηηθή KELLY, θπξηή, κε ειαία ζηα ζθέιε, κήθνπο 140mm   10ηεκ. 

Ιαβίδα ρεηξνπξγηθήSTANDARD, κε 1x2δφληηα, κήθνπο 180mm    10ηεκ. 

Ταιίδη  ηζηψλ,METZENBAUM,  θπξηφ, κήθνπο 180mm     10 ηεκ. 

Λεθξνεηδέο κεηαιιηθφ κήθνπο 250mm       10 ηεκ. 

 

 

ΔΣ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΠΑΝΑΝΟΙΞΗ 

 

Γηαζηνιέαο πιεπξψλ FINOCHIETTO, κήθνπο 200mm, πιάηνπο 260mm, σθέιηκν  

άλνηγκα 210mm, κε πιεπξηθέο ιάκεο 44x65mm      1 ηεκ. 

Άγθηζηξν USARMY (δεχγνο), δηπινχ άθξνπ, 22Σ15mm/39Σ15mm, 26Σ15mm/43Σ15mm, 

κήθνπο 220mm          1ηεκ. 

Pχγρνο αλαξξφθεζεο YANKAUER, κε απνζπψκελν άθξν, δηακέηξνπ 10mm 

θαη κήθνπο 285mm         1 ηεκ. 

Ιαβίδα κνλσκέλε κε αηξαπκαηηθά άθξα DeBakey, επζεία, κήθνπο 200mm  2ηεκ. 

Ππξκαηνθφπηεοηζρπξφο, δηακαληέ, κήθνπο  140mm     1ηεκ. 

Ιαβίδα ρεηξνπξγηθήSTANDARD, κε 1x2δφληηα, κήθνπο 180mm    2ηεκ. 

Ταιίδη θπξηφ δηακαληέ, καχξν,METZENBAUM, κε ακβιέα άθξα, κήθνπο 200mm 1 ηεκ. 

PνπρνιαβίδαBACKHAUS, θπξηή κε νμέα άθξα, κήθνπο  135mm    6ηεκ. 

Bεινλνθάηνρν, ηζρπξφ γηα ζχξκα, δηακαληέ, άθξνπ0.5mm θαη κήθνπο 175mm  2ηεκ. 

BεινλνθάηνρνHEGAR ηζρπξφ ηχπνπ Durogrip, δηακαληέ,άθξνπ 0,5mm, κήθνπο 205mm 1ηεκ. 

TνιππνιαβίδαFOERSTER – BALLENGER, επζεία, ζπξηδσηή, κήθνπο  245mm  2 ηεκ. 

Ιαβίδα αηκνζηαηηθή KELLY, θπξηή, κε ειαία ζηα ζθέιε, κήθνπο 140mm   4ηεκ. 

Απηφκαηνο δηαζηνιέαο καζηηθήο, ξπζκηδφκελνο, κε πιεπξηθέο ιάκεο καζηηθήο 

Θαη δχν ιάκεο ζηέξλνπ δηαζηάζεσλ 30Σ100mm θαη 40Σ100mm    1ηεκ. 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ 

 

Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα,  εηδηθφ γηα ρεηξνπξγηθά εξγαιεία.  

Λα θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθφ αλάιπζεο ηνπ κεηάιινπ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν πξσηφηππν 

ή επίζεκα επηθπξσκέλν. 

Ρν ηειηθφ θηλίξηζκα ησλ εξγαιείσλ λα είλαη ΚΑΡ 

Ρα εξγαιεία λα θέξνπλ : 

α) Θσδηθφ εξγνζηαζίνπ, αληίζηνηρν κε απηφ ηνπ θαηαιφγνπ ησλ εξγαιείσλ ηνπ ηδίνπ 

εξγνζηαζίνπ θαη barcode γηα ηελ Ηρλειαζηκφηεηα (ππνρξεσηηθά),  

β) Ρν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, 

γ) Ρνλ αξηζκφ ζεηξάο (serialnumber) 

δ) ηελ επσλπκία ηεο πξνκεζεπηηθήο εηαηξίαο 

ε) ηελ επσλπκία ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηεο θιηληθήο (ΞΓΛΑ/ΘΟΣ) 

Λα ππάξρεη ζπκθσλία κεγεζψλ θη αηηνπκέλσλ εηδψλ κε ηα πξνζθεξφκελα κε απφθιηζε (± ) 2%.      

Λα αλαγξάθεηαη ε ζειίδα ηνπ επίζεκνπ θαηαιφγνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ, πνπ εηθνλίδεηαη ν 

πξνζθεξφκελνο θσδηθφο ηνπ εξγαιείνπ 

Λα θαηαηεζεί πξσηφηππνο θαηάινγνο 

Λα ππάξρεη πιεξφηεηα πξνζθνξάο ζηα ζεη απφ ηνλ ίδην νίθν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκνηνγέλεηαο 

ζηελ πνηφηεηα ε νπνία έρεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ θαιή ζπληήξεζε ησλ εξγαιείσλ. 

Λα κελ πξνζθεξζνχλ εξγαιεία ζπγθεληξσηηθψλ νίθσλ ή νίθνπ relabel αιιά κφλνλ ηνπ εξγνζηαζίνπ 

θαηαζθεπήο. 

Λα θαηαηεζνχλ  ηα πηζηνπνηεηηθά : α) ISO  εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο (ISO 9001, ISO 13485) β) ISO  

πξνκεζεχηξηαο  εηαηξείαο γηα εκπνξία θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλπξνηφλησλ γ) Σψξαο  

θαηαζθεπήο απφ ην ίδην ην εξγνζηάζην δ) Αλάιπζε θξάκαηνο  κεηάιινπ ε) CE  πηζηνπνίεζε 

ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ Νια ηα  αλσηέξσ λα είλαη πξσηφηππα ε επίζεκα  επηθπξσκέλα 
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Δγγχεζε  εξγαιείσλ 10 έηε. Λα θαηαηεζεί αλάιπζε εγγχεζεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ  

εξγνζηαζίνπ.   

Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο  γηα άκεζε ζπληήξεζε ησλ εξγαιείσλ  κε απνδεδεηγκέλε 

ηερληθή ππεξεζία. Λα θαηαηεζεί  ISO 13485/2012 

Ζ ζθιεξφηεηα ησλ εξγαιείσλ ησλ ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ λα είλαη ζηα αλψηαηα DIN STANDARD κε 

κέγηζηε απφθιηζε 8-10% 

Γείγκαηα:  Λα θαηαηεζνχλ κε ηελ πξνζθνξά αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

αηηνπκέλσλ εξγαιείσλ. 

Λα θαηαηεζεί πξσηφηππνο θαηάινγνο ησλ εξγαιείσλ 

Έιεγρνο  δεηγκάησλ  

α) Θα αμηνινγεζνχλ γηα ην θηλίξηζκα απηψλ ζηα ζπιιεπηηθά άθξα, ζηηο αξζξψζεηο, ζην 

θιείζηξν ησλ ιαβίδσλ. Γελ ζα πξέπεη λα έρνπλ "θνθηεξά" ζεκεία ζην θηλίξηζκα αιιηψο ζα 

απνθιείνληαη. 

β)Ρα βεινλνθάηνρα ζα δνθηκαζηνχλ γηα ηε ζηαζεξή ζχιιεςε ησλ βεινλψλ ζπξξαθήο (δελ 

πξέπεη λα ζηξίβεη ε βειφλα θαηά ηε ρξήζε). 

γ)Ρα ςαιίδηα ζα δνθηκαζηνχλ γηα ηηο θνπηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΤΣΙΩΝ ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ 

 
Ρα θνπηηά απνζηείξσζεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ εηδηθφ θξάκα αινπκηλίνπ πνπ λα απνηξέπεη ηελ 

ζπγθξάηεζε πγξαζίαο θαη αιάησλ ζηα ηνηρψκαηα ηνπ 

Λα είλαη πνιχ ειαθξηά θαη ζπγρξφλσο αλζεθηηθά κε θαιή αγσγηκφηεηα ηεο ζεξκφηεηαο. 

Ρν πάρνο ηνπ αινπκηλίνπ λα είλαη ηθαλφ λα δηαηεξεί άθακπηα ηα ηνηρψκαηα ηνπ θπηίνπ 

Λα απαηηείηαη ε ειάρηζηε ρξήζε αλαισζίκσλ. 

Λα θέξνπλ κεγάιεο  αλαηνκηθέο ρεηξνιαβέο ζηε βάζε ηνπ θπηίνπ αλαθιηλφκελεο  νη νπνίεο λα 

αζθαιίδνπλ  ζε νξζή γσλία.  

Ρν θάιπκκα ηνπ θπηίνπ λα είλαη απφ αλζεθηηθφ θαη άθακπην αινπκίλην, παξέρνληαο πξνζηαζία έλαληη 

ησλ κεραληθψλ θαηαπνλήζεσλ. Ρν θάιπκκα λα θέξεη εζσηεξηθά ζηιηθφλε γηα λα θιείλεη κε απφιπηε 

αζθάιεηα.  

Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο θαηά ηνλ θιηβαληζκφ ηνπ ελφο επάλσ ζην άιιν ρσξίο 

πξφβιεκα ζηελ απνζηείξσζε γηα  ηε δίνδν ηνπ αηκνχ.  

Λα δηαζέηεη αζθαιέο ζχζηεκα θιεηζίκαηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη  ε αζεςία  θαη ε πξνζηαζία ησλ 

εζσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ αιιά θαη ησλ εξγαιείσλ. 

Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ απνζηεηξσκέλνπ ζεη κέζσ πιαζηηθήο 

αζθάιεηαο  

Λα δίδεηαη   ε δπλαηφηεηα  επηινγήο ρξσκάησλ  γηα ηα θαιχκκαηα ψζηε λα γίλεηαη πην εχθνινο  ν 

δηαρσξηζκφο ησλ set αλάινγα κε ηελ ρεηξνπξγηθή εηδηθφηεηα. 

Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 3 εμσηεξηθέο ζήθεο γηα εηθέηεο ζε θάζε πιεπξά 

Νη πξνζθεξφκελεο ζράξεο (ζπλδπαδφκελεο ζην κέγεζνο κε ηα θνπηηά εξγαιείσλ) λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα, κε ππθλφ πιέγκα, αλζεθηηθέο ζηελ παξαηεηακέλε ρξήζε, 

ρσξίο ζπγθνιιήζεηο θαη αηρκεξά ζεκεία θαη κε αλαζπξφκελεο ρεηξνιαβέο 

Ζ πξνζθέξνπζα εηαηξία λα δηαζέηεη έκπεηξν θαη εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθφ ηκήκα γηα ηελ νξζή 

ζπληήξεζε ησλ θπηίσλ 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠΘΥΟΑΘΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝ ΞΟΓΝ 

ΡΔΚΑΣΗΝ 1 (ΔΛΑ) 

 

 

Γεληθά 

ια ηα πξνζθεξφκελα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο θαη 

νκνηνγέλεηαο . 

ια ηα πξνζθεξφκελα ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα γηα ηελ ρξήζε ηνπο ζηελ ηαηξηθή. (MDD) 

ια ηα παξαπάλσ λα βεβαηψλνληαη απφ ηα επίζεκα πξνζπέθηνπο ηνπ νίθνπ είηε απφ βεβαηψζεηο ηνπ 

νίθνπ. 

Ρα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ λα δνζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα κε 

ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

Πύζηεκαθάκεξαο 

Λα δηαζέηεη αξζξσηή, αλαβαζκηδφκελε θαη επεθηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή, γηα ελζσκάησζε λέσλ 

δπλαηνηήησλ αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο.Λα αλαθεξζεη αλαιπηηθά. 

Λα πεξηιακβάλεη ζηελ βαζηθήζχλζεζε : 

a) Δπεμεξγαζηή θάκεξαο κε ςεθηαθέοεμφδνποDVI-D ,3G-SDI, θαη αλάιπζεπςειήο 

επθξίλεηαο,, fullHD  1920x1080p&3840 x 2160pixels πξννδεπηηθήο ζάξσζεο 

γηααπεηθφληζε4Kθαη 3D/2D. 

b) Βηληενελδνζθφπην 3D 30 κνηξψλ, 10 mmδηακέηξνπ, θιηβαληδφκελν κε πιήθηξα έιεγρνπ 

ιεηηνπξγηψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ θαη θαηαγξαθήο, θιάζεο CF. 

c) Βίληεν κεζαπιηνζθφπην κήθνπο 20εθ,  

d) Θεθαιή θάκεξαο DCI, θιηβαληδφκελε, κε βάζνο πεδίνπ 16mm, πηζηνπνίεζε 

CF(cardiacflow) 

e) Θεθαιή θάκεξαο 4K κε δπλαηνηεηα ςεθηαθνχ zoom θιηβαληδφκελν κε πιεθηξα ειεγρνπ 

ιεηηνπξγηψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ θαη θαηαγξαθεο,θιάζεο CF. 

f) Αδηάβξνρν πιεθηξνιφγην ηαηξηθήο ρξήζεο κε επηθάλεηα αθήο (touchpad). 

g) Δχθακπην βίληεν βξνγρνζθφπην κε δπλαηφηεηα Auto Fluorescence (AF) , κε αηζζεηήξην 

CCD, θαηάιιειν γηα δηαγλσζηηθέο θαη επεκβαηηθέο βξνγρνζθνπήζεηο. Λα δηαζέηεη κηθξή 

εμσηεξηθή δηάκεηξν 6,0- 6,8mm κε θαλάιη εξγαιείσλ δηακέηξνπ 2,2-3mm, σθέιηκν 

κήθνο εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ 600εθ,  λα δηαζέηεη εχξνο πξφζζηαο νξάζεσο 120 κνίξεο 

ηνπιάρηζηνλ, κε βάζνο νπηηθνχ πεδίνπ ηνπιάρηζηνλ 3-100mm, γσληψζεηο ηνπιάρηζηνλ 

180ν  πάλσ, 100ν θάησ. Λα δηαζέηεη ζπκβαηφηεηα κε ζχζηεκα ρξσκνελδνζθφπεζεο 

θαη απηνθζνξηζκνχ γηα δηαθνξνπνίεζε παζνινγηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ ηζηψλ. Λα 

αλαθεξζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνο αμηνιφγεζε, Λα έρεη δπλαηφηεηα ξπζκίζεσλ απφ 

ηε ιαβή δηαθφξσλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο κέζσ θνκβίνπ/θνκβίσλ. Λα αλαθεξζνχλ 

πξνο αμηνιφγεζε 

 

Λα δηαζέηεη ζηνλ βαζηθφ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ, ζπζηήκαηα ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο θαη θίιηξσλ 

ηεο εηθφλαο γηα ηε βειηίσζε ηεο ελδνζθνπηθήο απεηθφληζεο κε θαιχηεξε ιεπηνκέξεηα, γηα  θαιχηεξε 

δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε: 

a) ζχζηεκα παξνρήο νκνγελνπνηεκέλνπ θσηηζκνχ ζε θάζε κέξνο ηεο ελδνζθνπηθήο 

εηθφλαο γηα κηα θαζαξή απεηθφληζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηφζν ζηηο θσηεηλέο φζν θαη 

ζηηο ζθνηεηλέο πεξηνρέο 

b) ζχζηεκα δηαθνξνπνίεζεο ησλ ηζηψλ ζηελ ελδνζθνπηθή εηθφλα κέζσ ρξσκαηηθήο 

αληίζεζεο ηεο εηθφλαο, κε ιεπθφ θσηηζκφ. 

c) Πχζηεκα αλαγλψξηζεο θαη δηάθξηζεο ησλ πην ιεπηψλ δνκψλ ηζηνχ. Λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα εχθνιεο ελαιιαγήο κεηαμχ ησλ θηιηξαξηζκέλσλ εηθφλσλ θαη ηεο 

θπζηθήο εηθφλαο απφ ηελ θεθαιή ηεο θάκεξαο. 

d) Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο εθαξκνγήο ζηελ εηθφλα πνιιαπιψλ κεζφδσλ 

επεμεξγαζίαο θαη θίιηξσλ. 

e) Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο θαη παξαθνινχζεζεο ζηελ νζφλε 

ηεο αλεπεμέξγαζηεο θαη ηεο ςεθηαθά επεμεξγαζκέλεο εηθφλαο, γηα θαιχηεξε 

επνπηεία. 

Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ζχλδεζεο πνιιαπιψλ ελδνζθνπηθψλ νξγάλσλ, φισλ ησλ ηχπσλ 

γηα ρξήζε απφ νπνηαδήπνηε ρεηξνπξγηθή εηδηθφηεηα (άθακπηα ελδνζθφπηα, εχθακπηα ηλνπηηθά 

ελδνζθφπηα, άθακπηα βίληεν- ελδνζθφπηα, εχθακπηα βίληεν- ελδνζθφπηα, θιπ) 
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Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο θαη παξαθνινχζεζεο ζηελ νζφλε, ηεο εηθφλαο απφ 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ελδνζθνπηθψλ νξγάλσλ ( π.ρ4K κε άθακπην ελδνζθφπην&βίληεν 

βξνγρνζθφπην). 

Λα δηαζέηεη ζχξεο USBκε δπλαηφηεηα ςεθηαθήο θαηαγξαθήο ζε εμσηεξηθφ απνζεθεπηηθφ κέζν θαη 

δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθνχ θαθέινπ αζζελνχο, κε  ζηνηρεία αζζελνχο θαη δεδνκέλσλ ηεο επέκβαζεο, 

θσηνγξαθίεο πςειήο αλάιπζεο (1920x1080) θαη βίληεν πςειήο αλάιπζεο fullHD (1920x1080p)θαη 

απφ δπν δηαθνξεηηθέο πεγέο εηθφλαο ηαπηφρξνλα. 

Λα ζπλδέεηαη ζεηξηαθά κε ηηο άιιεο πξνζθεξνκελεο ζπζθεπεο ψζηε νη παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο ηνπο λα 

ειέγρνληαη απφ ηελ θάκεξα θαη λα εκθαληδνληαη ζην κνληηνξ θαη επηινγή ηνπ ρξεζηε. 

Λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε πξνζηαζίαο θιάζεο CF 

 

 

Κόληηνξ 3D/4Θ κε επίπεδεεπξεία νζόλε 

Λα είλαη έγρξσκν monitor  30 ηληζψλ ηνπιάρηζηνλ ηερλνινγίαο  16:9TFT/LCD, κε πηζηή 

αλαπαξαγσγή ηεο εηθφλαο , εηδηθφ γηα ελδνζθνπηθέο απεηθνλίζεηο. 

Λα ιεηηνπξγεί απαξαίηεηα κε ηερλνινγία απεηθφληζεο 3DfullHD ( HighDefinition ) & 4Θ. 

Λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα εηθφλαο ζε εηθφλα ( PictureInPicture) ζε δηάθνξα επίπεδα κεγεζψλ θαη 

ελαιιαγή θχξηαο θαη δεπηεξεχνπζαο εηθφλαο,ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε απεηθφληζε θαη 

άιιεο πεγήο ζήκαηνο. 

Λα δηαζέηεη ςεθηαθέο εηζφδνπο & εμφδνπο: DVI-D, 3G-SDI, VGA θαη αλαινγηθέο: S-Video, Composite. 

Λα δηαζέηεη βάζε ζηήξημεο γηα ηνπνζέηεζε ζην ηξνρήιαην ηνπνζέηεζεο εμνπιηζκνχ 

 

Κόληηνξ HD 26’’κε επίπεδε επξεία νζόλε 

Λα είλαη έγρξσκν monitor  26 ηληζψλ ηνπιάρηζηνλ ηερλνινγίαο  16:9  TFT/LCD, κε πηζηή 

αλαπαξαγσγή ηεο εηθφλαο , εηδηθφ γηα ελδνζθνπηθέο απεηθνλίζεηο. 

Λα ιεηηνπξγεί απαξαίηεηα κε ηερλνινγία HD ( HighDefinition ) κε αλάιπζε 1920 Σ 1080 

Λα δηαζέηεη επηινγή ζπζηήκαηνο PAL/NTSC 

Λα δηαζέηεη εηζφδνπο: DVI, 3G-SDI, VGA θαη εμφδνπο  DVI, 3G-SDI. 

Λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα εηθφλαο ζε εηθφλα ( PictureInPicture) ζε δηάθνξα επίπεδα κεγεζψλ θαη 

ελαιιαγή θχξηαο θαη δεπηεξεχνπζαο εηθφλαο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε απεηθφληζε θαη 

άιιεο πεγήο ζήκαηνο. 

Λα αλαξηάηαη ζε βξαρίνλανξνθήο 

Λα ιακβάλεη ζήκα αζχξκαηα απφ ην θπξίσο κφληηνξ 3D/4K 

 

 

Ξεγήο Τπρξνύ Φσηόο 

 

Λα είλαη πςειήο πνηφηεηαο, ηερλνινγίαο LED. 

Λα δηαζέηεη ζχζηεκα ζπλερφκελεο ξχζκηζεο ηεο έληαζεο ηεο θσηεηλφηεηαο. 

Λα δηαζέηεη εγγπεκέλε δηάξθεηα δσήο ηεο ιπρλίαο 30.000 ψξεο. 

Ζ ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο είλαη ηνπιάρηζηνλ 6.000Θ γηα πηζηή απφδνζε ησλ ρξσκάησλ.  

Λα είλαη ρακεινχ ζνξχβνπ ιεηηνπξγίαο. 

Λα ζπλδέεηαη κε ηελ θάκεξα ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν απηφκαηνο ρεηξηζκφο ηεο απφ απηή. 

Λα πεξηιακβάλνληαη 2 θαιψδηα ςπρξνχ θσηφο πςειήο ζεξκηθήο αληίζηαζεο, κε κεραληζκφ 

αζθαινχο θιεηδψκαηνο κε ην ελδνζθφπην ψζηε λα απνηξέπεηαη ε αθνχζηα απειεπζέξσζε ηνπ, 

δηακέηξνπ 4.8ριζη πεξίπνπ. 

Λα δηαζέηεη νζφλε αθήο. 

Λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CF. 

 

 

 

Αθακπηαελδνζθόπηα 

Λα πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

Έλα άθακπηνελδνζθφπην, θιηβαληδφκελν, κε κεηαβιεηή γσλία νξάζεσο απν 0νεψο 120ν, δηακέηξνπ 10 

ρηι. θαη κήθνπο 32 εθ. πεξίπνπ 

Γχν άθακπηα ελδνζθφπηα, θιηβαληδφκελα  0 ν θαη 30ν δηακέηξνπ 10 ρηι. θαη κήθνπο 30 εθ. πεξίπνπ 

Έλα άθακπην εμσζθφπην κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

a) Λα είλαη ην πνιχ 11εθ. 

b) Λα δηαζέηεη γσλία νξάζεσο 90ν .  

c) Ζ κεηάδνζε θσηηζκνχ λα γίλεηαη κέζσ νπηηθψλ ηλψλ 

 

ια ηα παξαπάλσ λα δηαζέηνπλ  ελζσκαησκέλνπο αληάπηνξεο γηα ζχλδεζε κε θαιψδηα 

ςπρξνχ θσηηζκνχ δηάθνξσλ θαηαζθεπαζηψλ, φπσο STORZ, OLYMPUS, ACMI, WOLF, θιπ. 
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Ρξνρήιαην 

Λα είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλν, ηξνρήιαην κε 4 δηπινχο ηξνρνχο, κε ζχζηεκα πέδεζεο 2 ηξνρψλ 

γηα κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα. 

Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ζέζε παξνρήο ηξνθνδνζίαο κε 10 ζέζεηο ηνπιάρηζηνλ θαη ππνδνρέο 

γείσζεο θαη θεληξηθφ δηαθφπηε ON/OFF. 

Λα δηαζέηεη εηδηθή ζέζε ηνπνζέηεζεο ηεο θεθαιήο θάκεξαο. 

Λα έρεη ζέζε ηνπνζέηεζεο θηάιεο CO2. 

Λα δηαζέηεη ηέζζεξα ξάθηα ηνπνζέηεζεο ελδνζθνπηθψλ ζπζθεπψλ. 

Λα δηαζέηεη νινθιεξσκέλε ηαθηνπνίεζε ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο. 

Λα δηαζέηεη βάζε ζηήξημεο ηνπ κφληηνξ, ξπζκηδφκελνπ χςνπο θαη κε δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο θαη 

θιίζεο. 

Λα δηαζέηεη ζπξηάξη θχιαμεο θαη απνζήθεπζεο εηδψλ κε θιεηδαξηά. 

Λα είλαη ηνπ ηδίνπ νίθνπ θαηαζθεπήο κε ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ. 
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  ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖΠ ΞΙΑΡΦΝΟΚΑΠ ΠΛΓΑΠΚΝ ΖΙΔΘΡΟΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΓΗΑ 

ΚΝΛΝΞΝΙΗΘΔΠ ΘΑΗ ΓΗΞΝΙΗΘΔΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΜΖΠ ΗΠΡΥΛ ΓΗΑ 

ΖΙΔΘΡΟΝΘΔΟΚΗΘΖ ΠΓΘΝΙΙΖΠΖ ΑΓΓΔΗΥΛ ΠΔ ΚΗΑ ΓΔΛΛΖΡΟΗΑ. 

 

 

ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

 

Λα δηαζέηεη ζχζηεκα ζχληεμεο ηζηψλ γηα αξηεξίεο, θιέβεο, αγγεία θαη ιεκθαγγεία δηακέηξνπ έσο θαη 

7 mm θαη δέζκεο ηζηψλ, κε ηελ κηθξφηεξε ζεξκηθή δηαζπνξά ζε παξαθείκελνπο ηζηνχο (έσο 2 mm) θαη 

λα είλαη θαηάιιειε γηα επεκβάζεηο ζψξαθνο. Ζ γελλήηξηα λα κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 

ηππηθέο δηπνιηθέο ζπζθεπέο, φηαλ επηζπκείηαη ε δηπνιηθή θνπή ή πήμε ή κε ζπκβαηά ρεηξνπξγηθά 

ελδνζθφπηα γηα ηελ ελδνζθνπηθά ειεγρφκελε αθαίξεζε (εθηνκή) ή πήμε ηζηνχ ρξεζηκνπνηψληαο 

δηάιπκα 0,9% NaCI (θπζηνινγηθφ νξφ) σο ην κέζν θαηαηνληζκνχ. 

 

Λα απνηειείηαη απφ ειεθηξνγελλήηξηα πςειήο ζπρλφηεηαο (δηαζεξκία) θαη ζχζηεκα ζχληεμεο ηζηνχ 

γηα απηφκαηε ειεθηξνζεξκηθή ζπγθφιιεζε αγγείσλ ζηελ ίδηα ζπζθεπή. 

 

Λα δηαζέηεη ςεθηαθέο νζφλεο αθήο πγξψλ θξπζηάιισλ (LCD) ¨δηα ηεο επαθήο¨ (touch screens) γηα 

ηνλ έιεγρν θαη ξχζκηζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ζπζθεπήο. 

 

Λα δηαζέηεη πιήξε ζεηξά ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο, ώζηε λα 

θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ αλνηρηήο θαη ιαπαξνζθνπηθήο 

ηερληθήο. 

 

Λα παξέρεη ερεηηθό θαη θσηεηλό ζήκα, όηαλ ε δηαδηθαζία ηεο ζπγθόιιεζεο ηνπ αγγείνπ έρεη 

επηηεπρζεί θαη απηνκάησο λα δηαθόπηεη ηελ παξνρή ηζρύνο. 

 

Λα παξέρεη ερεηηθό θαη θσηεηλό ζήκα κε εμεηδηθεπκέλεο ελδείμεηο – νδεγίεο δπζιεηηνπξγίαο 

ή αζηνρίαο ρξήζεο (πνιύ πγξό πεξηβάιινλ, μέλν ζώκα, κε νινθιήξσζε θύθινπ 

απνιίλσζεο, πνιύ κεγάινο ή κηθξόο ηζηόο, αλνηρηά ζθέιε, θηι.). 

 

Λα δηαζέηεη ζύζηεκα απηνδηάγλσζεο βιαβώλ, ώζηε λα θάλεη εύθνιε θαη γξήγνξε ηελ 

επηδηόξζσζε ηεο. 

 

Λα παξέρεη ερεηηθό θαη θσηεηλό ζήκα, όηαλ ε δηαδηθαζία ηεο ζπγθόιιεζεο ηνπ αγγείνπ δελ 

έρεη επηηεπρζεί θαη απηνκάησο λα δηαθόπηεη ηελ παξνρή ηζρύνο. 

 

Λα δέρεηαη αλαβαζκίζεηο ινγηζκηθνύ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε απνκάθξπλζε ηεο γελλήηξηαο 

από ην λνζνθνκείν. 

 

Λα δηαζέηεη απηόκαηε αλαγλώξηζε ησλ εξγαιείσλ. 

 

Λα δηαζέηεη ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο πνηόηεηαο επαθήο, γηα ηελ ζπλερή παξαθνινύζεζε 

ηεο πνηόηεηαο ηεο ειεθηξηθήο επαθήο κεηαμύ ηνπ νπδέηεξνπ ειεθηξνδίνπ θαη ηνπ αζζελνύο, 

γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ θηλδύλνπ εγθαπκάησλ ζην ζεκείν επαθήο. Πε πεξίπησζε θαθήο 

επαθήο ή βιάβεο, λα ελεξγνπνηείηαη νπηηθναθνπζηηθό αιάξκ θαη λα δηαθόπηεηαη απηόκαηα ε 

ιεηηνπξγία ηεο γελλήηξηαο (επί πνηλή απνθιεηζκνύ). 

 

Λα δηαζέηεη ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε ηελ απηφκαηε ελεξγνπνίεζε θαη δηαθνπή ηεο δηπνιηθήο 

ελέξγεηαο. 

 

Λα δηαζέηεη δχν (2) ππνδνρέο κνλνπνιηθήο ιεηηνπξγίαο, κηα (1) δηπνιηθήο ιεηηνπξγίαο, κία (1) 

ππνδνρή γηα ιαπαξνζθνπηθφ θαιψδην ζην ζχζηεκα ειεθηξνρεηξνπξγηθήο, κία (1) ππνδνρή γηα 

ειεθηξφδην επηζηξνθήο αζζελνχο θαη δχν (2) ππνδνρέο ζην ζχζηεκα ζχληεμεο ηζηψλ γηα ηελ 

ειεθηξνζεξκηθή ζπγθφιιεζε αγγείσλ. 

 

Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε κεράλεκα Argon. 

 

Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε κεράλεκα εθθέλσζεο θαπλνχ. 

 

Λα επηηπγράλεη ηνλ πην γξήγνξν ρξφλν απνιίλσζεο (2-4 sec.) γηα ηε κείσζε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ 

ρξφλνπ. 
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Λα παξαδίδεη ζπλερή ξνή ελέξγεηαο (φρη παικηθή) κε ειεγρφκελν ηξφπν (βξφγρνο αλάδξαζεο), γηα 

γξήγνξν θαη ζηαζεξφ απνηέιεζκα ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ ηζηψλ. 

 

Λα θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο κε 

παξαπνκπέο ζηηο ζειίδεο ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο. 

 

Ζ ελεξγεηαθή πιαηθφξκα λα είλαη ζχκθσλε (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ 

θαηάιιεισλ πξνηχπσλ θαη απαηηήζεσλ: 

IEC 60601-1-2 θαη 60601-2-2, 

ESD (IEC 60601-1-2 πφ-δηάηαμε 36.202 θαη IEC 61000-4-2), 

(IEC 60601-1-2 ππφ-δηάηαμε 36.202 θαη IEC 61000-4-3), 

IEC 60601-1-2 ππφ-δηάηαμε 36.202.3.1 θαη IEC 61000-4-4, 

IEC 60601-1-2 ππφ-δηάηαμε 36.202.3.2 θαη IEC61000-4-5, 

IEC 60601-1-2 ππφ-δηάηαμε 36.201.1, 

IEC 60601-2-2 ππφ-δηάηαμε 36 θαη CISPR 11 Ράμε, 

IEC 60601-1-2 ππφ-δηάηαμε 36.201.3.1 θαη IEC 61000-3-2, 

IEC 60601-1-2 ππφ-δηάηαμε 36.202.6 θαη IEC 61000-4-6, 

IEC 60601-1-2 ππφ-δηάηαμε 36.202.8.1 θαη IEC 61000-4-8, 

IEC 60601-1-2 ππφ-δηάηαμε 36.202.7 θαη IEC 61000-4-11). 

 

Nα είλαη ζχκθσλε (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ANSI/AAMI HF18 γηα 

ραξαθηεξηζκφ «πξνζηαζίαο απφ απηλίδσζε». 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΔΛΓΝΑΝΟΡΗΘΖΠ ΑΛΡΙΗΑΠ (ΗΑΒΟ) 

 
Ρν ζχζηεκα ελδνανξηηθήο αληιίαο πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλεο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο κε 

απνδεδεηγκέλε αμηνπηζηία θαη απφδνζε, ηζρπξή θιηληθή ππνζηήξημε θαη εχθνιε απηνκαηνπνηεκέλε 

ιεηηνπξγία.  

 

Λα είλαη ζχγρξνλνπ εξγνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, κηθξψλ δηαζηάζεσλ, ειαθξνχ βάξνπο, κεηαθηλνχκελν 

κε επθνιία ρσξίο αλάγθε απνζχλδεζεο ηνπ αζζελνχο ζε πεξίπησζε επίγεηαο δηαθνκηδήο ή 

αεξνδηαθνκηδήο.  

 

Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο λα γίλεηαη ηαρχηεηα κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ, ρσξίο λα 

απαηηνχληαη πξνθαηαξθηηθέο θαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο.(άλνηγκα αληιίαο-ζχλδεζε αζζελνχο-

ππνβνήζεζε) 

 

Νη ρξφλνη πιήξσζεο θαη θέλσζεο ηνπ κπαινληνχ πξέπεη λα είλαη ηαρείο γηα ηελ βέιηηζηε ππνζηήξημε 

ηνπ αζζελνχο.  

 

Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα : 

 

α) απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο βαζηζκέλεο ζε νπηηθέο ίλεο φπνπ ην ζχζηεκα λα ζέηεη ηα ζσζηά ρξνληθά 

ζεκεία πιήξσζεο-θέλσζεο ηνπ κπαινληνχ ηεο αληιίαο (ρξνληζκφο κπαινληνχ), λα επηιέγεη ηελ 

θαιχηεξε απαγσγή ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο θαη αξηεξηαθήο πίεζεο θαη λα αλαγλσξίδεη ηηο 

αξξπζκίεο 

  

β) ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο, φπνπ ν ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα επηιέγεη ηνλ ηχπν ππξνδφηεζεο (trigger), 

ηελ ειεθηξνθαξδηνγξαθηθή απαγσγή, ηνλ ρξφλν πιήξσζεο-θέλσζεο ηνπ κπαινληνχ θαη ηνλ 

πεξηερφκελν φγθν ηνπ κπαινληνχ ηεο αληιίαο.  

 

Ν ρνξεγνχκελνο φγθνο θαηά ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία λα ξπζκίδεηαη απηφκαηα ελψ θαηά ηελ 

ιεηηνπξγία απφ ρεηξηζηή νη αιιαγέο ηνπ φγθνπ λα κπνξνχλ λα γίλνληαη θιηκαθσηά, αθφκε θαη αλά 

0.5cc θαη κε ηελ αληιία ζε ιεηηνπξγία.  

 

Λα ιεηηνπξγεί κε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 220 Volts θαζψο θαη κε επαλαθνξηηδφκελε  κπαηαξία  

κε ζπλνιηθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε κέγηζηε θφξηηζε λα κελ είλαη κηθξφηεξνο απφ κηάκηζε ώξα 

θαη ν ρξφλνο επαλαθνξηίζεσο απφ πιήξε εθθφξηηζε λα κελ είλαη κεγαιχηεξνο απφ νθησ ψξεο. Λα 

κεηαπίπηεη δε απηφκαηα απφ ηελ ιεηηνπξγία ξεχκαηνο ζηελ ιεηηνπξγία κπαηαξίαο ρσξίο δηαθνπή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο.  

 

Λα ιεηηνπξγεί κε αέξην Ήιην ζε θηάιε (νβίδα), ε νπνία αθαηξείηαη θαη λα επαλαπιεξψλεηαη εχθνια. Ζ 

παξάδνζε ηνπ κεραλεκαηνο απν ηελ εηαηξεία ζα πξεπεη λα ζπλνδεύεηαη κε ηξεηο πιήξεηο 

επαλαγεκηδόκελεο θηάιεο. 

 

Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξία πξσηφθνιια αλαινγίαο κεραληθήο ππνβνήζεζεο (1:1, 1:2, 1:4) γηα 

βαζκηαία απφζπξζε ηεο ππνβνήζεζεο ελψ χπαξμε επηπξφζζεησλ αλαινγίσλ θαξδηαθήο ππνβνήζεζεο 

ζα εθηηκεζεί ζαλ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο αληιίαο.  

 

Λα δηαζέηεη ζπλαγεξκνχο γηα ηελ θαξδηαθή ζπρλφηεηα, ηελ αξηεξηαθή πίεζε θαη γηα θάζε πξφβιεκα 

ιεηηνπξγίαο φπσο π.ρ. απνπζία ππξνδφηεζεο (trigger), δηαξξνή αεξίνπ, ειαηησκέλε ππνβνήζεζε, 

πςειή ή ρακειή πίεζε ηνπ κπαινληνχ, ρακειή πίεζε αεξίνπ, απνζχλδεζε θαζεηήξα, κε ζπλνδφ 

κήλπκα θαη βνήζεηα ζηελ νζφλε θαηαγξαθήο.  

 

 

Λα δηαζέηεη αιγφξηζκνπο απηφκαηεο αλίρλεπζεο θαη ππξνδφηεζεο κε βάζε ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα 

(ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ απαγσγψλ), ηελ αξηεξηαθή πίεζε, ηελ παξνπζία βεκαηνδνηηθνχ ξπζκνχ 

(θνιπηθνχ, θνηιηαθνχ), ηελ παξνπζία θνιπηθήο καξκαξπγήο θαη άιισλ δηαηαξαρψλ ηνπ θαξδηαθνχ 

ξπζκνχ θαη λα δηαζέηεη ηδία δπλαηφηεηα ππξνδφηεζεο απφ 40 έσο 120 παικνχο/ιεπηφ, έηζη ψζηε λα 

κελ δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο θαη λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε θαη ζπλερήο κεραληθή 

ππνβνήζεζε ηνπ αζζελνχο αθφκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα αξξπζκηψλ, απψιεηαο ηνπ 

ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο ή /θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο.  

 

Λα δηαζέηεη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία επηινγήο ηδαληθνχ ζθαλδαιηζκνχ (triggering) 

κεηαμχ ΖΘΓ θαη πίεζεο θαζψο επηζεο θαη δπλαηφηεηα απηφκαηεο ελαιιαγήο κεηαμχ ηνπο (φηαλ ράλεηαη 
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κηα απαγσγή ή δελ είλαη δηαζέζηκε ιφγσ κεηαθηλήζεσο ηνπ αζζελνχο), γηα ηελ ηέιεηα 

παξαθνινχζεζε ππνβνήζεζε ηνπ αζζελνχο. 

 

Λα δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο  αθήο ρεηξηζκνχ (touch screen) πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ παξαθνινχζεζεο παξακέηξσλ, πςειήο αλάιπζεο θαη επθξίλεηαο κεγάισλ δηαζηάζεσλ θαη λα 

απεηθνλίδνληαη ζε απηήλ νη παξαθάησ παξάκεηξνη:  

 

α) ηξηψλ  θπκαηνκνξθψλ φπσο  ηεο  ειεθηξνθαξδηνγξαθηθήο απαγσγήο, ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη 

ηεο πίεζεο ηνπ αεξίνπ ππνβνεζεζεο κπαινληνχ 

  

β) αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ φπσο εκεξνκελία, ψξα, θαξδηαθή ζπρλφηεηα, αξηεξηαθή πίεζε, 

ζπζηνιηθή, δηαζηνιηθή, κέζε πίεζε, εχξνο πίεζεο, ε πίεζε ππνβνήζεζεο (Augmentation), ε 

επηιεγκέλε ιεηηνπξγία ζθαλδαιηζκνχ (triggering), ε επηιερζείζα απαγσγή, επίπεδα πίεζεο 

δεμακελήο Ήιηνπ, θαηάζηαζε θφξηηζεο κπαηαξίαο, ηχπνο ιεηηνπξγίαο (απηφκαηνο ή κε), αλαινγία 

θαξδηαθήο ππνβνήζεζεο, ρξνληθέο ελδείμεηο  πιεξψζεσο-θελψζεσο ηνπ κπαινληνχ, φγθνο ηνπ 

κπαινληνχ. 

 

γ) θαηάζηαζε ζπλαγεξκψλ, κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θαη εκθάληζεο ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπο. 

 

Ζ νζφλε πξέπεη: 

 

α) Λα  θέξεη ηε δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο, γηα απνθπγή κε εζειεκέλεο ελεξγνπνίεζεο πιήθηξνπ, 

 

β) Λα    έρεη  δπλαηφηεηα  πξνζσξηλήο  αθηλεηνπνίεζεο ησλ απεηθνληδνκέλσλ θπκαηνκνξθψλ θαη 

ινηπψλ δεδνκέλσλ, λα δηαζέηεη πξφγξακκα βνήζεηαο, αλαιχζεσο δεδνκέλσλ, απηφκαησλ 

αηκνδπλακηθψλ ππνινγηζκψλ, δηαγλψζεσο θαη ιχζεσο πξνβιήκαηνο ιεηηνπξγίαο. 

 

γ) Λα είλαη αλαδηπινχκελε, πεξηζηξεθφκελε θαη λα κπνξεί λα απνζπάηαη απφ ην ππφινηπν ζχζηεκα 

ηεο ελδνανξηηθήο αληιίαο παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο ζε απφζηαζε απφ ηελ αληιία.  

 

Ρν ζχζηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ γηα απηφκαηε εθηχπσζε ησλ θπκαηνκνξθψλ, 

αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνχο ηφζν ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνχ φζν θαη ζε 

πξνγξακκαηηζκέλα δηαζηήκαηα κε απιή ξχζκηζε απν ηνλ ρεηξηζηή. 

 

Λα δηαζέηεη πξνζηαζία απφ ην ξεχκα θαξδηαθνχ απηληδσηή. 

 

Λα δηαζέηεη απηφκαην ζχζηεκα πγξνπνίεζεο θαη απνκάθξπλζεο ησλ πδξαηκψλ απν ην θχθισκα ηνπ 

θαζεηήξα  ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο.  

 

Λα ζπλνδεχεηαη απφ εμνκνησηή αλζξσπίλσλ παξακέηξσλ γηα εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη λα 

παξέρεηαη απφ εηδηθνχο ηερληθνχο θαη κε έμνδα ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο, πιήξεο εθπαίδεπζε ηνπ 

ηερληθνχ θαη ηαηξν-λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

 

Ρν θφζηνο πξνιεπηηθήο ζπληεξήζεσο θαη επηζθεπήο λα είλαη ρακειφ. Ξιενλέθηεκα ηεο αληιίαο λα 

ζεσξεζεί ε κε πξνγξακκαηηζκέλε αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθσλ ηκεκάησλ ηεο βάζε ζπγθεθξηκέλσλ 

σξψλ ιεηηνπξγίαο.  

 

Λα παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δπν εηψλ, δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ γηα 

ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε θαη νξγαλσκέλε παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία.  

 

Κεηά ηελ εθπλνή ηεο εγγχεζεο λα δίδεηαη πξνζθνξά ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο 

γηα άιια δέθα ρξφληα ζε εηήζηα βάζε. Ρα αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη λα είλαη γλήζηα θαη 

εγθεθξηκέλα απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. 

Λα ππάξρεη νξγαλσκέλν Service απφ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

κεραλήκαηνο.  

 

      Λα πξνζθέξεηαη πιήξεο ηερληθφ εγρεηξίδην θαη εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο (service manual, diagrams, 

operating, parts list θαη spare part) ηεο ελδνανξηηθήο αληιίαο θαηά ηελ παξάδνζε ηεο, θαζψο θαη 

νδεγίεο ρξήζεο ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά. 
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ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΘΩΡΑΚΑ 

 

 

 

1.Ζ/ 

Ιεηηνπξγηθφ Πχζηεκα :Microsoft Windows 10 (64bit) 

Γιψζζα Ιεηηνπξγηθνχ :Greek & English 

Ρχπνο Δπεμεξγαζηή :Intel Core i5 Αξηζκφο Ξπξήλσλ 4 

Ραρχηεηα Δπεμεξγαζηή :3.00GHz Κλήκε Cache 6MB 

Κλήκε Κέγεζνο Κλήκεο :8GB Ρχπνο Κλήκεο DDR4 

Απνζήθεπζε Αξηζκφο Πθιεξψλ Γίζθσλ :2 - 120GB SSD & 1TB HDD 

Γξαθηθά Θαηαζθεπαζηήο Θάξηαο Γξαθηθψλ :NVIDIA ,  Κλήκε Θάξηαο Γξαθηθψλ 2GB GDDR5 

Motherboard :πνδνρέο επεμεξγαζηψλ 1x ,Ρχπνο πνζηεξηδφκελεο Κλήκεο DDR4 ,Θχξεο Κλήκεο 2x 

Θνπηί Κέγεζνο Θνπηηνχ :Midi Tower 

Γηθηχσζε Δλζχξκαηε Γηθηχσζε :Gigabit LAN 

Ππλδεζηκφηεηα Έμνδνο :DVI 2x Έμνδνο Display Port 1x Δίζνδνη USB 2.0 6x Δίζνδνη USB 3.0 4x 

ΚνλαδεοΑλαγλσζεο-Δγγξαθεο :Νπηηθφ Κέζν DVD±RW 

Ήρνο Θαλάιηα Ήρνπ :7.1 

ΡΔΚΑΣΗΑ:7 

 

2.ΝΘΝΛΖ 

Ρερλνινγία Νζφλεο :IPS 

Κέγεζνο :27'' 

Aspect Ratio :16:9 

Κέγηζηε Αλάιπζε :1920x1080 

Φσηεηλφηεηα :250 cd/m²  

Αληίζεζε :1000:1 / 8000000:1 (dynamic) 

Σξφλνο Απφθξηζεο: 6 ms 

Pixel Pitch :311 

Color Support (Million) :16.7 

Γσλία Θέαζεο :178/178 

Input : D-Sub 

Input : HDMI 

Input : USB 

Δξγνλνκία :Tilt, Vesa (100x100) Vesa 

ΡΔΚΑΣΗΑ:7 

 

3.Δθηππσηήο 

Πχλδεζε :USB Ethernet  

Ρερλνινγία Eθηχπσζεο :Laser 

Δίδνο Δθηχπσζεο :Αζπξφκαπξε Δθηχπσζε 

Αλάιπζε Αζπξφκαπξεο Δθηχπσζεο: 1200 X 1200 Dpi 

Ραρχηεηα Αζπξφκαπξεο Δθηχπσζεο :38 Πει/Ιεπηφ 

Κέγηζην Κέγεζνο Δθηχπσζεο :A4 

Ρξνθνδνζία Σαξηηνχ Feeder :50 Pages 

Ρξνθνδνζία Σαξηηνχ Tray :250 Πειίδεο 

Κέγηζηε Κεληαία ρξήζε: 100.000 Πει/Κήλα 

Δθηχπσζε Γηπιήο ςεο :Λαη 

Κλήκε Δθηππσηή :256 MB 

ΡΔΚΑΣΗΑ:5 

 

 

4.Ξνιπκεράλεκα 

Κέγεζνο εγγξάθνπ :A4 

Fax  

Ρερλνινγία :Laser 

Αλάιπζε εθηχπσζεο :1200 x 1200 dpi 

Ραρχηεηα εθηχπσζεο αζπξφκαπξε :33 ppm 

Αλάιπζε ζάξσζεο :600 x 600 dpi 

Πχλδεζε:USB 2.0 Hi-speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11b/g/n ΔΡΖΔRΛΔΡ wifi 

Κλήκε :1.0 GB 

Κεληαίνο θχθινο ιεηηνπξγίαο :50.000 pages 
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Δθηχπσζε δηπιήο φςεο  

ADF , DADF  

Ρξνθνδνζία ραξηηνχ 250 θχιια 

ΡΔΚΑΣΗΑ:2 

 

5.ΖΣΔΗA 

Ρχπνο ερείσλ 2.0 

Αλαινγηθή είζνδνο , πνδνρή αθνπζηηθψλ  

Ρχπνο ζχλδεζεο :3.5mm Audio Input Jack 

Ππλνιηθή ηζρχο (RMS) :5 Watt 

ΡΔΚΑΣΗΑ:7 

 

6.Desktop Set (keyboard - mouse) 

Ρχπνο ζχλδεζεο:  usb 

Ππκβαηά ιεηηνπξγηθά:  Windows θαη Linux 

Σαξαθηήξεο:Διιεληθά 

ΡΔΚΑΣΗΑ:7 

7.Wireless dual band usb adapter 

Πχλδεζε: USB 2.0. 

Ξξφηππα: IEEE 802.11ac , IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a. 

Αλακεηάδνζε: 2.4 GHz, 5 GHz. 

Αζθάιεηα: WPA & WPA2, 64/128-bit WEP. 

ΡΔΚΑΣΗΑ:4 
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ΔΗΓΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

: 

ΦΝΟΖΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΘΑΟΓΗΝΙΝΓΗΘΝ ΞΔΟΖΣΝ ΚΔ 

ΓΗΝΗΠΝΦΑΓΔΗΝ ΘΔΦΑΙΖ ΓΗΑ ΣΟΖΠΖ ΠΡΝ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ ΘΑΗ 

ΚΔΘ ΘΑΟΓΗΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ 

 

ΓΔΛΗΘΑ - ΠΛΘΔΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

Φνξεηφ ζχζηεκα, ππεξερνηνκνγξαθίαο, κηθξνχ βάξνπο θάησ από έμη θηιά (≤6 Θg) θαη φγθνπ 

έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε άκεζε αλάγθε εθηφο ηξνρειάηνπ, κε δπλαηφηεηα 

απηφλνκεο ζπλερφκελεο ιεηηνπξγίαο (≥60' ιεπηώλ) , κε ελζσκαησκέλε κπαηαξία, 

απνηεινχκελν απφ: 

1. Βαζηθή κνλάδα, (φπσο αλαιπηηθά πξνδηαγξάθεηαη πην θάησ). 

2. Ζρνβφιν θεθαιή ΡΔΔ (Γηνηζνθάγεηνο) επξέσο  θάζκαηνο  ζπρλνηήησλ (2 - 8 MHz),  

θαηάιιειε γηα θαξδηνινγηθέο εμεηάζεηο, πιήξεο γηα άκεζε ιεηηνπξγία θαη επηανξηηθή 

ερνβφιν θεθαιή γηα δηεγρεηξεηηθή εθαξκνγή 

3. Δηδηθφ ηξνρήιαην ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

 

ΚΛΙΝΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

Δθαξκνγέο γηα ηελ θάιπςε ησλ εηδηθνηήησλ ηεο Ιαηξηθήο: 

Καξδηνινγία, Καξδηνρεηξνπξγηθή, Αλαηζζεζηνινγία - Πεξηεγρεηξεηηθή Ιαηξηθή, Δπείγνπζα 

θαη Δληαηηθή Ιαηξηθή ηνπιάρηζηνλ  

ΣΤΠΟΙ ΤΜΒΑΣΩΝ ΗΥΟΒΟΛΩΝ ΚΔΦΑΛΩΝ  

 Ωθέιηκν εχξνο ζπρλνηήησλ (MHz). 

TRANSESOPHAGEAL ΣΔΔ  Probe 

(Γηνηζνθάγεηνο θεθαιή) ιεηηνπξγία θαη επηανξηηθή 

ερνβφιν θεθαιή γηα δηεγρεηξεηηθή εθαξκνγή 

(2 - 8 MHz),   

CONVEX Array 2 - 10ΜΗz 

LINEAR Array 3-15 ΜΗz 

SECTOR Array  (Γηαζσξαθηθή) 2-11 ΜΗz 

LINEAR Array εηδηθνχ ζρήκαηνο Σ ή Hockey Stick  5-10 ΜΗz 

Άιιεο ερνβφιεο θεθαιέο  

Να αλαθεξζνχλ & λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή ηπρφλ επηπιένλ ερνβφιεο θεθαιέο.  

ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ 

Β-Mode (Nα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

M-Mode (Nα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

NAI (Nα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Color Doppler NAI (Nα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio NAI (Nα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

πρλφηεηα/ηαρχηεηα ηνπ Doppler Να ξπζκίδεηαη θαη λα απεηθνλίδεηαη ζηελ νζφλε 

PW Doppler I (Nα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 
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CW Doppler NAI (Nα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Tερληθή απεηθφληζεο έγρξσκνπ θαη παικηθνχ Doppler ηζηψλ (Tissue Doppler Imaging) TDI (Nα 
πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Να ιεηηνπξγεί ζε φιεο ηηο θεθαιέο. 

Σriplex Mode (ηαπηφρξνλε απεηθφληζε, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, εηθφλαο B-Mode, παικηθνχ 

Doppler θαη έγρξσκνπ Doppler Nα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Σξαπεδνεηδήο Απεηθφληζε (Trapezoid scan) 

NAI (Nα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Σερληθή πνζνηηθνπνίεζεο θαη  πνζνηηθήο αλάιπζεο ηεο απεηθφληζεο Tissue Doppler Imaging.  (Nα 
πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ-ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Ψεθηαθφο δηακνξθσηήο δέζκεο (Digital beamformer) ≥ 25.000 θαλαιηψλ. Nα αλαθεξζεί 

αλαιπηηθά ε ηερλνινγία. 

χγρξνλε ππεξερνηνκνγξαθηθή ηερλνινγία δεκηνπξγίαο εηθφλαο κε ηε ζπιινγή κεγάινπ 

αξηζκνχ δηαγλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ δηαθνξεηηθέο γσλίεο ζάξσζεο, γηα επίηεπμε 

εηθφλσλ πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο. ( Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Δπεμεξγαζίαο εηθφλαο ζε επίπεδν pixel γηα ηε κείσζε ζνξχβνπ θαη αχμεζε ηεο επθξίλεηάο ( 

Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Σερληθή απηφκαηεο ςεθηαθήο ζπλνιηθήο βειηηζηνπνίεζεο ηεο εηθφλαο κε ην πάηεκα ελφο 

κφλν πιήθηξνπ ζε B Mode θαη ζε PW Doppler. I (Nα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά νη 

δπλαηφηεηεο πξνο αμηνιφγεζε) 

Δπεμεξγαζία εηθφλσλ κεηά ηελ ιήςε (post processing). ( Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

εκεία ή δψλεο εζηίαζεο (focus points or focal zones) ≥ 7 focus points ή≥ 3 focal zones 

Yςειφ Γπλακηθφ Δχξνο (Dynamic range) ≥ 160 db 

Ρπζκφο αλαλέσζεο εηθφλαο (frame rate) ≥ 600 frame/second 

Γπλαηφηεηα ελεξγψλ ζπξψλ γηα ηαπηφρξνλε ζχλδεζε θεθαιψλ : ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (≥3) 

Βάζνο ζάξσζεο ≥ 30 cm 

χγρξνλν ζχζηεκα κεγέζπλζεο ZOOM 

Πνιιαπινί ρξσκαηηθνί ράξηεο ηεο θιίκαθαο ηνπ 

γθξη 
ΝΑΙ (Να αλαθεξζνχλ) 

Γξήγνξνο Χξφλνο ελεξγνπνίεζεο κεραλήκαηνο γηα άκεζε ιεηηνπξγία ζε επείγνληα 
πεξηζηαηηθά < 60 sec 

Έγρξσκε ΣFT νζφλε ≥ 15΄΄(Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Δλζσκαησκέλε κνλάδα ΗΚΓ 

χγρξνλα παθέηα θαξδηνινγηθψλ κεηξήζεσλ θαη κεηξήζεσλ γηα φια γηα φια ηα είδε 

απεηθφληζεο πνπ πξνζθεξνληαη.  (Να πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά) 

Αλαβαζκηζηκφηεηα ζε hardware &software  (Να πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά) 
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Γπλαηφηεηα εκθάληζεο ηαπηφρξνλα δπν εμεηάζεσλ ζηελ νζφλε. Γπλαηφηεηα απεηθφληζεο 

κνλήο & δηπιήο νζφλεο κε ηνπο ζπλδπαζκνχο εμεηάζεσλ: B Mode+B Mode, 

BMode+BMode/CFM ή Power Doppler  

Πνιιαπιά δεχγε κεηξήζεσλ (calipers) ≥ 7 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗΗ ΔΙΚΟΝΩΝ 

Να δηαζέηεη κνλάδα ζθιεξνχ δίζθνπ ηνπιάρηζηνλ 300 GB  

(Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

USB/Flash drive (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Δλζσκαησκέλε θηλεκαηνγξαθηθή κλήκε αζπξφκαπξσλ & έγρξσκσλ εηθφλσλ (Να 

πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΠΑΚΔΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Παθέην Καξδηνινγηθψλ εθαξκνγψλ.Ι (Πιήξεο -Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Παθέην Αγγεηνινγηθψλ εθαξκνγψλΙ (Βαζηθφ - Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

Άιια παθέηα εθαξκνγψλ (Να πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή φια ηα δηαζέζηκα παθέηα 

θιηληθψλ εθαξκνγψλ. Να πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά) 

ΓΙΑΤΝΓΔΙΜΟΣΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΟ 

χζηεκα επηθνηλσλίαο DICOM (Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή).  

 

ΓΙΟΙΟΦΑΓΔΙΟ ΚΔΦΑΛΗ (ΗΥΟΒΟΛΔΑ) 

Γηνηζνθάγεηνο πνιπεπίπεδνο ειεθηξνληθφο ερνβνιέαο Phased Array ελειίθσλ, θαηλνχξηνο 

θαη ακεηαρείξηζηνο, δηεπξπκέλνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ απφ 2 έσο 8 MHz πιήξσο 

ζπκβαηφο κε ηελ αλσηέξσ ζπζθεπή 

Ηιεθηξνληθά ξπζκηδφκελν επίπεδν ζάξσζεο 0° έσο 180° θαη ξπζκηδφκελε γσλία ζάξσζεο 

Να ιεηηνπξγεί κε φιεο ηηο δεηνχκελεο ηερληθέο απεηθφληζεο δει B-Mode, M-Mode, Color 

Doppler, PW Doppler, PW HiPRF, CW Doppler, TDI/TVI/DTI, THI. 
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ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1. ηηο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα πξφηππα 

(STAΝDARDS) αζθαιείαο ρεηξηζηή - αζζελνχο, πνπ πιεξνί ην πξνζθεξφκελν 

κεράλεκα, θαζψο θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά θαη πνηνηηθά δηεζλή ζήκαηα πνπ θέξεη. 

2. Να πξνζθέξεηαη ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο δχν (2) ηνπιάρηζηνλ 

εηψλ, εγγχεζε γηα ηερληθή ππνζηήξημε θαη αληαιιαθηηθά γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ. 

Η πξφζθνξα άκεζεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ δηνηζνθάγεηνπ ερνβνιέα ζα εθηηκεζεί 

ζεκαληηθά. 

3. Να αλαθέξεηαη πξνο αμηνιφγεζε ν ρξφλνο εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ (γηαηξνί θαη 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ) θαη ησλ ηερληθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε.  

4. Πξνυπφζεζε αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνηειεί ε θαηάζεζε θχιινπ 

ζπκκφξθσζεο, ζην νπνίν ζα απαληάηαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα, φρη κνλνιεθηηθά, θαη 

κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη φια ηα αηηήκαηα ησλ ηερληθψλ καο πξνδηαγξαθψλ. 

Όπνπ δεηείηαη ή θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαδξνκή ζε θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή 

νίθνπ πξνο απφδεημε δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ, απηή ζα γίλεηαη κε ζαθή αλαθνξά ζηε 

ζειίδα θαη παξάγξαθν ηνπ θπιιαδίνπ, φπνπ εκπεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία απηά. 

5. Σν αλσηέξσ είδνο λα δηαζέηεη CE Mark θαη λα δηαηίζεηαη απφ αληηπξφζσπν πνπ 

έρεη EN ISO 9001/08 θαη ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) θαη πιεξνί νινπο ηνπο απαξαηηήηνπο θαηά ην λφκν  

φξνπο πξνκήζεηαο ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζε δεκφζηα λνζνθνκεία. 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ  ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  

ΞΝΙΘΑΛΑΙΝ ΖΙΔΘΡΟΝΘΑΟΓΗΝΓΟΑΦΝ ΚΔ ΝΘΝΛΖ ΑΦΖΠ 

 

 

Λα είλαη απηφκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο  

 

 

       Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα ζηα 220V/50Hz αιιά θαη κε επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο δηάξθεηαο 

νπσζδήπνηε 3 σξψλ. Λα κελ μεπεξλάεη ε θφξηηζε ηεο κπαηαξίαο ηηο 4 ψξεο. 

 

Ζ δεηγκαηνιεςία λα είλαη νπσζδήπνηε 4000 Hz. 

 

Ρν εχξνο ζπρλνηήησλ λα είλαη 0.05 – 150 Hz. Θα εθηηκεζεί ε δπλαηφηεηα λα δηαζέηεη κεγαιχηεξν εχξνο 

ζπρλνηήησλ γηα ηελ εμέηαζε παηδηψλ. Λα αλαθεξζεί. 

 

Nα ζπιιέγεη ηαπηφρξνλα θαη ηηο δψδεθα απαγσγέο ζε ζπλδπαζκνχο standard θαη cabrera. Θα εθηηκεζεί ε 

δπλαηφηεηα ζπιινγήο ησλ απαγσγψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ ΛΔΖΒ. 

 

Λα δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε αθήο LCD δηαζηάζεσλ δηαγσλίνπ δέθα ηληζψλ (10") φπνπ λα απεηθνλίδνληαη: 

 

- Έσο θαη 12 απαγσγέο ηαπηφρξνλα. 

- ξα θαη φλνκα αζζελή. 

- Έλδεημε κπαηαξίαο. 

- Θαξδηνξπζκφο 

- Ραρχηεηα Θαξδηνγξαθήκαηνο κε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ ηαρπηήησλ. 

- Δπαηζζεζία Θαξδηνγξαθήκαηνο κε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ επαηζζεζηψλ. 

- Γηάθνξα κελχκαηα ζπζηήκαηνο. 

- Θαηάζηαζε θίιηξνπ (ελεξγνπνηεκέλν ή κε). 

- Ρπρφλ απνθφιιεζεο ή κε θαιήο επαθήο ησλ ειεθηξνδίσλ.  

 

Λα δηαζέηεη αιθαξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην γηα ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ηνπ αζζελή. 

 

Λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ έμη θαλαιηψλ, ζεξκηθνχ ηχπνπ, κε εχξνο ζπρλνηήησλ απφ 0.05-150 Hz γηα ηελ 

εθηχπσζε ζε ραξηί κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 100 mm .  

 

Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο δηαθφξσλ ηχπσλ εθηχπσζεο θαηά ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία. Λα 

αλαθεξζνχλ. 

 

Ζ ηαρχηεηα  εθηχπσζεο λα κπνξεί λα ξπζκηζηεί ζηα 5/10/25/50mm/s θαη ε επαηζζεζία λα κπνξεί λα 

ξπζκηζηεί ρεηξνθίλεηα ζηα 5/10/20 mm/mV. 

 

1. Λα παξέρεη θίιηξα, κπτθά ζηα 25, 35 Hz θαζψο θαη θίιηξα δηθηχνπ ζηα 50, θαη 60 Hz. Δπηπιένλ θίιηξα ζα 

εθηηκεζνχλ ζεηηθά. 

 

Λα δηαζέηεη ινγηζκηθφ αλίρλεπζεο παικψλ βεκαηνδφηε. 

 

Λα θάλεη εμαγσγή ηνπ ΖΘΓ εξεκίαο ζε κνξθή PDF. 

 

Λα έρεη δπλαηφηεηα ζπγθξάηεζεο ζηελ κλήκε θαη αξρεηνζέηεζεο ειεθηξνθαξδηνγξαθεκάησλ ηνπιάρηζηνλ  

300 εμεηάζεσλ.  Δπηπιένλ λα κπνξεί λα απεηθνλίζεη γηα ηα ηειεπηαία 3 ιεπηά ηνπ ΖΘΓ (full disclosure). 

 

Λα πεξηιακβάλεηαη ινγηζκηθφ κεηξήζεσλ θαη δηάγλσζεο γηα παηδηά θαη ελήιηθεο 

 

Ρν βάξνο ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 2 Kg. 

 

Λα ζπλνδεχεηαη απφ ηξνρήιαην ηνπ ηδίνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 

 

Λα ππνζηεξίδεη πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο HL-7 θαη DICOM Modality worklists. 
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Λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ εμεηάζεσλ απφ ηελ  κλήκε ζε εηδηθφ ινγηζκηθφ ζε Ζ/ γηα 

πεξαηηέξσ αξρεηνζέηεζε ή αλάιπζε ησλ θαξδηνγξαθεκάησλ. Λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ην ινγηζκηθφ 

ηνπ Ζ/. Λα αλαθεξζνχλ νη ηξφπνη ζχλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηνλ Ζ/. 

 

Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο κε: 

- Δμεηάζεηο ζπηξνκεηξίαο. Λα αλαθεξζνχλ νη δπλαηφηεηεο. 

- Ινγηζκηθφ πξφγλσζεο ζξνκβφιπζεο. 

- Ινγηζκηθφ αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ ηνπ ζεκείνπ ζηέλσζεο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο  
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Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά Κεραλήο Δμσζσκαηηθήο Θπθινθνξίαο θαη HeaterCooler 

 

Α. Κεραλή Δμσζσκαηηθήο Θπθινθνξίαο 

Ζ βάζε ηεο κεραλήο λα δηαζέηεη εξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλζεθηηθά 

αλνμείδσηα πιηθά (λα αλαθεξζνχλ πξνο αμηνιφγεζε). 

Λα είλαη ηξνρήιαηε κε δπλαηφηεηα πέδεζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηξνρψλ. 

Λα παξέρεη επειημία θαηά ην θπζηθφ ζηήζηκν ηεο κεραλήο αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ 

ρψξνπ. 

Λα είλαη ιεηηνπξγηθή θαη αζφξπβε παξέρνληαο άλεζε θαη επθνιία ρεηξηζκψλ 

Ρα δηάθνξα κέξε  ηνπ  κεραλήκαηνο λα κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ εχθνια θαη γξήγνξα απφ ηνλ 

ρξήζηε, ρσξίο ηελ αλάγθε παξέκβαζεο ηερληθνχ. 

Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε κπαηαξία (UPS) κε απηνλνκία ζε ζπλζήθεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο 

είθνζη(20) ιεπηψλ 

Λα δηαζέηεη πάλει κε ελζσκαησκέλν θνκβίν έθαζην γηα ηε ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ έηζη ζε 

πεξίπησζε βιάβεο λα κελ δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο. 

Λα δηαζέηεη ερεηηθνχο θαη νπηηθνχο ζπλαγεξκνχο θαη κελχκαηα ζθάικαηνο γηα φιεο ηηο θξίζηκεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ. Λα ππάξρεη  δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ ησλ νξίσλ αζθαιείαο  θαη δηαζχλδεζεο 

απηψλκε απηνκαηνπνηεκέλνποκεραληζκνχο αληίδξαζεο γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ αζζελή.  

Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) απνζπψκελεο θαη απηφλνκεοrollerpump,κία (1) εθ ησλ νπνίσλ λα 

είλαη δηπιή. 

Θάζε rollerpump λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε κεγάιε επαλάγλσζηε νζφλε. 

Λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα αιιαγήο πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ πεξηζηαιηηθψλ αληιηψλ πξνο δηεπθφιπλζε ηεο 

θπζηθήο δηεπζέηεζεο ηνπ θπθιψκαηνο εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο. 

Λα δέρεηαη πιήξε ζχλδεζε κε αληιία θπγφθεληξνπ θεθαιήο. 

Νη αληιίεο λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θνληά ζηνλ αζζελή δηεπθνιχλνληαο ηε ρξήζε ζσιήλσλ κε 

κηθξφηεξα κήθε θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ ειάηησζε ηνπ φγθνπ πιήξσζεο ηνπ θπθιψκαηνο 

εμσζσκαηηθήο. 

Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαη παξάπιεπξεο ζηήξημεο ηεο κίαο θεθαιήο (Master). 

Λα δηαζέηεη εξγνλνκηθφ ειεθηξνληθφ πίλαθα απεηθφληζεο θαη ειέγρνπ ησλ ιεηηνπξγηψλ κε θηιηθφ πξνο 

ην ρξήζηε πεξηβάιινλ. 

Λα δηαζέηεη δηάηαμε κέηξεζεο πίεζεο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θαλαιηψλ κε έλδεημε alarm πςειψλ θαη 

ρακειψλ ηηκψλ. 

Λα δηαζέηεη δηάηαμε κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο κε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) ζεξκφκεηξα 

Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) ρξνλφκεηξα. 

Λα δηαζέηεη αηζζεηήξα ζηάζκεο , κε έλδεημε alarm. 

Λα δηαζέηεη αληρλεπηή θπζαιίδσλ,κε έλδεημε alarm 

Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ ηνπ κεραλήκαηνο ςχμεο-

ζέξκαλζεο.  

Λα δηαζέηεη ιακπηήξα κε εχθακπην βξαρίνλα. 

Λα δηαζέηεη εηδηθή εξγνλνκηθή έδξα γηα ηνλ ρεηξηζηή θαζψο θαη εηδηθφ αλνμείδσην ξάθη ελζσκαησκέλν 

ζηελ κεραλή 
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Λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα κέηξεζεο θνξεζκνχ νμπγφλνπ θιεβηθνχ αίκαηνο  

Λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε κεράλεκα θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ  (DataManagement). 

Λα δηαζέηεη ζχζηεκα ππνδνρήο ζσιήλσλ ,δηαηνκψλ απφ 1\16’’ έσο 1/2’’. 

Ζ φιε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Κεραλήο εμσζσκαηηθήο Θπθινθνξίαο θαη κνλάδαο ςχμεο-

ζέξκαλζεο λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη ηαρεία επέκβαζε εηδηθψλ ηερληθψλ ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ. 

HeaterCooler 

Λα είλαη αλεμάξηεηε θαη ηειερεηξηδφκελε κνλάδα ςχμεο-ζέξκαλζεο κε ηξείο (3) δεμακελέο  

Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο κέρξη ζην δέθαην ηνπ βαζκνχ θειζίνπ γηα θάζε 

θχθισκα μερσξηζηά 

Έλδεημε ζεξκνθξαζίαο ειάρηζηε 2 βαζκνχο θειζίνπ κέγηζηε 41 βαζκνχο θειζίνπ. 

Νπηηθναθνπζηηθή έλδεημε alarm ζηηο ζεξκνθξαζίεο 1,5 βαζκνχο θειζίνπ θαη 41.5 βαζκνχο θειζίνπ 

Κεγάιε ηαρχηεηα πξνζαξκνγήο ζεξκνθξαζίαο απφ δεζηφ ζε θξχν θαη αληίζηξνθα 

Λα επηηξέπεη ην άδεηαζκα ησλ ζσιήλσλ κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο 

Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ ηνπ κεραλήκαηνο ςχμεο-

ζέξκαλζεο.  

Λα δηαζέηεη αμηφπηζηε δηάηαμε νπηηθναθνπζηηθνχ alarm,έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε γηα επηζθεπή, 

πξνεηδνπνίεζε ζηάζκεο έθαζηεο δεμακελήο θαη πξνεηδνπνίεζε αζθάιεηαο ζηάζκεο χδαηνο έθαζηεο 

δεμακελήο 

Λα δηαηεζεί κε δχν αλαιψζηκεο θνπβέξηεο ςχμεο-ζέξκαλζεο  
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΔΗΓΗΘΖΠ ΘΙΗΛΖΠ ΚΔΘ ΓΗΑ ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΞΛΔΚΝΛΝΞΑΘΥΛ  

 

ΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΛΑ ΑΞΝΡΔΙΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΘΟΔΒΑΡΗ ΚΔ ΔΛΠΥΚΑΡΥΚΔΛΝ ΕΓΝ ΘΑΗ 

ΔΛΠΥΚΑΡΥΚΔΛΝ ΠΡΟΥΚΑ ΑΔΟΝΠ ΚΔ ΓΛΑΡΝΡΖΡΑ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΕΝΚΔΛΖΠ 

ΘΗΛΖΠΗΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ.  

 

ΛΑ ΓΗΑΘΔΡΔΗ CE MARK  ΘΑΗ ΛΑ ΔΗΛΑΗ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΥΠ ΗΑΡΟΗΘΖ ΠΠΘΔΖ  

ΘΙΑΠΖΠ ΗΗa ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΝΓΖΓΗΑ 93/42/ΔΝΘ (ΑΞΑΟΑΒΑΡΝΠ ΝΟΝΠ) 

 

Ρν θξεβάηη λα είλαη ππεξζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθά πνηφηεηαο θαη 

αληνρήο. 

 

ιεο νη ξπζκίζεηο ηνπ θξεβαηηνχ λα γίλνληαη ειεθηξηθά κέζσ εχρξεζησλ ρεηξηζηεξίσλ, γηα ηνλ 

αζζελή αιιά θαη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ελζσκαησκέλν ζηα πιατλά πξνζηαηεπηηθά 

πιαίζηα . 

 

Ζιεθηξηθέο θηλήζεηο: 

 Απμνκείσζε χςνπο. 

 TRENDELENBURG – ANTITRENDELENBURG 

 Δξεηζίλσην πιάηεο , κεξψλ θαη θάησ άθξσλ 

 Απμνκείσζε κήθνπο. Ρν ζηξψκα ηεο θιίλεο λα αθνινπζεί ηελ επέθηαζε ηνπ κήθνπο ηεο 

επηθάλεηαο θαηάθιηζεο έηζη ψζηε λα έρνπκε ζπλερή ππνζηήξημε ζηηο θηέξλεο γηα ηελ 

πξφιεςε ησλ θαηαθιίζεσλ άιια θαη ηελ απνθπγή ππνπνδίαο. 

 

Λα δηαζέηεη ξπζκίζεηο Trendelenburg θαη Reverse trendelenburg  0-13º πεξίπνπ. 

 

Λα δηαζέηεη αζθαιέο θνξηίν ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 280kg. 

 

Λα ιεηηνπξγεί κε 220V θαη λα δηαζέηεη ζχζηεκα Back up κε κπαηαξίεο. 

 

Ζ επηθάλεηα θαηάθιηζεο ηνπ θξεβαηηνχ λα είλαη ζηαζεξή ψζηε λα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ 

εθαξκνγή CPR, θαη  ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ην θξεβάηη κε κία θίλεζε λα παίξλεη ηελ 

νξηδφληηα θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο αεξνζαιάκνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε CPR.  

 

Λα δηαζέηεη έλδεημε ησλ γσληψλ θιίζεο ηνπ θξεβαηηνχ, θαη λα ππάξρεη ερεηηθφ θαη νπηηθφ 

ζπλαγεξκφ ζηηο 30 θαη 45 κνίξεο γηα ην ηκήκα ηεο πιάηεο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εθαξκφδνληαη ηα αλαπλεπζηηθά πξσηφθνιια.  

 

Ρν θξεβάηη λα παίξλεη κε κία θίλεζε ηε ζέζε θαλνληθήο θαξέθιαο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αζζελή θαη ηελ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε ή απνθπγή ηεο 

αλαπλεπζηηθήο ππνζηήξημεο θαζψο επίζεο θαη γηα λα απνθεχγνληαη νη πεξηηηέο κεηαθηλήζεηο 

ηνπ αζζελνχο (απφ ην θξεβάηη ζηελ θαξέθια – θαξνηζάθη θαη αληίζηξνθα) θαη θαηά ζπλέπεηα 

νη ηξαπκαηηζκνί ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Δπηπξφζζεηα λα δηαζέηεη ζέζε έγεξζεο ψζηε 

λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί πξφγξακκα πξφσξεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ αζζελή ψζηε λα κεηψλεηαη ν 

ρξφλνο λνζειείαο ηνπ (λα θαηαηεζεί πξφγξακκα πξφσξεο θηλεηνπνίεζεο θαη ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία). 

 

Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία ν αζζελήο ζα παξακέλεη ζηελ ελδεδεηγκέλε ζέζε επί 

ηεο θιίλεο κε νπνηαδήπνηε θίλεζε ηνπ εξεηζίλσηνπ πιάηεο γηα απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

 

Ζ κεηψπε ησλ πνδηψλ λα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη ειεθηξηθά θαηά κήθνο (επέθηαζε ηνπιάρηζηνλ 

20 cm) θαη λα πξνζζαθαηξείηαη εχθνια. 

 

Λα δηαζέηεη ηέζζεξηο (4) ηξνρνχο  εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ηνπιάρηζηνλ λα είλαη ηξνρφο 

δηεχζπλζεο, λα δηαζέηεη θεληξηθφ ζχζηεκα θξέλνπ θαη λα έρεη ερεηηθφ ζπλαγεξκφ θξέλσλ. 

 

Ρν θξεβάηη λα ζπλνδεχεηαη κε πιατλά πξνζηαηεπηηθά θάγθεια ρσξηζκέλα ζε δχν ηκήκαηα ζηελ 

θάζε πιεπξά ηεο θιίλεο (ηέζζεξα ζην ζχλνιφ ηνπο) γηα ηελ κεγαιχηεξε αζθάιεηα ηνπ 

αζζελνχο. Λα είλαη ελζσκαησκέλα ζην εξεηζίλσην ηεο θιίλεο, (λα αθνινπζνχλ ηηο θηλήζεηο 

ηνπ εξεηζίλσηνπ) . Λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο θαζ’ χςνο γηα 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη λα δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλεο ρεηξνιαβέο γηα ηελ ππνζηήξημε αιιά 

θαη άλεζε ηνπ αζζελνχο. 
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Λα δηαζέηεη ππνδνρή γηα εχθνιε ηνπνζέηεζε θαζέηαο αθηηλνγξαθίαο ζψξαθα θάησ απφ ην 

ζψξαθα ηνπ αζζελνχο ρσξίο ηελ αλάγθε κεηαθίλεζεο ηνπ αζζελνχο. Ζ ππνδνρή θαζέηαο λα 

δέρεηαη θαζέηεο γηα αθηηλνγξαθία ζψξαθα. Ζ εηζαγσγή θαη ε αθαίξεζε ηεο θαζέηαο είλαη 

εξγνλνκηθφ θαη ζεκαληηθφ λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην πιάη ηεο θιίλεο. 

 

Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ειεθηξνληθφ δπγφ ν νπνίνο λα  ειέγρεη ην βάξνπο ηνπ αζζελνχο  

κφλν ζηελ επηθάλεηα θαηάθιηζεο , θαη λα κελ επεξεάδεηαη απφ ην «βάξνο» ησλ παξειθνκέλσλ 

(π.ρ. ζηαηφ νξνχ, πξνζηαηεπηηθά πιατλά). Ν δπγφο λα δηαζέηεη κλήκε γηα ηηο ηειεπηαίεο 

κεηξήζεηο θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν νξίσλ ηνπ βάξνπο ηνπ αζζελνχο. Ν δπγφο λα είλαη 

ζχκθσλνο πξνο ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΛ45501 θιάζεο ΗΗΗ γηα Ηαηξηθή ρξήζε.   

 

Λα δηαζέηεη ππνδνρέο ζην εξεηζίλσην πιάηεο  γηα θαιψδηα  θαξδηνγξάθνπ, ζπζθεπψλ 

παξνρέηεπζεο θ.α. ,έηζη ψζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη ηα θαιψδηα – ζσιήλεο θαη λα κελ 

δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζηελ λνζειεία ηνπ αζζελή . 

 

Λα δηαζέηεη ζπλαγεξκφ ζε πεξίπησζε εμφδνπ - πηψζε  ηνπ αζζελνχο απφ ηελ θιίλε. 

 

Λα δηαζέηεη ζπλαγεξκφ ζηελ πεξίπησζε πνπ εληνπηζηεί εκπφδην θάησ απφ ηελ επηθάλεηα 

θαηάθιηζεο θαηά ηελ απμνκείσζε χςνπο απηήο. 

 

Απμνκείσζε ηεο βάζεο ηνπ θξεβαηηνχ πεξίπνπ 450-800mm.  

 

Ρν ζπλνιηθφ εμσηεξηθφ κήθνο λα είλαη πεξίπνπ 200-230 cm. 

 

Ξιάηνο θιίλεο πεξίπνπ 1m. 

 

Δλζσκαησκέλν ζηξώκα αέξνο ην νπνίν λα είλαη: 

i. ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη θαηάιιεια γηα ηε λνζειεία βαξηά παζρφλησλ ηεο Κ.Δ.Θ., βαξηά 

αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα θαη παξαηεηακέλε θαηάθιηζε. 

 

ii. Λα πξνζθέξεη αλαθνχθηζε πίεζεο, ψζηε λα πξνζηαηεχεη απφ ηηο θαηαθιίζεηο. 

 

iii. Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη ε επηθάλεηα θαηάθιηζεο θαηάιιεια έηζη ψζηε λα 

κπνξεί λα εθαξκφδεηαη φηαλ απαηηείηαη (CPR) ζε ζπλδπαζκφ κε ην θξεβάηη.  

 

iv. Ρν θάιπκκα λα είλαη αεξνδηαπεξαηφ απνκαθξχλνληαο ηελ πγξαζία θαη ηε ζεξκφηεηα απφ ην 

δέξκα ηνπ αζζελή. Λα είλαη εχθνιν ζηελ πιχζε ηνπ.  

 

v. Ρν φιν ζχζηεκα λα ειέγρεηαη απφ νζφλε κε ειιεληθνχο ραξαθηήξεο. 

 

vi. Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγίεο θηλεζηνζεξαπείαο α) ζηξνθήο δεμηά – θέληξν – αξηζηεξά, β) «ηερληθή» 

ρηππεκάησλ θαη δνλήζεσλ ζην χςνο ηνπ ζψξαθα  ψζηε λα επηηπγράλεηαη θηλεηνπνίεζε ησλ 

εθθξίζεσλ θαη βειηίσζε ηεο ζρέζεο αεξηζκνχ – αηκάησζεο. 

 

Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δχν (2) έηε. 

 

Γπλαηφηεηα αληαιιαθηηθψλ θαη ζέξβηο γηα δέθα (10) έηε. 

 

Λα πξνζθνκηζηνχλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ βηβιηνγξαθία, ηα πξσηφηππα εγρεηξίδηα ρξήζηε θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πξντφληνο. 

 

 Ζ πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθφ Prospectus, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαη απφ 

νδεγίεο ρξήζεσο, νδεγίεο ζπληεξήζεσο κε πνηλή απνθιεηζκνχ. 

 

Πην θχιιν ζπκκφξθσζεο λα γίλνληαη αλαθνξέο ζηα πξσηφηππα prospectus, νδεγίεο ρξήζεσο, 

νδεγίεο ζπληεξήζεσο πξνο ηεθκεξίσζε κε πνηλή απνθιεηζκνχ. 

 

 

Ρν θξεβάηη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα ελαξκνληζκέλα πξφηππα ηεο επξσπατθήο έλσζεο: IEC 60601-2-

52 (λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά).  
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Ν θαηαζθεπαζηήο θαη ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηνπλ ISO ζεηξάο 9001 θαη 13485 ν δε πξνκεζεπηήο ζα 

πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πνπξγηθή Απφθαζε Γ/8δ/ΓΞ1348/04 

(ΦΔΘ.32Β/16.01.04) 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΦΠΗΝΙΝΓΗΘΥΛ 

ΞΑΟΑΚΔΡΟΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΓΗΑΡΖ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ ΘΑΟΓΗΑΠ – ΘΥΟΑΘΝΠ  

 

ΔΗΠΑΓΥΓΖ  

Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ πξνκήζεηα δέθα (10) παξαθιηλίσλmonitor, δχν (2) θεληξηθψλ 

ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο αζζελψλ θαη ζπζηήκαηνο ηειεκεηξίαο κε έμη (6) πνκπνχο. 

Ρέζζεξα (4) παξαθιίληα κφληηνξ, έλαο θεληξηθφο ζηαζκφ θαη έμη (6) πνκπνί ηειεκεηξίαο ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηελ Θιηληθή.  

Έμη (6) παξαθιίληα κφληηνξ, θαη έλαο θεληξηθφο ζηαζκφο, ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηε ΚΔΘ ηεο Θιηληθήο.  

Δπηπξνζζέησο, ε πξνκήζεηα ζα πεξηιακβάλεη θαη επηπξφζζεην κφληηνξ κε ελζσκαησκέλε 

επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία ιεηηνπξγηθήο απηνλνκίαο έσο θαη ηξηψλ (3) σξψλ ηνπιάρηζηνλ,γηαηηο 

αλάγθεο ελδνλνζνθνκεηαθήοκεηαθνξάο αζζελνχο. Ρν κφληηνξ ζα πξέπεη λα δέρεηαη ηηο εληζρπηηθέο 

βαζκίδεο ησλ παξαθιηλίσλmonitor ψζηε λα κελ απαηηείηαη  απνζχλδεζε ησλ θαισδηψζεσλ απφ ηνλ 

αζζελήθαη λα δηαζέηεη νζφλε ηνπιάρηζηνλ 10’’. 

 

Ν πξνκεζεπηήο ζα έρεη ηελ  επζχλε ειέγρνπ, επηδηφξζσζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ ππάξρνληνο 

δηθηχνπ επηθνηλσλίαο Ethernet. 

 

Α. Ξαξαθιίληαmonitor –δέθαηεκάρηα 

Λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ακεηαρείξηζην θαη εθνδηαζκέλν κε έθδνζε εμεηδηθεπκέλνπ 

ινγηζκηθνχ γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη, ψζηε λα παξέρεη επαπμεκέλε επειημία παξακεηξνπνίεζεο 

θαη απφδνζε ηεο ξνήο εξγαζίαο. 

 

Ρα ηέζζεξα (4) monitors ηεο πξνκήζεηαο λα δηαζέηνπλ έγρξσκεTFTνζφλε, κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 

12’’, ιεηηνπξγία αθήοθαηδπλαηφηεηαηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο έσο θαη έμη (6) θπκαηνκνξθψλ 

ηνπιάρηζηνλ. Ρα έμη (6) monitors ηεο πξνκήζεηαο λα δηαζέηνπλ έγρξσκε TFTνζφλε, κεγέζνπο 

ηνπιάρηζηνλ 15’’, ιεηηνπξγία αθήο θαη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο έσο θαη δέθα (10) 

θπκαηνκνξθψλ ηνπιάρηζηνλ.  

Λα δηαζέηεη ζχζηεκα παζεηηθήο ςχμεο (ρσξίο ρξήζε αλεκηζηήξα fanless) γηα αζφξπβε ιεηηνπξγία θαη 

πην πγηεηλφ πεξηβάιινλ (απνθπγή ζπζζψξεπζεο ζθφλεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ κφληηνξ). 

 

Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθφ γηα ιεηηνπξγία κέζσ δηθηχνπ πφιεσο θαη ελζσκαησκέλε 

επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία πνπ λα πξνζδίδεη ιεηηνπξγηθή απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ 60 ιεπηψλ ή 

ελαιιαθηηθά απηφλνκν UPS.  

 

Λα είλαη πιήξσο βπζκαηνχκελνπ ηχπνπ (modulartype). Λα δέρεηαη κνλνπαξακεηξηθνχο θαη 

πνιππαξακεηξηθνχο εληζρπηέο κε δπλαηφηεηα ελαιιαγήο κεηαμχ ησλ κφληηνξο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

δηακφξθσζε ηεο ζχλζεζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο παξαθνινχζεζεο ηνπ θάζε αζζελνχο θαη ηε 

βέιηηζηε αληηκεηψπηζε ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ζε πεξίπησζε βιάβεο θάπνηνπ εληζρπηή ρσξίο λα 

απαηηεζεί απνζπλαξκνιφγεζε ηνπ κφληηνξ. 

 

Θάζε monitorλα δηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο εληζρπηέο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ παξαθάησ 

θαηλνκέλσλ: 

α. Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα (ECG) θαη αλαπλεπζηηθφ ξπζκφ (RR) 

β. Γχν (2) αηκαηεξέο πηέζεηο (IBP)  

γ. Αλαίκαθηε πίεζε (NIBP) 

δ. Γχν (2) ζεξκνθξαζίεο (Ρ1, Ρ2) 

ε. Ξαικηθή Νμπκεηξία (SpO2)  

 

Γηα ρξήζε κε ηα έμη (6)monitorsκεγέζνπο 15’’, ε βαζηθή ζχλζεζε λα πεξηιακβάλεη επηπιένλ ηνπο 

παξαθάησ εληζρπηέο: 

α. Έλαλ (1) εληζρπηή κέηξεζεο ζπλερνχο θαξδηαθήο παξνρήο απφ πεξηθεξηθή αξηεξία 

(κέζνδνο PiCCO) 

β. Ξέληε (5) εληζρπηέο κέηξεζεο θαξδηαθήο παξνρήο (C.O) κε ηε κέζνδν ηεο ζεξκναξαίσζεο 

γ. Ρξεηο (3) εληζρπηέο κέηξεζεο κεηθηνχ θιεβηθνχ  νμπγφλνπ (SvO2) θαη θεληξηθνχ θιεβηθνχ 

νμπγφλνπ (ScvO2) 

δ. Έμη (6) εληζρπηέο κέηξεζεο αηκαηεξήο πίεζεο (IBP) 

Δίλαη απνδεθηφ, νη αλσηέξσ εληζρπηέο λα ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα ζπληζηνχλ 

πνιπεληζρπηηθέο βαζκίδεο (multiparametermodules).  

 

Λα δηαζέηεη πξφγξακκα αηκνδπλακηθψλ ππνινγηζκψλ θαη νμπγφλσζεο θαζψο θαη πξφγξακκα 

ππνινγηζκνχ δνζνινγίαο θαξκάθσλ.  
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Λα δηαζέηεη κλήκε (trends) ζαξαληανθηψ (48) σξψλ ηνπιάρηζηνλ.  

 

Λα δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθή δηάηαμε ζπλαγεξκνχ (Alarms) αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

αζζελνχο θαη απηφκαηε ξχζκηζε άλσ/θάησ νξίσλ ζπλαγεξκνχ (autolimits) κε βάζε ηελ ηξέρνπζα 

ηηκή θπζηνινγηθψλ παξακέηξσλ. Δπηπξνζζέησο λα δηαζέηεη ηερληθνχο ζπλαγεξκνχο (Alarms) πνπ λα 

αθνξνχλ ειεθηξηθή θαη κεραληθή βιάβε, θαζψο θαη βιάβε αηζζεηήξα ή εμαξηήκαηνο.   

 

Λα δηαζέηεη ζχξεο USB θαη ζχξα Ethernet γηα ζχλδεζε κε θεληξηθφ ζηαζκφ.   

Θάζε monitorλα ζπλνδεχεηαη απφ δεθαπνιηθφθαιψδην ΖΘΓθήκαηνο, αηζζεηήξα παικηθήο νμπκεηξίαο 

δαθηχινπ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, ηξεηο πεξηρεηξίδεο δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ, αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο 

θαη ελ γέλεη φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ άκεζε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, πιελ ινηπψλ 

αλαισζίκσλ θαη ελδηάκεζσλ θαισδίσλ αηκαηεξήο πίεζεο.  

 

 

Αλαθνξηθά κε ηα αλσηέξσ παξαθνινπζνχκελα θαηλφκελα, ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη παξαθάησ 

απαηηήζεηο: 

 

Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα (ECG)  

Λα δέρεηαη  πεληαπνιηθφ, εμαπνιηθφ θαη δεθαπνιηθφ θαιψδην ρσξίο λα απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ 

εληζρπηή ΖΘΓ. Λα δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ (λα αλαθεξζεί θαη λα γίλεη παξαπνκπή ζε επίζεκν 

prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηή) ψζηελα παξέρεη πιήξεο ΖΘΓ δψδεθα απαγσγψλ, κέζσ εμαπνιηθνχή 

πεληαπνιηθνχθαισδίνπ. 

Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο βεκαηνδφηε. 

Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο αξξπζκηψλ (ηνπιάρηζηνλ 20 αξξπζκηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο θνιπηθήο καξκαξπγήο-AtrialFibrillation) θαη αλάιπζεο ηνπ δηαζηήκαηνο ST ζε φιεο ηηο απαγσγέο.  

Λα δηαζέηεη αλίρλεπζε ειεθηξηθήο δηαθνπήο ειεθηξνδίνπ θαη απηφκαηε κεηάπησζε ζε άιιε δηαζέζηκε 

απαγσγή, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ ΖΘΓξαθήκαηνο 

Ρν κφληηνξ λα παξέρεη δηάγλσζε ΖΘΓξαθήκαηνο απφ αμηφπηζην πξφγξακκα εγθαηεζηεκέλν ζην 

κφληηνξ ή ελαιιαθηηθά ζηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ.  

Κέηξεζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ζπρλφηεηαο κέζσ ηνπ θαισδίνπ ΖΘΓξαθήκαηνο κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο 

ηεο επαηζζεζίαο αλίρλεπζεο αλαπλνήο ηφζν ρεηξνθίλεηα φζν θαη απηφκαηα.  

 

Αηκαηεξή πίεζε (ΗΒΟ) 

Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη κέζεο πίεζεο. 

Λα κεηξά ηε δηαθχκαλζε πίεζεο παικνχ (PPV) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππν-νγθαηκίαο. 

 

 Αλαίκαθηε πίεζε (ΛΗΒΟ)  

Ζ κέηξεζε λα γίλεηαη κε ηελ θιαζηθή κέζνδν (κε πεξηρεηξίδα). 

Γπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο θαη απηφκαηεο εθθίλεζεο ηεο κέηξεζεο ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. 

Λα κεηξά ηε ζπζηνιηθή, δηαζηνιηθή θαη κέζε αξηεξηαθή πίεζε.  

 

Θεξκνθξαζία (Ρ) 

Λα κεηξά ηαπηφρξνλα ηε ζεξκνθξαζία ζε δχν δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ζψκαηνο (Ρ1, Ρ2) θαη λα 

αλαδεηθλχεη ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο (ΓΡ).  

 

 Ξαικηθή νμπκεηξία (SpO2) 

Λα κεηξά κε αλαίκαθηε κέζνδν ηνλ θνξεζκφ ηεο αηκνζθαηξίλεο ζε νμπγφλν κέζσ αηζζεηήξα 

δαθηχινπ (probe) πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 

Λα δίλεη ςεθηαθή έλδεημε ηνπ θνξεζκνχ (επί ηνηο %) θαη λα απεηθνλίδεη ηελ πιεζπζκνγξαθηθή 

θακπχιε. 

Λα παξέρεη πςειή αθξίβεηα κέηξεζεο ζε ζπλζήθεο πησρήο πεξηθεξηθήο αηκάησζεο (lowperfusion) θαη 

θίλεζεο αζζελνχο (patientmotion) βαζηδφκελε ζε εηδηθφ αιγφξηζκν επεμεξγαζίαο ζήκαηνο.Ζ αθξίβεηα 

ηεο κέηξεζεο ζην εχξνο 70-100% λα είλαη ±3% ή θαιχηεξε, γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο.  

 

 

 Β. ΘΔΛΡΟΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ – δύν ηεκάρηα 

Ν θεληξηθφο ζηαζκφο παξαθνινχζεζεο αζζελψλ λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο (ηερλνινγία 

SSDsolid-statedrive), κε φζν δπλαηφλ ιηγφηεξα θηλεηά κέξε γηα κέγηζηε αμηνπηζηία θαη αληνρή ζην 

ρξφλν. Λα είλαη ζπκβαηφο γηα δηαζχλδεζε θαη επηθνηλσλία κε ηα ππφ πξνκήζεηα κφληηνξ. Λα έρεη 

δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο θαη ηειεκεηξηθψλ αζζελψλ. 
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Λα έρεη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο παξαθνινχζεζεο έσο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεθαέμη (16) αζζελψλ γηα 

θάζε θεληξηθφ ζηαζκφ.  

 

Ρα κφληηνξ θαη ν θεληξηθφο ζηαζκφο λα είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο ζε ηνπηθφ δίθηπν Ethernet, 

κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία.  

 

Λα δηαζέηεη δχν (2) έγρξσκεο TFT νζφλεο, πςειήο επθξίλεηαο, κεγέζνπο 19 ηληζψλ ηνπιάρηζηνλ. Λα 

παξέρεηαη ε  δπλαηφηεηα απεηθφληζεο έσο θαη ηεζζάξσλ (4) θπκαηνκνξθψλ γηα θάζε αζζελή 

ηαπηφρξνλα.Ζ πξνζθνξάλαπεξηιακβάλεη θαη δχν δνξπθνξηθέο νζφλεο κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 19 

ίληζεο γηα ηελ απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αζζελψλ. Ζ ηνπνζέηεζε ζα γίλεη 

ζην ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Γηεχζπλζε ηεο Θιηληθήο.  

 

Λα ζπλνδεχεηαη απφ laser εθηππσηή θαη εμσηεξηθφ UPS απηνλνκίαο ηνπιάρηζηνλ 5 ιεπηψλ. Λα 

παξαδνζεί κε φια ηα απαξαίηεηα πεξηθεξεηαθά ζηνηρεία (πιεθηξνιφγην, πνληίθη, εμσηεξηθφ ερείν 

ζπλαγεξκψλ θιπ). 

 

Λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ ησλ παξαθιίλησλ κφληηνξ απφ ηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ, ζρεηηθά κε ηνλ 

έιεγρν ησλ ζπλαγεξκψλ, ξχζκηζε ησλ νξίσλ θαη ηελ αλάθιεζε ησλ trend ηνπ αζζελνχο. 

 

Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο απνθάιπςεο θπκαηνκνξθψλ (FullDisclosure) γηα  πέληε (5) εκέξεο 

αλά αζζελή θαη γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) θαηλφκελα  (εθ ησλ νπνίσλ απαξαηηήησο 

ECG/RR/IBP/SpO2). 

 

 

 

       Γ . ΡΖΙΔΚΔΡΟΗΔΠ – έμη ηεκάρηα 

Λα είλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ θαη βάξνπο. Ρν βάξνο ηνπ πνκπνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

κπαηαξηψλ) λα κε μεπεξλά ηα 300 γξακκάξηα. 

Λα είλαη νπσζδήπνηε ζηηβαξήο θαηαζθεπήο ψζηε λα αληέρεη ζε πηψζεηο. Λα αλαθεξζνχλ νη έιεγρνη 

πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ αληνρή ζε πηψζεηο. Λα δηαζέηεη αδηάβξνρε πξνζηαζία βαζκνχ IPX7 

ηνπιάρηζηνλ (πξνζηαζία απφ πξνζσξηλή εκβάπηηζε ζε πγξά). 

ια ηα δεδνκέλα ησλ ηειεκεηξηψλ λα κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ  αζχξκαηα ζηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ. 

Νη πνκπνί ηειεκεηξίαο λα δηαζέηνπλ ππνδνρέο γηα ζχλδεζε: 

α).Ρξηπνιηθνχ, πεληαπνιηθνχ θαη εμαπνιηθνχ θαισδίνπ ΖΘΓξαθήκαηνο 

β). Αηζζεηήξα κέηξεζεο παικηθήο νμπκεηξίαο 

Ν πνκπφο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε νζφλε γηα ηελ απεηθφληζε ησλ σο άλσ παξακέηξσλ 

ψζηε λα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ κφληηνξ.  

Λα ιεηηνπξγεί κε ελζσκαησκέλεο επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο ή θαηά πξνηίκεζε αιθαιηθέο 

κπαηαξίεο 1,5V, κεγέζνπο ΑΑ απφ ην ειεχζεξν εκπφξην (δειαδή φρη απνθιεηζηηθνχ ηχπνπ κπαηαξίεο).  

Λα δηαζέηεη έλδεημε επηπέδνπ θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο. Πε πεξίπησζε ελζσκαησκέλεο 

επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίαο, ην ζχζηεκα λα θνξηίδεη ζε παξαθιίλην θνξηηζηή δίρσο λα δηαθφπηεηαη 

ε παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελή. 

Θάζε πνκπφο λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ 

άκεζε ρξήζε ηνπ (θνξηηζηή ζε πεξίπησζε ελζσκαησκέλεο κπαηαξίαο, πεληαπνιηθφ θαιψδην 

ΖΘΓξαθήκαηνο, αηζζεηήξα παικηθήο νμπκεηξίαο). 

Ζ πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνππνπ ζα απαηηεζεί γηα 

ηελ θάιπςε ηνπ ρψξνπ ηεο θιηληθήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΝΡΘ4690Ω3-ΠΦΝ



 

45 
 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΚΔΓΔΛΘΛΡΗΘΥΛ ΦΑΘΥΛ ΓΗΑ ΡΝ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ 

 

 Κεγέζπλζε 3.5Σ 

 Βάξνο κέρξη 75 γξακκάξηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ζθειεηνχ) 

 Βάζνο πεδίνπ άλσ ησλ 7.5 εθ.  

 Δχξνο πεδίνπ άλσ ησλ 4 εθ 

 Θαηαζθεπή ζθειεηνχ απφ αινπκίλην 

 Φαθφο απφ πςειήο πνηφηεηαο νθζαικνινγηθφ γπαιί, κε εηδηθή επηθάιπςε  ζηξσκάησλ πνπ 

εμαζθαιίδεη ηελ θαιχηεξε κεηάδνζε ηνπ θσηφο θαη ηελ κηθξφηεξε δπλαηή αληαλάθιαζε. 

 Φαθφο αλζεθηηθφο ζηηο γξαηδνπληέο. 

 Ξιήξσο εμαηνκηθεπκέλα ηειεζθφπηα ζηελ επηζπκεηή απφζηαζε εξγαζίαο κε εγγχεζε 

επαλαξχζκηζεο δηάξθεηαο 6 κελψλ. 

 Ξιήξσο εμαηνκηθεπκέλα ηειεζθφπηα ζηελ ιεηηνπξγηθή δηαθνξηθή απφζηαζε ηνπ ρξήζηε.  

 Δγγχεζε ζθειεηνχ εθφξνπ δσήο. 

 Απνπζία κεηαθηλνχκελσλ ηκεκάησλ πνπ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα εζηίαζεο. 

 Γπλαηφηεηα επηδηφξζσζεο ηειεζθνπίσλ εθφξνπ δσήο.  
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ HΛΕΚΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΝΟΗΛΕΙΑ ΜΕ ΣΡΩΜΑ ΚΑΙ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟ 
ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ  ΣΡΑΠΕΖΟΣΟΤΑΛΕΣΑ 

 

Α.ΚΛΙΝΗ 

Ζ πξνζθεξφκελε Θιίλε Λνζειείαο αζζελψλ λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ειεθηξηθή, 

θαηαζθεπαζκέλε απφ πιηθά πςειήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο θαη θαηάιιειε γηα Λνζνθνκεηαθή ρξήζε.  

Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη λα 

δηαζέηεη ζήκαλζε CE. Λα δηαηίζεηαη απφ αληηπξφζσπν πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001:2015  θαη ISO 

13485:2003 ζχκθσλα κε ηελ .Α. Γ8δ/1348/2004 πεξί ηε δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ (λα θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά).  

Ζ πξνζθεξφκελε θιίλε λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία IEC 60601-2-52:2010 πνπ 

αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Ηαηξηθψλ Θξεβαηηψλ.  

 

H επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα είλαη δηαζηάζεσλ πεξίπνπ  (±2 εθ) 200 x 85 cm, απνηεινχκελε απφ 4 

ηκήκαηα: πιάηεο, ιεθάλεο, κεξψλ θαη πνδηψλ, θαηαζθεπαζκέλα απφ κεηαιιηθφ ή αλζεθηηθφ πιαζηηθφ 

πιηθφ ην νπνίν δχλαηαη λα θαζαξηζηεί θαη λα απνιπκαλζεί. Ρα επηκέξνπο ηκήκαηα λα δχλαληαη λα 

αληηθαηαζηαζνχλ ζε πεξίπησζε θζνξάο ηνπο.  

Λα είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο θαη θαηάιιειε γηα αζζελή βάξνο ηνπιάρηζηνλ δηαθνζίσλ (200) θηιψλ, 

ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ ζηηο θηλήζεηο.  

Ζ εμσηεξηθή ζε πιάηνο δηάζηαζε ηνπ θξεβαηηνχ λα κελ μεπεξλά ην 1 κ έηζη ψζηε εχθνια λα  

κεηαθηλείηαη αλάκεζα ζηηο πφξηεο θηι  

Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επέθηαζε (λα αλαθεξζεί ην κήθνο) έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε ςειφηεξνπο αζζελείο. 

Νη κεηφπεο θεθαιήο θαη πνδηψλ λα πξνζζαθαηξνχληαη εχθνια θαη λα είλαη απφ αλζεθηηθφ πιαζηηθφ 

πιηθφ ην νπνίν λα δχλαηαη λα θαζαξηζηεί θαη λα απνιπκαλζεί. Λα κπνξνχλ λα αζθαιίδνπλ ζην ζαζί 

πξνο απνθπγή κε εζειεκέλεο αθαίξεζεο ηνπο πρ. θαηά ηελ κεηαθνξά. Ρν εζσηεξηθφ πάλει ζηηο 

κεηφπεο λα είλαη ρξσκαηηζηφ θαη λα πξνζθεξζεί επηινγή ρξσκάησλ 

Ρν θξεβάηη λα δηαζέηεη πιατλά πξνζηαηεπηηθά θάγθεια γηα ηελ κεγαιχηεξε αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο.  

Λα δηαζέηεη ελζχξκαην (κε θαιψδην ηχπνπ ζπηξάι) ρεηξηζηήξην αζζελή κέζσ ηνπ νπνίνπ λα 

ξπζκίδνληαη φιεο νη ειεθηξηθέο θηλήζεηο ηεο θιίλεο (ζέζε πιάηεο,κεξψλ,χςνπο θαη θαζηζηηθήο ζέζεο 

ηνπιάρηζηνλ) .  

Δπηπιένλ λα ππάξρεη δπλαηφηεηα  λα ιακβάλνληαη απφ απηφ πξνγξακκαηηζκέλεο θηλήζεηο φπσο 

νξηδνληίσζε/CPR, Trendelenburg /reversetrendelenburg, θαη θαζηζηήο θαξδηνινγηθήο θαξέθιαο κέζσ 

δηθιείδσλ αζθαιείαο (λα αλαθεξζεί ν ηξφπνο) πνπ λα απνηξέπεη ηελ απξφζθνπηε ελεξγνπνίεζή ηνπο. 

 

Λα κπνξεί απαξαηηήησο λα ξπζκηζηνχλ ειεθηξηθά νη αθφινπζεο ζέζεηο θαη λα δηαζέηεη κπαηαξία γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ θηλήζεσλ απηψλ, ζε πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ξεχκαηνο ή κεηαθίλεζεο ηεο θιίλεο .  

α. Όςνο απαξαηηήησο απφ 35-80 cm πεξίπνπ (±2εθ), γηα ηελ εχθνιε εμέηαζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ 

αζζελνχο. ζα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ην ρακειφηεξν χςνο πνπ κπνξεί λα θηάζεη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

έγεξζε ειηθησκέλσλ/κηθξφζσκσλ αζζελψλ. 

β. Ρκήκαηνο πιάηεο πεξίπνπ (±2%), 60ν κνίξεο.  

γ. Ρκήκαηνο κεξψλ ηνπιάρηζηνλ 20ν.  

δ. Trendelenburg \ anti-trendelenburgηνπιάρηζηνλ 10ν.  

ε. Λα ιακβάλεη ηε ζέζεο αλάγθεο CPR θαη κεραληθά απφ ηηο δχν πιεπξέο ηεο θιίλεο.  

Ζ θιίλε λα δηαζέηεη εηδηθφ ζρεδηαζκφ πνπ λα απνθνξηίδεη ηελ πίεζε πνπ δέρεηαη ν αζζελήο ζην ηκήκα 

ηεο θνηιηαθήο ρψξαο θαηά ηελ θαζηζηή ζέζε.(Λα αλαθεξζεί ν ηξφπνο).  

Λα δηαζέηεη εηδηθή ππνδνρή ζηελ κεηφπε ησλ πνδηψλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ θιηλνζθεπαζκάησλ θαη 

ηελ εμππεξέηεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηά ηελ αιιαγή ηνπο. 

Λα θέξεη ηνπιάρηζηνλ δπν ζέζεηο γηα ζηαηψ νξνχ θαη λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή (ην ζηαηφ). 

Λα δηαζέηεη ξάγα ζηήξημεο θαη άγθηζηξα κε ζέζεηο ιήςεο δηαθφξσλ παξειθνκέλσλ ακθίπιεπξα ηεο 

θιίλεο.  
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Λα θέξεη ηέζζεξεηο (4) ηξνρνχο κεγάιεο δηακέηξνπ 150 mm, κε θεληξηθφ ζχζηεκα θξέλσλ  .Ξξνο 

επηινγή λα πξνζθεξζεί 5νο ηξνρφο γηα δηεπθφιπζε θαηά ηε κεηαθνξά ηεο θαη λα αλαθεξζεί ε 

δηάκεηξφο ηνπ. 

Δπηζπκεηφ λα δηαζέηεη (πξνο επηινγή λα πξνζθεξζεί) λπρηεξηλφ θσηηζκφ γηα ηελ εχθνιε 

έγεξζε/πξνζαλαηνιηζκφ  ηνπ αζζελή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο.  

Λα δηαζέηεη πξνζθξνπζηήξεο ζηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηεο θιίλεογηαπξνζηαζία θαηά ηε κεηαθνξά ηεο.  

Λα δηαζέηεη έλα ζηαηψ νξνχ κε ηέζζεξα κεηαιιηθά άγθηζηξα.Λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή έιμε 

αζζελή, ππνδνρή ιήςεο θηάιεο νμπγφλνπ θαη αλαιφγην δηαγξάκκαηνο αζζελή. 

 

 Λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή δπζλαηφηεηα γηα  πνδνδηαθφπηεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηεο θιίλεο 

γηα ηελ ξχζκηζε ηνπ χςνπο,ππφ άζεπηεο ζπλζήθεο (handsfreeadjustment). 

 

Σαξαθηεξηζηηθά Πηξώκαηνο  

Λα δηαζέηεη ζηξψκα κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

 

α. Ρν ζηξψκα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αθξψδεο πιηθφ αξίζηεο πνηφηεηαο θαη θαηάιιειεο 

ππθλφηεηαο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε άλεζε ηνπ αζζελνχο θαζψο θαη ε κέγηζηε δπλαηή πξνζηαζία 

ηνπ απφ ηηο θαηαθιίζεηο.  

β. Ρν ζηξψκα λα είλαη ειαθξχ, ην κέγεζφο ηνπ αλάινγν ησλ δηαζηάζεσλ  θη αληνρψλ ηεο θιίλεο θαη 

θαηάιιειν γηα ππέξβαξνπο αζζελείο (200 θηιά).  

γ. Ρν ζηξψκα λα δηαζέηεη θάιπκκα κε θεξκνπάξ, πιελφκελν, εχθνια πξνζζαθαηξνχκελν, απφ πιηθφ 

αδηάβξνρν, αληηκηθξνβηαθφ, αεξνδηαπεξαηφ, αληηβαθηεξηαθφ θαη βξαδχθαπζην.  

 

B KOMOΓΗNO ME ΡΟΑΞΔΕΝΡΝΑΙΔΡΑ: 

Ίδηαο αηζζεηηθήο κε ηελ θιίλε θαη δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 550 ρ450ρ880ρηι (±5%) 

Λα έρεη ελζσκαησκέλε ηξαπεδνηνπαιέηα θαηάιιειε γηα αλαζήθσζε θνξηίνπ 10 θηιψλ ηνπιάρηζηνλ 

,δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 400x 550 θαη κε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ηνπ χςνπο απφ 750 – 1000ρηι  

Λα απνηειείηαη απφ δπν ζπξηάξηα κε ελδηάκεζν θελφ γηα ελαπφζεζε αληηθεηκέλσλ. 

Λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο ηεο θιίλεο. 

Λα δηαζέηεη  δηπιέο ξφδεο δηακέηξνπ πεξίπνπ 50 εθ, κε θξέλν ζε 2 απφ απηέο. 
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