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ΑΛΑΕΖΡΖ ΠΓΘΟΗΡΗΘΩΛ ΡΗΚΩΛ 

 

Ανηικείμενο Γιαγωνιζμού: Ξπομήθεια Ηαηποηεσνολογικού Δξοπλιζμού για ηιρ ανάγκερ ηηρ 

Σειποςπγικήρ Θλινικήρ Θαπδιάρ – Θώπακορ ηος Ξ.Γ.Λ. Αλεξανδπούποληρ  
     

ηα πλαίζια ςποβολήρ ππόηαζηρ με ανηικείμενο ηην ππομήθεια Ιαηποηεσνολογικού Δξοπλιζμού 

για ηιρ ανάγκερ ηηρ Κλινικήρ Καπδίαρ – Θώπακα, ηο Πα.Γ.Ν. Έβπος – Νοζηλεςηική Μονάδα 

Αλεξανδπούποληρ καλεί κάθε ενδιαθεπόμενη εηαιπία να αποζηείλει ηιμέρ αγοπάρ ηων ειδών πος 

πεπιλαμβάνονηαι ζηον κάηωθι πίνακα:  

Οι εν λόγω ηιμέρ είναι ενδεικηικέρ για ηην διαμόπθωζη ηηρ ζσεηικήρ δαπάνηρ και δεν είναι 

δεζμεςηικέρ για ηιρ εηαιπίερ.  

Η αποζηολή ηων ενδεικηικών ηιμών να ππαγμαηοποιηθεί είηε μέζω ηλεκηπονικού ηασςδπομείος 

ζηο prosfores@pgna.gr ή μέζω fax ζηο 2551353409 έωρ ηη Παπαζκεςή 07/12/2018. 

            Ππορ διεςκόλςνζή ζαρ, επιζςνάπηονηαι οι ηελικέρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηος ππορ 

ππομήθεια εξοπλιζμού.  

 

Α) Για ηο Ρμήμα Ξποεγσειπηηικήρ και Κεηεγσειπηηικήρ Λοζηλείαρ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

Δξωηεπικόρ βημαηοδόηηρ δύο κοιλοηήηων (dual Chamber)  

Βάζη δεδομένων για καηαγπαθή, αποθήκεςζη και ανάλςζη δεδομένων 

όλων ηων αζθενών ηηρ Κλινικήρ, ζςμβαηή με Windows και για δικηςακή 

σπήζη.  

6 Η/Τ (PC) με 3 οθόνερ και 3 εκηςπωηέρ και 3 πληκηπολόγια και 3 

mouse.  

18 κπεβάηια αζθενών με ζηπώμαηα και ζςνοδά κομοδίνα  

Ηλεκηποκαπδιογπάθορ 6-κάνναλορ.  

 

Β) Για ηη Κονάδα Δνηαηικήρ Θεπαπείαρ (ΚΔΘ) ηηρ Θλινικήρ 6 κλινών 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

Γύο κενηπικοί ζηαθμοί με 6 έγσπωμα Monitors, 22-24 inch, για 6 

αζθενείρ, ζηη ΜΔΘ καηάλληλοι για δικηςακή ζύνδεζη – Σέζζεπα παπακλίνια 

Monitors με ηον ανάλογο εξοπλιζμό για ζύνδεζη με ηον κενηπικό ζηαθμό 

ζηην Κλινική με ηιρ ζσεηικέρ modules και ηα καλώδια απαγωγών 

καπδιογπαθήμαηορ και 6 ηηλεμεηπίερ.  
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Απινιδωηήρ με ενζωμαηωμένο βημαηοδόηη, ζε ηποσήλαηη βάζη.  

Ηλεκηποκαπδιογπάθορ 6-κάνναλορ, ζε ηποσήλαηη βάζη.  

Δξωηεπικόρ βημαηοδόηηρ δύο κοιλοηήηων (dual Chamber), 7 ηεμ.  

ςζκεςή Δνδοαοπηικού αζκού (IABP – Intra-aortic Balloon Pump) 2 

ηεμάσια.  

Αναπνεςζηήπερ 6 ηεμάσια.  

Κπεβάηια Δνηαηικήρ  Μονάδορ. Σεμάσια 5.  

Διδικό κπεβάηι Δνηαηικήρ Θεπαπείαρ με επίκποςζη και δόνηζη. Σεμάσιο 

1.  

ςζκεςή μέηπηζηρ καπδιακήρ παποσήρ. Σεμάσιο 1.  

 

Γ) Για ηην αίθοςζα σειποςπγείος 

 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

Cardio-Doppler ultrasound/TEE (Γιοιζοθάγειο ςπέπησο).  

Θωπακοζκοπικόρ πύπγορ πλήπωρ εξοπλιζμένορ με δύο οπηικέρ, 

οθόνη, βινηεο-καηαγπαθή, και θωηεινή πηγή. Φηθιακό εύκαμπηο 

βπογσοζκοπικό ζύζηημα.  

Γιαθεπμία  

εη επγαλείων ζηεθανιαίαρ σειποςπγικήρ και ζεη επγαλείων 

βαλβιδικήρ σειποςπγικήρ.  

Μεγενθςηικά γςαλιά για ζηεθανιαία σειποςπγική,  3 ηεμ.  

Μησανή εξωζωμαηικήρ κςκλοθοπίαρ.  

 

Γ) Ξπόγπαμμα Ζλεκηπονικήρ διασείπιζηρ δεδομένων αζθενών Γενικήρ ΚΔΘ – ΚΔΘ 

Θαπδιάρ.                                                                     

 

Σμήμα Πποεγσειπηηικήρ και Μεηεγσειπηηικήρ Νοζηλείαρ 

Μονάδα Δνηαηικήρ Θεπαπείαρ (ΜΔΘ) ηηρ Κλινικήρ (6 κλινών) 

Αίθοςζα Υειποςπγείος 

Ππόγπαμμα Ηλεκηπονικήρ διασείπιζηρ δεδομένων αζθενών Γενικήρ 

ΜΔΘ- ΜΔΘ Υειποςπγικήρ Καπδιάρ 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                     Ζ Γιεςθύνηπια  

Γιοικηηικήρ πηπεζίαρ 

 

 

 

       Δ. Παποςνηζή 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  
ΔΙΦΑΙΚΟΤ ΑΠΙΝΙΔΩΣΟΤ ΜΕ MONITOR  ΚΑΣΑΓΡΑΦΕΑ ΚΑΙ ΒΗΜΑΣΟΔΟΣΗ. 

 
1. Γενικά χαρακτηριςτικά. 

Α. Να είναι καινοφργιοσ αμεταχείριςτοσ με δυνατότθτα χειροκίνθτθσ (manual) και Αυτόματθσ (AED) 
λειτουργίασ. 

B. O απινιδωτισ να είναι ςφμφωνοσ με όλεσ τισ Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και τα standards τθσ 
IEC (CE mark, ISO). 

Ε. Θ ςυςκευι να είναι φορθτοφ τφπου και να διακζτει χειρολαβι μεταφοράσ. Να αναφερκοφν οι 
διαςτάςεισ  τθσ ςυςκευισ αναλυτικά. 

τ. Σο βάροσ τθσ ςυςκευισ με το τροφοδοτικό, τον βθματοδότθ και τα εξωτερικά Paddles να μθν 
υπερβαίνει τα 6,5 κιλά. 

 
2. Η ςυςκευή να περιλαμβάνει ενςωματωμζνα τα εξήσ: 
Α. Σον Απινιδωτι (Defibrillator). 

Β. Σο ΜONITOR. 
Γ. Σο καταγραφικό (Printer). 
Δ. Σο τροφοδοτικό 220V/50Hz AC. 
Ε. Σθν μπαταρία. 
τ. Ενςωματωμζνο charge tester για τεςτ εκφόρτιςθσ. 
Η. Αναίμακτο Βθματοδότθ. 

 
3. Ο απινιδωτήσ. 

Α. Να λειτουργεί με διφαςικι τεχνολογία απινίδωςθσ και να ζχει ενζργεια εξόδου 360 Joules  
Β. Θ διάρκεια και θ τάςθ τθσ κυματομορφισ απινίδωςθσ να κακορίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα, 

ανάλογα με τθν διακωρακικι αντίςταςθ του αςκενοφσ. Θ διακωρακικι αντίςταςθ να 
αποτυπϊνεται ςτο καταγραφικό φςτερα από τθν απινίδωςθ. 

Γ. Ο χρόνοσ οι φόρτιςθσ του απινιδωτι ςτα 360 Joules να μθν υπερβαίνει τα 8sec. 
 
4. Η παροχή τησ θεραπευτικήσ ενζργειασ απινίδωςησ να είναι δυνατή μζςω : 

 Εξωτερικϊν θλεκτροδίων πολλαπλϊν χριςεων (hard paddles), ενηλίκων και παίδων.  

 Θλεκτρόδια (κουτάλεσ) εςωτερικισ απινίδωςθσ πολλαπλϊν χριςεων. Οι κουτάλεσ εςωτερικισ 
απινίδωςθσ κα πρζπει να είναι διαιροφμενεσ απ 

 Αυτοκόλλθτων ακτινοδιαπερατϊν θλεκτροδίων (Pads) για hands free απινίδωςθ.  Σα αυτοκόλλθτα 
pads κα πρζπει να ζχουν τθν δυνατότθτα απινίδωςθσ – βθματοδότθςθσ - ΘΚΓτοσ  και να είναι του 
ιδίου με τθν ςυςκευι καταςκευαςτικοφ οίκου. Να περιλαμβάνεται ζνα ηεφγοσ ενθλίκων. 
 

5. Σροφοδοςία ρεφματοσ. 

Α. Ο απινιδωτισ να διακζτει εςωτερικό τροφοδοτικό 220V/50Hz AC. 
Β. Να διακζτει εςωτερικι επαναφορτιηόμενθ μπαταρία για λειτουργία εκτόσ ρεφματοσ. 
Γ. Ο χρόνοσ πλιρουσ φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ να είναι μικρότεροσ των 4 ωρϊν.  
Δ. Θ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ να γίνεται αυτόματα απ’ τθν ςτιγμι που θ ςυςκευι ςυνδεκεί ςτθν 
τάςθ δικτφου 220V AC. 
Ε. Ο απινιδωτισ να είναι ςε κζςθ να εκτελζςει με πλιρωσ φορτιςμζνθ μπαταρία.  

 Σουλάχιςτον 120 απινιδϊςεισ ςτθν μζγιςτθ ενζργεια. 

 Σουλάχιςτον 200 λεπτά  ςυνεχοφσ λειτουργίασ monitor. 

 Σουλάχιςτον 100 λεπτά  ςυνεχοφσ λειτουργίασ monitor με ταυτόχρονθ βθματοδότθςθ. 
 
 
6. Σο Monitor. 
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 Ο απινιδωτισ να διακζτει οπωςδιποτε ζγχρωμθ οκόνθ LCD υψθλισ ανάλυςθσ διαγωνίου 
μεγαλφτερθσ των 5 ιντςϊν. 

 Θ προςφερόμενθ ςυςκευι να διακζτει οπωςδιποτε, ταυτόχρονθ απεικόνιςθ 2 απαγωγϊν 
ΘΚΓτοσ, χωρίσ τθν ανάγκθ επιπλζον αναβακμίςεων. 

 Θα εκτιμθκεί επιπλζον θ δυνατότθτα cascade ECG. 
 
7. Σο Καταγραφικό / Printer. 

 Να περιλαμβάνει κερμικό εκτυπωτι με χαρτί πλάτουσ 50mm και δυνατότθτα εκτφπωςθσ και 
των δφο απεικονιηόμενων απαγωγϊν ςε ταχφτθτα 25mm/sec. 

 Σο καταγραφικό να τίκεται αυτόματα ςε λειτουργία φςτερα από κάκε απινίδωςθ, 
καταγράφοντασ ταυτόχρονα, και τισ δφο διακζςιμεσ απαγωγζσ, κακϊσ και τισ επιμζρουσ 
παραμζτρουσ, καρδιακό ρυκμό, αποδιδόμενθ ενζργεια, ECG leads, ECG size, διακωρακικι 
αντίςταςθ του αςκενι, αρικμθτικι ζνδειξθ οξυμετρίασ, αρικμθτικι ζνδειξθ βθματοδότθςθσ. 

 Να καταγράφεται θ διακωρακικι αντίςταςθ του αςκενοφσ, φςτερα από τθν απινίδωςθ. 

 Να καταγράφονται επίςθσ θ ϊρα, θ θμερομθνία, οι απαγωγζσ (ECG leads), ο καρδιακόσ ρυκμόσ 
και τα test του απινιδωτι. 

 Να διακζτει κακυςτερθμζνθ καταγραφι για 7 sec τουλάχιςτον. 

 Να διακζτει οπτικό και θχθτικό ςυναγερμό, ςε περίπτωςθ που χρειάηεται αλλαγι το χαρτί του 
εκτυπωτι και ςε περίπτωςθ που είναι ανοικτό το πορτάκι του εκτυπωτι. 

 
8. Να λαμβάνει ΗΚΓ/μα μζςω: 

 3-πολικοφ καλωδίου (να περιλαμβάνεται). 

 5-πολικοφ καλωδίου. 

 Εξωτερικϊν Paddles. 

 Αυτοκόλλθτων Pads. 

 Να ζχει δυνατότθτα μεταβολισ ευαιςκθςίασ  ECG size: από 4, ζωσ και 0.25 cm/mV 

 Να διακζτει αναλογικι ζξοδο ΘΚΓτοσ για αποςτολι ςε απομακρυςμζνο μόνιτορ. 

 Να διακζτει είςοδο ΘΚΓτοσ για ςυγχρονιςμό μζςω απομακρυςμζνου μόνιτορ. 
 

9. ΣΡΟΠΟΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ. 
 Α. Αυτόματη λειτουργία AED.  

 Θ ςυςκευι να διακζτει αυτόματθ λειτουργία απινίδωςθσ AED με φωνθτικζσ και οπτικζσ οδθγίεσ 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια του περιςτατικοφ. 

 Να είναι ςφμφωνθ με τα ιςχφοντα πρωτόκολλα απινίδωςθσ (ERC 2010 Guidelines).  

 Να διακζτει κακοδιγθςθ για CPR κατά τθν διάρκεια φόρτιςθσ του πυκνωτι. 

 Να διακζτει θχθτικό μετρονόμο CPR με ρυκμό 100ppm. 
 
Β. Χειροκίνητη λειτουργία (Manual).  

 Να διακζτει χειροκίνθτθ λειτουργία απινίδωςθσ (Manual) θ οποία να πραγματοποιείται ςε 3 
απλά βιματα (1-2-3 step). 

 Να διακζτει ςυγχρονιςμζνθ και αςφγχρονθ εξωτερικι απινίδωςθ με μζγιςτθ ενζργεια 360 
Joules. 

 Να διακζτει δυνατότθτα απινίδωςθσ από απόςταςθ μζςω αυτοκόλλθτων θλεκτροδίων 
απινίδωςθσ – βθματοδότθςθσ – ΘΚΓ/τοσ. 

 Θ επιλογι τθσ επικυμθτισ ενζργειασ απινίδωςθσ, να γίνεται ςε τουλάχιςτον 20 βιματα. 

 Να διακζτει, δυνατότθτα αυτόματθσ αλλθλουχίασ απινίδωςθσ, με ρυκμιηόμενα από τον χριςτθ 
πρωτόκολλα επιλογισ τθσ ενζργειασ απινίδωςθσ. 

 Να διακζτει λειτουργία αυτόματθσ εκφόρτιςθσ του πυκνωτι “disarm” ςε περίπτωςθ που θ 
απινίδωςθ δεν αποδοκεί ςε διάςτθμα 60 sec περίπου. 

 
10. ΑΝΑΙΜΑΚΣΗ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΗ ΒΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ . 
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Ο  απινιδωτισ να διακζτει αναίμακτο βθματοδότθ (Νon-invasive Pacing) με τα ακόλουκα 
χαρακτθριςτικά.  

 Κατ’ επιλογι δυνατότθτα εξωτερικισ βθματοδότθςθσ DEMAND ι NON-DEMAND (Fixed-
Rate).  

 Pacing Rate ( βθματοδοτικι ςυχνότθτα) 40-170 ppm  

 Output Current (ζξοδοσ ρεφματοσ) από 0 ζωσ 200mA 

 Να διακζτει λειτουργία γριγορθσ παφςθσ «Pause» για τθν παρακολοφκθςθ του 
ενδογενοφσ ρυκμοφ.  

 
 

11. ΤΝΑΓΕΡΜΟΙ /ALARMS. 

 Θ ςυςκευι κα πρζπει να διακζτει οπτικοφσ και ακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ (alarm), για όλεσ τισ 
μετριςιμεσ παραμζτρουσ.  

 Να διακζτει ρυκμιηόμενα όρια ςυναγερμϊν. Θα εκτιμθκεί επιπλζον, θ φπαρξθ αυτόματθσ 
προςαρμογισ των ςυναγερμϊν, ςφμφωνα με τον αρχικό ρυκμό του αςκενοφσ. 

 Να διακζτει VF και VT alarm.  
 

12. ΜΝΘΜΘ. 
Θ ςυςκευι πρζπει να περιλαμβάνει εςωτερικι ψθφιακι μνιμθ, με δυνατότθτα αποκικευςθσ 
τουλάχιςτον 80 περιςτατικϊν με καταγραφι μίασ απαγωγισ.  
Να ζχει δυνατότθτα καταχϊρθςθσ ςτθν μνιμθ, ονοματεπϊνυμο αςκενι, θλικία, φάρμακα που του 
χορθγθκικαν. 
Να αναφερκοφν οι διακζςιμοι τρόποι μεταφοράσ των δεδομζνων. Θα εκτιμθκεί επιπλζον θ φπαρξθ 
ενςωματωμζνθσ κιρασ υπζρυκρων (infrared IrDA port). 

 
13. Η προςφερόμενη ςυςκευή να διαθζτει δυνατότητα αναβάθμιςησ με τισ παρακάτω λειτουργίεσ:  

 Μζτρθςθ οξυμετρίασ δακτφλου (SPO2). 

 Καπνογράφο (CO2) κατάλλθλο για χριςθ ςε διαςωλθνωμζνουσ και μθ αςκενείσ. 

 Αςφρματθ παρακολοφκθςθ (μζςω wifi) τθσ καλισ λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ. 
 
 
14. Ο απινιδωτήσ να ςυνοδεφεται από: 

 Ζνα ηεφγοσ θλεκτροδίων εξωτερικισ απινίδωςθσ (Paddles) ενθλίκων και παίδων. 
 Καλϊδιο ρεφματοσ. 
 3-πολικό καλϊδιο θλεκτροκαρδιογραφιματοσ. 
 Ζνα ηεφγοσ αυτοκόλλθτων Pads ενηλίκων, με δυνατότθτα εξωτερικισ απινίδωςθσ / 

βθματοδότθςθσ /θλεκτροκαρδιογραφιματοσ. 
 υνδετικό καλϊδιο για τα αυτοκόλλθτα pads. 
 Χαρτί εκτυπωτι.  
 Σηελ απινίδωςθσ.  
 Εγχειρίδιο λειτουργίασ (manual) ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
 Service Manual. 
 Επίςθσ να ςυνοδεφεται από όλα τα λοιπά παρελκόμενα που είναι απαραίτθτα για τθν 

λειτουργία του. 
 

 
15. Να διακζτει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για 2 ζτθ. 
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πζθεπή Αηκνδπλακηθνύ Μόληηνξ 

Μόληηνξ ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο αηκνδπλακηθώλ παξακέηξσλ. Σν ζύζηεκα λα είλαη θαηλνύξγην, 

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

πξαγκαηηθό ρξόλν αηκνδπλακηθή παξαθνινύζεζε αζζελώλ δηεγρεηξεηηθά, κεηεγρεηξεηηθά θαη ζε κνλάδεο 

εληαηηθήο ζεξαπείαο. 

Να είλαη θνξεηό, κηθξνύ βάξνπο θαη όγθνπ θαη λα ζπλνδεύεηαη από θαηάιιειν ηξνρήιαην κεηαθνξάο. 

Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε επίπεδε νζόλε ηύπνπ LCD, δηαγσλίνπ ηνπιάρηζηνλ 10” κε 

ζπλνπηηθή νκαδνπνηεκέλε παξνπζίαζε ησλ παξακέηξσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ. 

Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο λα πξαγκαηνπνηνύληαη κέζσ νζόλεο αθήο. Να δηαζέηεη 

ελζσκαησκέλν πιεθηξνιόγην γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ θαη παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο. Θα εθηηκεζεί ε 

εξγνλνκία θαη ε επρξεζηία ρεηξηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Να είλαη απιό ζηε ζύλδεζε, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία. 

Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά γηα ηε παξαθνινύζεζε αζζελώλ. Η εηαηξεία λα ζπκπεξηιάβεη 

ζηελ ηηκή ηελ πξνκήζεηα 50 αηζζεηήξσλ γηα αλαίκαθηε κέηξεζε ησλ αηκνδπλακηθώλ παξακέηξσλ ε λα 

παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα απεξηόξηζηεο ρξήζε γηα όζνπο αζζελείο ην ρξεηαζηνύλ θαη γηα όζν ρξνληθό 

δηάζηεκα απαηηεζεί ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ην Ννζνθνκείν αγνξά άιινπ αλαισζίκνπ. 

Να παξέρεη ζπλερείο, θαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κεηξήζεηο ηεο θαξδηαθήο παξνρήο θαη ησλ 

αηκνδπλακηθώλ παξακέηξσλ κέζσ αιγνξίζκνπ επεμεξγαζίαο ηεο αξηεξηαθήο θπκαηνκνξθήο θαη 

πξνζαξκνγήο ηνπ γηα ηνλ θάζε αζζελή ζύκθσλα κε λνκόγξακκα. Θα εθηηκεζεί ε θιηληθή αμηνπηζηία ηνπ 

αιγνξίζκνπ. 

Να ππνινγίδεη θαη λα απεηθνλίδεη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ηηο παξακέηξνπο: 

Καξδηαθή Παξνρή (CO) θαη θαξδηαθό δείθηε (CI) 

Όγθν παικνύ (SV), θαη δείθηε όγθνπ παικνύ (SVI) πζηεκηθέο 

αγγεηαθέο αληηζηάζεηο (SVR) θαη δείθηε (SVRI) 

Όγθν παικνύ(SV&SVI) 

Μέζε, ζπζηνιηθή θαη δηαζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε (ΜΑΡ) 

Καξδηαθή ζπρλόηεηα (HR) 

Γπλακηθνύο δείθηεο πξνθνξηίνπ: κεηαβνιή πίεζεο παικνύ (PPV) ε όγθνπ παικνύ (SVV). Να πεξηέρεη 

ινγηζκηθό ην νπνίν λα θηιηξάξεη ηηο αξξπζκίεο θαηά ηελ κέηξεζε ησλ παξακέηξσλ.  

Δμσαγγεηαθό πλεπκνληθό ύδσξ (ELWI)  

Πλεπκνληθό αγγεηαθό δείθηε δηαπεξαηόηεηαο (PVPI) 

Κνξεζκό ηνπ κεηθηνύ θιεβηθνύ νμπγόλνπ ζηελ πλεπκνληθή αξηεξία (SvO2) θνξεζκνύ θιεβηθνύ 

νμπγόλνπ ζηελ άλσ θνίιε θιέβα (ScvO2). 

 

Να απεηθνλίδεη ηηο αηκνδπλακηθέο παξακέηξνπο ζε αξηζκεηηθέο ηηκέο θαη γξαθήκαηα θαζώο θαη trends 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 8 σξώλ. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα θαζνξηζκνύ αηκνδπλακηθώλ ζηόρσλ ζηα 

γξαθήκαηα trend. 

Να είλαη είηε ειάρηζηα ή θαη’ επηινγή κε επεκβαηηθό ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θαηά ην δπλαηό ιηγόηεξεο 

ζπλδέζεηο ησλ αζζελώλ κε θαζεηήξεο ή αηζζεηήξεο 

 

 

 

Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα κέηξεζεο κε ηελ πιήξσο αλαίκαθηε θαη ζπλερόκελε ιήςε ηνπ 

αξηεξηνγξάκκαηνο κε αηζζεηήξα δαθηύινπ. 

Να δηαζέηεη εύρξεζην θαη εξγνλνκηθό ινγηζκηθό. Να δηαζέηεη ηελ δπλαηόηεηα επηινγήο από ηνλ ρξήζηε 

γηα ην πνηεο δηαθνξεηηθέο αηκνδπλακηθέο παξάκεηξνη ζα παξνπζηάδνληαη ζηελ νζόλε 

Να δηαζέηεη εύθνιν ηξόπν θαηαρώξηζεο ζπκβακάησλ θαη θιηληθώλ παξεκβάζεσλ (π.ρ. ρνξήγεζε πγξώλ 

ή θαξκάθσλ) κε επηζήκαλζή ηνπο ζηηο θακπύιεο trend θαη απνζήθεπζή ηνπο ζηα δεδνκέλα θαηαγξαθήο 

ηνπ αζζελνύο. 

Να έρεη ηε δπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο ηεο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ησλ παξακέηξσλ (ΜΑΡ, CO, SVR, HR, 

SV) ζε ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο γηα ηε κειέηε ηεο αηκνδπλακηθήο απόθξηζεο ησλ αζζελώλ. 

Να δύλαηαη λα εμάγεη ηα αηκνδπλακηθά δεδνκέλα ησλ αζζελώλ ζε θνξεηά κέζα (π.ρ. USBstick θ.ι.π.) 
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Να ζπλνδεύεηαη απν θαηάιιειν ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο θαη επηζθόπεζεο όισλ ησλ αηκνδπλακηθώλ 

δεδνκέλσλ . 

Να ζπλνδεύεηαη από όια ηα απαηηνύκελα θαιώδηα θαη εμαξηήκαηα γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Γηα ιόγνπο αζθαιείαο λα ιεηηνπξγεί κε ρακειή ηάζε έσο 24 VDC κέζσ κεηαζρεκαηηζηή δηθηύνπ 

220V/50Hz. Να δηαζέηεη εζσηεξηθή κπαηαξία γηα ιεηηνπξγία εθηόο ειεθηξηθνύ δηθηύνπ. 

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

θαλνληζκνύο αζθαιείαο. 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ HΛΕΚΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΝΟΗΛΕΙΑ ΜΕ ΣΡΩΜΑ ΚΑΙ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΟ 
ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ  ΣΡΑΠΕΖΟΣΟΤΑΛΕΣΑ 

 

Α.ΚΛΙΝΘ 

1. Θ προςφερόμενθ Κλίνθ Νοςθλείασ αςκενϊν να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, θλεκτρικι, 
καταςκευαςμζνθ από υλικά υψθλισ ποιότθτασ και αντοχισ και κατάλλθλθ για Νοςοκομειακι χριςθ.  

2. Να είναι καταςκευαςμζνθ ςφμφωνα με τισ διεκνείσ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και να 
διακζτει ςιμανςθ CE. Να διατίκεται από αντιπρόςωπο πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001:2015  και ISO 
13485:2003 ςφμφωνα με τθν Τ.Α. ΔΤ8δ/1348/2004 περί τθ διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ 
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων (να κατατεκοφν τα ςχετικά πιςτοποιθτικά).  

3. Θ προςφερόμενθ κλίνθ να ςυμμορφϊνεται με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία IEC 60601-2-52:2010 που 
αφορά τθν αςφάλεια και τθ λειτουργία των Ιατρικϊν Κρεβατιϊν.  
 
4. H επιφάνεια κατάκλιςθσ να είναι διαςτάςεων περίπου   200 x 85 cm, αποτελοφμενθ από 4 τμιματα: 
πλάτθσ, λεκάνθσ, μθρϊν και ποδιϊν, καταςκευαςμζνα από μεταλλικό ι ανκεκτικό πλαςτικό υλικό το 
οποίο δφναται να κακαριςτεί και να απολυμανκεί. Σα επιμζρουσ τμιματα να δφνανται να 
αντικαταςτακοφν ςε περίπτωςθ φκοράσ τουσ.  

5. Να είναι ιςχυρισ καταςκευισ να ςθκϊνει αςφαλζσ φορτίο λειτουργίασ 250 κιλά και να είναι  
κατάλλθλθ για αςκενι βάρουσ τουλάχιςτον διακοςίων (200) κιλϊν, χωρίσ κανζνα περιοριςμό ςτισ 
κινιςεισ.  

6. Θ εξωτερικι ςε πλάτοσ διάςταςθ του κρεβατιοφ να μθν ξεπερνά το 1 μ ζτςι ϊςτε εφκολα να  
μετακινείται ανάμεςα ςτισ πόρτεσ κτλ.  

7. Να διακζτει ενςωματωμζνθ επζκταςθ τουλάχιςτον κατά 25 εκ ζτςι ϊςτε να μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ςε ψθλότερουσ αςκενείσ. 

8. Οι μετόπεσ κεφαλισ και ποδιϊν να προςκαφαιροφνται εφκολα και να είναι από ανκεκτικό πλαςτικό 
υλικό το οποίο να δφναται να κακαριςτεί και να απολυμανκεί. Να μποροφν να αςφαλίηουν ςτο ςαςί 
προσ αποφυγι μθ θκελθμζνθσ αφαίρεςθσ τουσ πχ. κατά τθν μεταφορά. Σο εςωτερικό πάνελ ςτισ 
μετόπεσ να είναι χρωματιςτό και να προςφερκεί επιλογι χρωμάτων 

9. Σο κρεβάτι να διακζτει πλαϊνά προςτατευτικά κάγκελα για τθν μεγαλφτερθ αςφάλεια του αςκενοφσ. 
Να καλφπτουν τα ¾ του μικουσ τθσ επιφάνειασ κατάκλιςθσ από κάκε πλευρά, εξαςφαλίηοντασ οπτικι 
επαφι με τον αςκενι και να μθν καλφπτουν όταν είναι κατεβαςμζνα τα παρελκόμενα πάνω ςτθ ράγα 
(ουροςυλλζκτεσ, παροχετεφςεισ κτλ) 

10. Να διακζτει ενςφρματο (με καλϊδιο τφπου ςπιράλ) χειριςτιριο αςκενι μζςω του οποίου να 
ρυκμίηονται όλεσ οι θλεκτρικζσ κινιςεισ τθσ κλίνθσ (κζςθ πλάτθσ, μθρϊν, φψουσ και κακιςτικισ κζςθσ 
τουλάχιςτον).  
Επιπλζον να υπάρχει δυνατότθτα να λαμβάνονται από αυτό προγραμματιςμζνεσ κινιςεισ όπωσ 
οριηοντίωςθ/CPR, Trendelenburg /reversetrendelenburg, και κακιςτισ καρδιολογικισ καρζκλασ μζςω 
δικλείδων αςφαλείασ (να αναφερκεί ο τρόποσ) που να αποτρζπει τθν απρόςκοπτθ ενεργοποίθςι τουσ. 
 
11. Να μπορεί απαραιτιτωσ να ρυκμιςτοφν θλεκτρικά οι ακόλουκεσ κζςεισ και να διακζτει μπαταρία 
για τθν επίτευξθ των κινιςεων αυτϊν, ςε περιπτϊςεισ διακοπισ ρεφματοσ ι μετακίνθςθσ τθσ κλίνθσ .  
α. Υψοσ απαραιτιτωσ από 35cm (το χαμθλότερο φψοσ) και να ρυκμίηεται πάνω απο 80 cm, για τθν 
εφκολθ εξζταςθ-τοποκζτθςθ του αςκενοφσ και να προςφζρει εργονομία για το προςωπικό. κα 
εκτιμθκεί ιδιαίτερα το χαμθλότερο φψοσ που μπορεί να φτάςει ϊςτε να διευκολφνεται θ ζγερςθ 
θλικιωμζνων/μικρόςωμων αςκενϊν. 
β. Σμιματοσ πλάτθσ τουλάχιςτον, 70ο μοίρεσ.  
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γ. Σμιματοσ μθρϊν τουλάχιςτον 40ο.  
δ. Trendelenburg \ anti-trendelenburgτουλάχιςτον 10ο.  
ε. Να λαμβάνει τθ κζςθσ ανάγκθσ CPR και μθχανικά από τισ δφο πλευρζσ τθσ κλίνθσ.  
13. Θ κλίνθ να διακζτει ειδικό ςχεδιαςμό που να αποφορτίηει τθν πίεςθ που δζχεται ο αςκενισ ςτο 
τμιμα τθσ κοιλιακισ χϊρασ κατά τθν κακιςτι κζςθ.(Να αναφερκεί ο τρόποσ).  

14. Να διακζτει ειδικι υποδοχι ςτθν μετόπθ των ποδιϊν για τθν εναπόκεςθ των κλινοςκεπαςμάτων 
και τθν εξυπθρζτθςθ του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, κατά τθν αλλαγι τουσ. 

15. Να φζρει τουλάχιςτον δυο κζςεισ για ςτατϊ οροφ και να προςφερκοφν προσ επιλογι (το ςτατό). 

16. Να διακζτει ράγα ςτιριξθσ και άγκιςτρα με κζςεισ λιψθσ διαφόρων παρελκομζνων αμφίπλευρα 
τθσ κλίνθσ.  

17. Να φζρει τζςςερεισ (4) τροχοφσ μεγάλθσ διαμζτρου 150 mm, με κεντρικό ςφςτθμα φρζνων  και 
προσ επιλογι θχθτικό προειδοποιθτικό ςιμα εάν τα φρζνα είναι απενεργοποιθμζνα αλλά θ κλίνθ είναι 
ςτθ πρίηα .Προσ επιλογι να προςφερκεί 5οσ τροχόσ για διευκόλυνςθ κατά τθ μεταφορά τθσ και να 
αναφερκεί θ διάμετρόσ του. 

18. Επικυμθτό να διακζτει (προσ επιλογι να προςφερκεί) νυχτερινό φωτιςμό για τθν εφκολθ 
ζγερςθ/προςανατολιςμό  του αςκενι κατά τθν διάρκεια τθσ νφχτασ.  

19. Να διακζτει προςκρουςτιρεσ ςτισ τζςςερισ γωνίεσ τθσ κλίνθσγιαπροςταςία κατά τθ μεταφορά τθσ.  

20. Να διακζτει ζνα ςτατϊ οροφ με τζςςερα μεταλλικά άγκιςτρα.Να προςφερκοφν προσ επιλογι ζλξθ 
αςκενι, υποδοχι λιψθσ φιάλθσ οξυγόνου και αναλόγιο διαγράμματοσ αςκενι. 
 
21. Να προςφερκεί προσ επιλογι δυκνατότθτα για  ποδοδιακόπτεσ και από τισ δφο πλευρζσ τθσ κλίνθσ 
για τθν ρφκμιςθ του φψουσ,υπό άςθπτεσ ςυνκικεσ (handsfreeadjustment). 
 
Χαρακτηριςτικά τρώματοσ  
21. Να διακζτει ςτρϊμα με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  
 
α. Σο ςτρϊμα να είναι καταςκευαςμζνο από αφρϊδεσ (ι άλλο αντίςτοιχο) υλικό αρίςτθσ ποιότθτασ και 
κατάλλθλθσ πυκνότθτασ, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ άνεςθ του αςκενοφσ κακϊσ και θ μζγιςτθ (να 
αναφερκεί) δυνατι προςταςία του από τισ κατακλίςεισ.  
β. Σο ςτρϊμα να είναι ελαφρφ, το μζγεκόσ του ανάλογο των διαςτάςεων  κι αντοχϊν τθσ κλίνθσ και 
κατάλλθλο για  υπζρβαρουσ αςκενείσ.  
γ. Σο ςτρϊμα να διακζτει κάλυμμα με φερμουάρ, πλενόμενο, εφκολα προςκαφαιροφμενο, από υλικό 
αδιάβροχο, αντιμικροβιακό, αεροδιαπερατό, αντιβακτθριακό και βραδφκαυςτο.  
 
B KOMOΓΗNO ME ΣΡΑΠΔΕΟΣΟΤΑΛΔΣΑ: 

 
1. Να είναι του ιδίου (με τθν κλίνθ) καταςκευαςτικοφ οίκου ϊςτε να προςδίδει 

ιδια αιςκθτικι με τθν κλίνθ και διαςτάςεων περίπου 550 χ450χ880χιλ  
2. Να ζχει ενςωματωμζνθ τραπεηοτουαλζτα κατάλλθλθ για αναςικωςθ φορτίου 9 κιλϊν 

τουλάχιςτον ,διαςτάςεων περίπου 400x 550 και με δυνατότθτα αυξομείωςθσ του φψουσ από 
750 – 1000χιλ  

3. Να αποτελείται από δυο ςυρτάρια με ενδιάμεςο κενό για εναπόκεςθ αντικειμζνων. 
4. Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και από τισ δυο πλευρζσ τθσ κλίνθσ. 
5. Να διακζτει  διπλζσ ρόδεσ διαμζτρου περίπου 50 mm , με φρζνο ςε 2 από αυτζσ. 
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ΕΣ ΚΑΡΔΙΑ 

Λαβίδα αιμοςτατικι BABY-MOSQUITO, ευκεία, με ελαία  ςτα ςκζλθ, μικουσ 100mm 2 τεμ. 
Λαβίδα αιμοςτατικι HALSTED-MOSQUITO, κυρτι, με ελαία ςτα ςκζλθ, 125mm  4 τεμ. 
Λαβίδα αιμοςτατικι HALSTED-MOSQUITO, ευκεία, με ελαία ςτα ςκζλθ, 125mm  2 τεμ. 
Λαβίδα αιμοςτατικι KELLY, κυρτι, με ελαία ςτα ςκζλθ, μικουσ 140mm   8 τεμ. 
Λαβίδα αιμοςτατικι KOCHER, ευκεία, 1Χ2 δόντι, μικουσ 145mm   10τεμ. 
Λαβίδα περιτόναιου MIKULICZ, κυρτι, 1x2 δόντια,μικουσ 200mm   3 τεμ. 
Λαβίδα αιμοςτατικιKOCHER-OSCHNER, κυρτι, 1X2 δόντια, μικουσ 240mm  1 τεμ. 
TολυπολαβίδαMAYER, ευκεία, 260mm       2 τεμ. 
TολυπολαβίδαFOERSTER – BALLENGER, ευκεία, κυριδωτι, μικουσ  245mm  1 τεμ. 
Λαβίδα αιμοςτατικι ROCHESTER–PEAN,κυρτι, με ελαία ςτα ςκζλθ, μικουσ 24cm 1 τεμ. 
Λαβίδα αιμοςτατικι CRAFOORD, κυρτι, με ελαία ςτα ςκζλθ, μικουσ 240mm  2 τεμ. 
Λαβίδα διαχωριςμοφ ιςτϊν, OVERHOLT, κυρτι Fig.1, ανατομικι, μικουσ 210mm 6 τεμ. 
Λαβίδα διαχωριςμοφ ιςτϊν, GEMINIγωνιϊδεσ άκρο δεξιά, μικουσ 230mm  4 τεμ. 
Ψαλίδι κυρτό διαμαντζ, μαφρο,METZENBAUM, με αμβλζα άκρα, μικουσ 200mm 1 τεμ. 
Ψαλίδι κυρτό διαμαντζ, μαφρο,METZENBAUM, με αμβλζα άκρα, μικουσ 180mm 1 τεμ. 
Ψαλίδι MAYO, ευκφ, με αμβλζα άκρα, μικουσ  190mm     1 τεμ. 
Ψαλίδι MAYOHΑRRINGTON, κυρτό, με αμβλζα άκρα, μικουσ230mm   1 τεμ. 
BελονοκάτοχοHEGAR ιςχυρό τφπου Durogrip, διαμαντζ,άκρου 0,5mm, μικουσ 205mm 4 τεμ. 
BελονοκάτοχοDEBAKEY ιςχυρό,διαμαντζ,άκρου 0,4mm, μικουσ 180mm  5 τεμ. 
BελονοκάτοχοHEGAR-MAYO ιςχυρό, διαμαντζ, άκρου 0,5mm, μικουσ 150mm  2 τεμ. 
BελονοκάτοχοHEGAR ιςχυρό τφπου Durogrip, διαμαντζ,άκρου 0,5mm, μικουσ 240mm 1 τεμ. 
Βελονοκάτοχο μικροχειρουργικισ, Diadust, ευκφ, χωρίσ κλείςτρο, με ςτρογγυλεμζνεσ  
λαβζσ, μικουσ 210mm         4 τεμ. 
Λαβίδα αποκλειςμοφ ςωλινων, μικουσ  200mm     20τεμ. 
Λαβίδα μίςχου PEAN, διπλισ κυρτότθτασ, spoonshape,μικουσ 220mm  1 τεμ. 
Λαβίδα αγγείων LAMBERT ΚΑΤ, ατραυματικι με ςιαγϊνεσDeBakey, γωνιϊδεσ,  
ςιαγϊνεσ μικουσ 93mm πλάτουσ 40mm και ςυνολικοφ μικουσ  215mm  1 τεμ. 
Λαβίδα παιδιατρικι DERRA, ατραυματικι, με ςιαγϊνεσDeBakey, γωνιϊδεσ,  
ςιαγϊνεσ 20mm και ςυνολικοφ μικουσ 170mm     1 τεμ. 
Λαβίδα  αγγείωνMORRISατραυματικι με ςιαγϊνεσDeBakey κυρτι 750 μικοσ  
ςιαγόνων 93mm και ςυνολικό μικοσ  175mm      2 τεμ. 
PουχολαβίδαBACKHAUS, κυρτι με οξζα άκρα, μικουσ  135mm    20 τεμ. 
Λαβίδα αιμοςτατικιKOCHER-OSCHNER, κυρτι, 1X2 δόντια, με ελαία ςτα ςκζλθ 
μικουσ 200mm          3τεμ. 
Διαςτολζασ πλευρϊν FINOCHIETTO, μικουσ 200mm, πλάτουσ 260mm, ωφζλιμο  
άνοιγμα 210mm, με πλευρικζσ λάμεσ 44x65mm      2 τεμ. 
Pφγχοσ αναρρόφθςθσ YANKAUER, με αποςπϊμενο άκρο, διαμζτρου 10mm 
και μικουσ 285mm         2 τεμ. 
Pφγχοσ αναρρόφθςθσ FERGUSSONμε διάμετρο οπισ 4mmκαι μικοσ 180mm  2 τεμ. 
Bελονοκάτοχο, ιςχυρό για ςφρμα, διαμαντζ, άκρου0.5mm και μικουσ 175mm  10τεμ. 
υρματοκόπτθσιςχυρόσ, διαμαντζ, μικουσ  140mm     4 τεμ. 
Λαβίδα μονωμζνθ με ατραυματικά άκρα DeBakey, ευκεία, μικουσ 200mm  10 τεμ. 
Λαβίδα χειρουργικι RUSSIANμε οδοντωτό ringtip, ευκεία, μικουσ 200mm  4 τεμ. 
Λαβίδα χειρουργικιSTANDARD, με 1x2δόντια, μικουσ 180mm    4 τεμ. 
Λαβίδα ατραυματικι, κυρτι 40°, με άκρα τφπου DEBAKEYφάρδουσ 2mm, μικουσ  
200mm           4 τεμ. 
Οδθγόσ για TOURNIQUETSRUMEL, μικουσ 220mm     8 τεμ. 
Άγκιςτρο νεφρων CRILEκυρτό  90°, αμβλφ, βάκουσ 6mm, μικουσ 220mm  2 τεμ. 
Άγκιςτρο USARMY (ηεφγοσ), διπλοφ άκρου, 22Χ15mm/39Χ15mm, 26Χ15mm/43Χ15mm, 
μικουσ 220mm          2 τεμ. 
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Διαςτολζασ αυτόματοσ WEITLANER, με  3x4 οξζα δόντια, μικουσ.165mm  1 τεμ. 
Λαβι μαχαιριδίου Nο 3L, μικουσ 210mm      1 τεμ. 
Λαβι μαχαιριδίων Nο 4, μικουσ 135mm      1 τεμ. 
Λαβι μαχαιριδίων Nο 7, μικουσ 160mm      2 τεμ. 
Punchαορτισ  διαμζτρου 4mm και μικουσ 140mm     4 τεμ. 
Kάψα μεταλλικι 250cc         3 τεμ. 
Κυτίο αποςτείρωςθσδιαςταςεων592Χ274Χ187mm     1 τεμ. 
Καπάκι για το παραπάνω κυτίο αποςτείρωςθσ      1 τεμ. 
χάρα εργαλείων διαςτάςεων  540X253X64mm      1 τεμ. 
 
 
ΕΣ ΘΩΡΑΚΑ 
 
Διαςτολζασ πλευρϊν TUFFIER, μικουσ 125mm, πλάτουσ170mm, ωφζλιμο  
άνοιγμα 130mm, με πλευρικζσ λάμεσ 43x53mm      2 τεμ. 
PουχολαβίδαBACKHAUS, κυρτι με οξζα άκρα, μικουσ  135mm    10 τεμ. 
Λαβι μαχαιριδίου γωνιϊδθ Ν. 3, μακριά, μικουσ 225mm    2 τεμ. 
Λαβι μαχαιριδίων Nο 7, μικουσ 160mm      2 τεμ. 
Λαβι μαχαιριδίων Nο 4, μικουσ 135mm      2 τεμ. 
Pφγχοσ αναρρόφθςθσ YANKAUER, με αποςπϊμενο άκρο, διαμζτρου  10mm 
και μικουσ 285mm         2 τεμ. 
Άγκιςτρο USARMY (ηεφγοσ), διπλοφ άκρου, 22Χ15mm/39Χ15mm, 26Χ15mm/43Χ15mm, 
μικουσ 220mm          2 τεμ. 
Λαβίδα μονωμζνθ με ατραυματικά άκρα DeBakey, ευκεία, μικουσ 200mm  4 τεμ. 
Λαβίδα χειρουργικι RUSSIANμε οδοντωτό ringtip, ευκεία, μικουσ 200mm  4 τεμ. 
Pφγχοσ αναρρόφθςθσ FERGUSSONμε διάμετρο οπισ 4mm και μικοσ 285mm  2  τεμ. 
Λαβίδα ςφλλθψθσ DUVAL – COLLIN, οδοντωτι, ευκεία, μικουσ 195mm   2 τεμ. 
Λαβίδα ςφλλθψθσ DUVAL – COLLIN, οδοντωτι, ευκεία, μικουσ 200mm   2 τεμ. 
Λαβίδα χειρουργικιSTANDARD, με 1x2δόντια, μικουσ 180mm    4 τεμ. 
TολυπολαβίδαMAYER, ευκεία, 260mm       4τεμ. 
TολυπολαβίδαFOERSTER – BALLENGER, ευκεία, κυριδωτι, μικουσ  245mm  4τεμ. 
Λαβίδα αιμοςτατικι KELLY, κυρτι, με ελαία ςτα ςκζλθ, μικουσ 140mm   6τεμ. 
Λαβίδα αιμοςτατικιKOCHER-OSCHNER, κυρτι, 1X2 δόντια, μικουσ 240mm  4τεμ. 
Λαβίδα ALLISμε ατραυματικάάκρα DeBakeyφάρδουσ 8,4mm, ευκεία, μικουσ 255mm 2 τεμ. 
Λαβίδα διαχωριςμοφ ιςτϊν, GEMINIγωνιϊδεσ άκρο δεξιά, μικουσ 230mm  4 τεμ. 
BελονοκάτοχοHEGARιςχυρότφπουDurogrip, διαμαντζ,άκρου 0,5mm, μικουσ 240mm 4 τεμ. 
BελονοκάτοχοHEGAR-MAYO ιςχυρό, διαμαντζ, άκρου 0,5mm, μικουσ 205mm  4τεμ. 
Ψαλίδι ιςτϊν METZENBAUM, ιςχυρό, διαμαντζ, κυρτό με αμβλζα άκρα, μικουσ 230mm 4 τεμ. 
OςτεοψαλίδαLISTON αρκρωτι, κυρτι, διπλισ ενζργειασ, μικουσ  240mm  1 τεμ. 
Λαβίδα κοπισ οςτϊν RUSKIN, αρκρωτι, διπλισ ενζργειασ, μικουσ  240mm  1 τεμ. 
PάςπαDOEYN ενθλίκων, οξζα, κυρτι αριςτερά, μικουσ 175mm    1 τεμ. 
PάςπαDOEYN ενθλίκων, οξζα, κυρτι δεξιά, μικουσ 175mm    1 τεμ. 
Αυτόματοσ διαςτολζασ ςτζρνου COOLEY, μικουσ 180mm, πλάτουσ 290mm,  
ρυκμιηόμενο  με μζγιςτο άνοιγμα 190mm, με πλευρικζσ λάμεσ 32Χ50mm  2τεμ. 
ΕΣ ΣΕΦΑΝΙΑΙΩΝ 
 
 
BulldogClampDiethrich, ευκφ, μικουσ 55mm, με ςιαγϊνεσ  μικουσ 13mm  10 τεμ. 
Διαςτολζασ αγγείων DEBAKEY, εφκαμπτοσ, μικουσ 19cm και διαμζτρου 1mm  2 τεμ. 
Διαςτολζασ αγγείων DEBAKEY, εφκαμπτοσ, μικουσ 19cm και διαμζτρου 1,5mm  2 τεμ. 
Διαςτολζασ αγγείων DEBAKEY, εφκαμπτοσ, μικουσ 19cm και διαμζτρου 2mm  2 τεμ. 
Διαςτολζασ αγγείων DEBAKEY, εφκαμπτοσ, μικουσ 19cm και διαμζτρου 2,5mm  2 τεμ. 
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Λαβίδα microατραυματικιDE-BAKEY ευκεία με αντιβαρο, με ςτρογγυλεμζνεσ λαβζσ, 
μικουσ 185mm και άκρου 1mm        5τεμ. 
Λαβίδαmicroδιαμαντζ, ευκεία,με άκρο πλατφόρμασ ςτρογγυλεμζνο (ring) 1mm,   
με ςτρογγυλεμζνεσ λαβζσ,μικουσ 185mm      6τεμ. 
Ψαλίδι αγγείων DIETHRICH-POTTS, με λεπτά οξζα άκρα, γωνιϊδεσ 900, μικουσ 180mm 4 τεμ. 
Ψαλίδι αγγείων DIETHRICH-POTTS, με λεπτά οξζα άκρα, γωνιϊδεσ 450, μικουσ 180mm 4 τεμ. 
Ψαλίδι αγγείων DIETHRICH-POTTS, με λεπτά οξζα άκρα, γωνιϊδεσ 1250, μικουσ 180mm 4 τεμ. 
Ψαλίδι χόνδρων supercutτφπου GORNET, ευκφ, μικουσ  195mm   1 τεμ. 
Xειρολαβι μαχαιριδίου CASPARμε ςτρογγυλεμζνθ χειρολαβι, μικουσ 180mm  2 τεμ. 
 
ΕΣ ΒΑΛΒΙΔΑ 
 
 
Λαβίδα οςτϊν SPURLINGκάτω κοπισ, γωνιϊδεσ 1500, διαςτάςεισ κοχ.4x10mm, 
μικουσ 180mm          2 τεμ. 
Λαβίδα οςτϊν SPURLINGάνω κοπισ, γωνιϊδεσ 1500, διαςτάςεισ κοχ.4x10mm, 
μικουσ 180mm          2 τεμ. 
Αγγιςτροφλζβασ, CUSHINGμε λάμα βάκουσ  13mm και φάρδουσ 18mm,  
μικουσ 25mm           1 τεμ. 
Λαβίδα αιμοςτατικιKOCHER-OSCHNER, κυρτι, 1X2 δόντια, μικουσ 240mm  1 τεμ. 
Ψαλίδι ιςτϊν METZENBAUM, ιςχυρό, διαμαντζ, κυρτό με αμβλζα άκρα, μικουσ 230mm 4 τεμ. 
Λαβίδα αιμοςτατικι HALSTED ευκεία, με ελαία ςτα ςκζλθ, μικουσ 185mm  2 τεμ. 
Λαβίδα αιμοςτατικι HALSTED-MOSQUITO, κυρτι, με ελαία ςτα ςκζλθ, 125mm  20 τεμ. 
Λαβίδα αιμοςτατικι KELLY, κυρτι, με ελαία ςτα ςκζλθ, μικουσ 140mm   5τεμ. 
 
ΕΣ ΑΛΛΑΓΩΝ 
 
BελονοκάτοχοDEBAKEY ιςχυρό,διαμαντζ,άκρου 0,4mm, μικουσ 180mm  5 τεμ. 
BελονοκάτοχοHEGAR-MAYO ιςχυρό, διαμαντζ, άκρου 0,5mm, μικουσ 185mm  5τεμ. 
Λαβίδα αιμοςτατικι KELLY, κυρτι, με ελαία ςτα ςκζλθ, μικουσ 140mm   10τεμ. 
Λαβίδα χειρουργικιSTANDARD, με 1x2δόντια, μικουσ 180mm    10τεμ. 
Ψαλίδι  ιςτϊν,METZENBAUM,  κυρτό, μικουσ 180mm     10 τεμ. 
Νεφροειδζσ μεταλλικό μικουσ 250mm       10 τεμ. 
 
 
ΕΣ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΠΑΝΑΝΟΙΞΗ 
 
Διαςτολζασ πλευρϊν FINOCHIETTO, μικουσ 200mm, πλάτουσ 260mm, ωφζλιμο  
άνοιγμα 210mm, με πλευρικζσ λάμεσ 44x65mm      1 τεμ. 
Άγκιςτρο USARMY (ηεφγοσ), διπλοφ άκρου, 22Χ15mm/39Χ15mm, 26Χ15mm/43Χ15mm, 
μικουσ 220mm          1τεμ. 
Pφγχοσ αναρρόφθςθσ YANKAUER, με αποςπϊμενο άκρο, διαμζτρου 10mm 
και μικουσ 285mm         1 τεμ. 
Λαβίδα μονωμζνθ με ατραυματικά άκρα DeBakey, ευκεία, μικουσ 200mm  2τεμ. 
υρματοκόπτθσιςχυρόσ, διαμαντζ, μικουσ  140mm     1τεμ. 
Λαβίδα χειρουργικιSTANDARD, με 1x2δόντια, μικουσ 180mm    2τεμ. 
Ψαλίδι κυρτό διαμαντζ, μαφρο,METZENBAUM, με αμβλζα άκρα, μικουσ 200mm 1 τεμ. 
PουχολαβίδαBACKHAUS, κυρτι με οξζα άκρα, μικουσ  135mm    6τεμ. 
Bελονοκάτοχο, ιςχυρό για ςφρμα, διαμαντζ, άκρου0.5mm και μικουσ 175mm  2τεμ. 
BελονοκάτοχοHEGAR ιςχυρό τφπου Durogrip, διαμαντζ,άκρου 0,5mm, μικουσ 205mm 1τεμ. 
TολυπολαβίδαFOERSTER – BALLENGER, ευκεία, κυριδωτι, μικουσ  245mm  2 τεμ. 
Λαβίδα αιμοςτατικι KELLY, κυρτι, με ελαία ςτα ςκζλθ, μικουσ 140mm   4τεμ. 
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Αυτόματοσ διαςτολζασ μαςτικισ, ρυκμιηόμενοσ, με πλευρικζσ λάμεσ μαςτικισ 
Και δφο λάμεσ ςτζρνου διαςτάςεων 30Χ100mm και 40Χ100mm    1τεμ. 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 
1. Να είναι καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο χάλυβα,  ειδικό για χειρουργικά εργαλεία.  

Να κατατεκεί πιςτοποιθτικό ανάλυςθσ του μετάλλου από τον καταςκευαςτικό οίκο πρωτότυπο ι 

επίςθμα επικυρωμζνο. 

2. Σο τελικό φινίριςμα των εργαλείων να είναι ΜΑΣ 

3. Σα εργαλεία να φζρουν : 

α) Κωδικό εργοςταςίου, αντίςτοιχο με αυτό του καταλόγου των εργαλείων του ιδίου εργοςταςίου και 

barcode για τθν Ιχνθλαςιμότθτα (υποχρεωτικά),  

β) Σο εργοςτάςιο καταςκευισ, 

γ) Σον αρικμό ςειράσ (serialnumber) 

δ) τθν επωνυμία τθσ προμθκευτικισ εταιρίασ 

ε) τθν επωνυμία του νοςοκομείου και τθσ κλινικισ (ΠΓΝΑ/ΚΡΧ) 

4. Να υπάρχει ςυμφωνία μεγεκϊν κι αιτουμζνων ειδϊν με τα προςφερόμενα με απόκλιςθ (± ) 2%.      

5. Να αναγράφεται θ ςελίδα του επίςθμου καταλόγου του εργοςταςίου, που εικονίηεται ο προςφερόμενοσ 

κωδικόσ του εργαλείου 

6. Να κατατεκεί πρωτότυποσ κατάλογοσ 

7. Να υπάρχει πλθρότθτα προςφοράσ ςτα ςετ από τον ίδιο οίκο για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομοιογζνειασ ςτθν 

ποιότθτα θ οποία ζχει μεγάλθ ςθμαςία ςτθν καλι ςυντιρθςθ των εργαλείων. 

8. Να μθν προςφερκοφν εργαλεία ςυγκεντρωτικϊν οίκων ι οίκου relabel αλλά μόνον του εργοςταςίου 

καταςκευισ. 

9. Να κατατεκοφν  τα πιςτοποιθτικά : α) ISO  εργοςταςίου καταςκευισ (ISO 9001, ISO 13485) β) ISO  

προμθκεφτριασ  εταιρείασ για εμπορία και τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊνπροιόντων γ) Χϊρασ  

καταςκευισ από το ίδιο το εργοςτάςιο δ) Ανάλυςθ κράματοσ  μετάλλου ε) CE  πιςτοποίθςθ 

χειρουργικϊν εργαλείων Ολα τα  ανωτζρω να είναι πρωτότυπα θ επίςθμα  επικυρωμζνα 

10. Εγγφθςθ  εργαλείων 10 ζτθ. Να κατατεκεί ανάλυςθ εγγφθςθσ του προμθκευτι και του ίδιου του  

εργοςταςίου.   

11. Να υπάρχει θ δυνατότθτα τθσ εταιρείασ  για άμεςθ ςυντιρθςθ των εργαλείων  με αποδεδειγμζνθ 

τεχνικι υπθρεςία. Να κατατεκεί  ISO 13485/2012 

12. Θ ςκλθρότθτα των εργαλείων των χειρουργικϊν εργαλείων να είναι ςτα ανϊτατα DIN STANDARD με 

μζγιςτθ απόκλιςθ 8-10% 

13. Δείγματα:  Να κατατεκοφν με τθν προςφορά αντιπροςωπευτικά δείγματα από όλεσ τισ κατθγορίεσ των 

αιτουμζνων εργαλείων. 

14. Να κατατεκεί πρωτότυποσ κατάλογοσ των εργαλείων 

15.  Ζλεγχοσ  δειγμάτων  

α) Θα αξιολογθκοφν για το φινίριςμα αυτϊν ςτα ςυλλθπτικά άκρα, ςτισ αρκρϊςεισ, ςτο κλείςτρο των 

λαβίδων. Δεν κα πρζπει να ζχουν "κοφτερά" ςθμεία ςτο φινίριςμα αλλιϊσ κα αποκλείονται. 

β)Σα βελονοκάτοχα κα δοκιμαςτοφν για τθ ςτακερι ςφλλθψθ των βελονϊν ςυρραφισ (δεν πρζπει να 

ςτρίβει θ βελόνα κατά τθ χριςθ). 

γ)Σα ψαλίδια κα δοκιμαςτοφν για τισ κοπτικζσ τουσ ικανότθτεσ. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΤΣΙΩΝ ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ 

 

1. Σα θνπηηά απνζηείξσζεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από εηδηθό θξάκα αινπκηλίνπ πνπ λα απνηξέπεη 

ηελ ζπγθξάηεζε πγξαζίαο θαη αιάησλ ζηα ηνηρώκαηα ηνπ 

2. Να είλαη πνιύ ειαθξηά θαη ζπγρξόλσο αλζεθηηθά κε θαιή αγσγηκόηεηα ηεο ζεξκόηεηαο. 

3. Σν πάρνο ηνπ αινπκηλίνπ λα είλαη ηθαλό λα δηαηεξεί άθακπηα ηα ηνηρώκαηα ηνπ θπηίνπ 
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4. Να απαηηείηαη ε ειάρηζηε ρξήζε αλαισζίκσλ. 

5. Να θέξνπλ κεγάιεο  αλαηνκηθέο ρεηξνιαβέο ζηε βάζε ηνπ θπηίνπ αλαθιηλόκελεο  νη νπνίεο λα 

αζθαιίδνπλ  ζε νξζή γσλία.  

6. Σν θάιπκκα ηνπ θπηίνπ λα είλαη από αλζεθηηθό θαη άθακπην αινπκίλην, παξέρνληαο πξνζηαζία 

έλαληη ησλ κεραληθώλ θαηαπνλήζεσλ. Σν θάιπκκα λα θέξεη εζσηεξηθά ζηιηθόλε γηα λα θιείλεη κε 

απόιπηε αζθάιεηα.  

7. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο θαηά ηνλ θιηβαληζκό ηνπ ελόο επάλσ ζην άιιν ρσξίο 

πξόβιεκα ζηελ απνζηείξσζε γηα  ηε δίνδν ηνπ αηκνύ.  

8. Να δηαζέηεη αζθαιέο ζύζηεκα θιεηζίκαηνο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη  ε αζεςία  θαη ε πξνζηαζία ησλ 

εζσηεξηθώλ ηνηρσκάησλ ηνπ αιιά θαη ησλ εξγαιείσλ. 

9. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ απνζηεηξσκέλνπ ζεη κέζσ πιαζηηθήο 

αζθάιεηαο  

10.  Να δίδεηαη   ε δπλαηόηεηα  επηινγήο ρξσκάησλ  γηα ηα θαιύκκαηα ώζηε λα γίλεηαη πην εύθνινο  ν 

δηαρσξηζκόο ησλ set αλάινγα κε ηελ ρεηξνπξγηθή εηδηθόηεηα. 

11.  Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 3 εμσηεξηθέο ζήθεο γηα εηθέηεο ζε θάζε πιεπξά 

12. Οη πξνζθεξόκελεο ζράξεο (ζπλδπαδόκελεο ζην κέγεζνο κε ηα θνπηηά εξγαιείσλ) λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο από αλνμείδσην ράιπβα, κε ππθλό πιέγκα, αλζεθηηθέο ζηελ παξαηεηακέλε ρξήζε, 

ρσξίο ζπγθνιιήζεηο θαη αηρκεξά ζεκεία θαη κε αλαζπξόκελεο ρεηξνιαβέο 

13. Η πξνζθέξνπζα εηαηξία λα δηαζέηεη έκπεηξν θαη εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθό ηκήκα γηα ηελ νξζή 

ζπληήξεζε ησλ θπηίσλ 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ  ΘΔΡΑΠΔΗΑ 
 

1. Ο αλαπλεπζηήξαο λα είλαη ζύγρξνλεο ζρεδίαζεο θαη ηερλνινγίαο ηειεπηαίαο γεληάο, ειεγρόκελνο από 

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

ελήιηθέο. 

 

2. Να θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε βάζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο, κε ζύζηεκα θξέλσλ θαη ζέζε γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε εθεδξηθήο θηάιεο Ο2 γηα ηελ πεξίπησζε ελδνλνζνθνκεηαθήο κεηαθνξάο. Να δηαζέηεη 

πνιύζπαζην βξαρίνλα ζηήξημεο ζσιήλσλ.  

 

3. Να ιεηηνπξγεί κε παξνρή 220V/50Hz θαη λα έρεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία γηα 

απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 120 ιεπηώλ. Να έρεη δπλαηόηεηα επέθηαζεο ηνπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ κε επηπιένλ  επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο ελζσκαησκέλεο ζηνλ αλαπλεπζηήξα ή ην ηξνρήιαηό ηνπ, 

νη νπνίεο λα πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή ή ελαιιαθηηθά λα πξνζθεξζνύλ νη απαξαίηεηεο επηπιένλ 

κπαηαξίεο εθόζνλ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ρσξίο λα δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπ αλαπλεπζηήξα. 

 

4. Να δύλαηαη λα ηεζεί ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο (Standby), ώζηε αλά πάζα ζηηγκή λα είλαη έηνηκνο θαη 

βαζκνλνκεκέλνο πξνο ρξήζε θαζώο θαη λα δηαζέηεη θιείδσκα ξπζκίζεσλ. 

 

5. Να είλαη αλαπλεπζηήξαο ειεγρόκελνπ όγθνπ θαη πίεζεο θαη λα κπνξεί λα εθηειεί θαη’ ειάρηζηνλ ηνπο 

παξαθάησ ηύπνπο αεξηζκνύ: 

 Διεγρόκελν θαη ειεγρόκελν /ππνβνεζνύκελν αεξηζκό όγθνπ Control/Assist (VC) 

 Διεγρόκελν θαη ειεγρόκελν /ππνβνεζνύκελν αεξηζκό πίεζεο Control/Assist (PC) 

 πγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθό αεξηζκό SIMV όγθνπ & πίεζεο   

 Απζόξκεην αεξηζκό κε ππνζηήξημε πίεζεο - Pressure Support 

 Αεξηζκό κε ζεηηθή πίεζε αεξαγσγώλ - CPAP 

 Αεξηζκό άπλνηαο – Apnea Ventilation 

 Με επεκβαηηθό αεξηζκό κε κάζθα - NIV 

 Αεξηζκό κε απηόκαηε αληηζηάζκηζε αληηζηάζεσλ ηξαρεηνζσιήλα - Tube compensation  

 Γηθαζηθό αεξηζκό δύν επηπέδσλ πίεζεο BiPAP 

 Γηθαζηθό αεξηζκό APRV 

 Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα αεξηζκνύ κε ζπλδπαζκό εγγπεκέλνπ όγθνπ αλαπλνήο κε ηε ρακειόηεξε 

δπλαηή πίεζε 

  Να δηαζέηεη κνληέιν αεξηζκνύ κε ηνλ νπνίν λα ειέγρεηαη ν όγθνο θαηά ιεπηό, κε ηελ δπλαηόηεηα λα 

πξνζαξκόδεηαη ν αξηζκόο ησλ κεραληθώλ αλαπλνώλ απηόκαηα βάζεη ηνλ απηόκαησλ αλαπλνώλ ηνπ 

αζζελή. 

 

6. Να έρεη δπλαηόηεηεο ξύζκηζεο ησλ θάησζη παξακέηξσλ: 

 Όγθνο αλαπλνήο, από 50 ml έσο 2000 ml  

 πρλόηεηα ππνρξεσηηθώλ αλαπλνώλ, έσο 60/min 

 Λόγνο Ι:Δ, από 1:4 έσο 4:1      

 Υξόλνο εηζπλνήο, από 0,2 sec έσο 7 sec 

 θαλδαιηζκόο ξνήο, flow trigger από 1 Ltr/min έσο 15 Ltr/min 

 Ρνή εηζπλνήο, 5 Ltr/min έσο 190 Ltr/min. Δίλαη επηζπκεηό ε ξύζκηζε λα γίλεηαη απηόκαηα θαη 

κάιηζηα ζα εθηηκεζεί ε δπλαηόηεηα επίηεπμεο όζν κεγαιύηεξεο ξνήο  

 Ππθλόηεηα ρνξεγνύκελνπ νμπγόλνπ 21 έσο 100% 

 PEEP/CPAP από 0 cmH2O, έσο 30 cmH2O  

 Πίεζεο εηζπλνήο από 5 cmH2O, έσο 60 cmH2O, πιένλ επηπέδνπ ΡΔΔΡ  

 Πίεζεο ππνζηήξημεο από 0 cmH2O έσο 50 cmH2O, πιένλ επηπέδνπ ΡΔΔΡ 

 Ρπζκόο αλόδνπ πίεζεο ππνζηήξημεο  

 Δπαηζζεζία έλαξμεο εθπλνήο, από 10% έσο 70% 

 

7. Να δηαζέηεη ινγηζκηθό γηα εθηέιεζε κε επεκβαηηθνύ αεξηζκνύ κε απηόκαηε αληηζηάζκηζε δηαξξνώλ 

(NIV). 
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8. ε πεξίπησζε άπλνηαο λα κεηαπίπηεη απηνκάησο ζε ειεγρόκελν αεξηζκό κε πξνθαζνξηδόκελεο από ην 

γηαηξό παξακέηξνπο γηα ηνλ ηύπν αεξηζκνύ. 

 

9. Να δηαζέηεη έγρξσκε νζόλε αθήο πνιιαπιώλ δηαύισλ ηνπιάρηζηνλ 12’’, κε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο 

απεηθόληζεο ηξηώλ (3) θπκαηνκνξθώλ  εθ ησλ πίεζεο, ξνήο, όγθνπ, LOOPS & TRENDS, θαζώο θαη ησλ 

αξηζκεηηθώλ ηηκώλ όισλ ησλ κεηξνύκελσλ παξακέηξσλ αζζελνύο  θαη ζπζθεπήο θαη νπσζδήπνηε ησλ 

παξαθάησ: 

 Δηζπλεόκελνπ όγθνπ αλαπλνήο 

 Δθπλεόκελνπ όγθνπ αλαπλνήο  

 Όγθνπ απζόξκεηεο αλαπλνήο 

 Δθπλεόκελνπ όγθνπ αλά ιεπηό 

 Δθπλεόκελνπ όγθνπ αλά ιεπηό απζόξκεηνπ αεξηζκνύ 

 Όγθνπ δηαξξνήο ή πνζνζηνύ δηαξξνήο 

 Πηέζεηο αεξηζκνύ PEEP, CPAP, κέγηζηεο πίεζεο PEAK, πίεζεο PLATEAU θαη κέζεο πίεζεο MEAN 

 πλνιηθή ζπρλόηεηα αλαπλνώλ 

 πρλόηεηα απζόξκεησλ αλαπλνώλ 

 Ππθλόηεηα εηζπλεόκελνπ νμπγόλνπ (FiO2). 

 Υξόλνπο εηζπλνήο θαη ηνπ ιόγνπ Ι:Δ. 

 Αληηζηάζεηο (resistance) θαη ελδνηηθόηεηα (compliance) 

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

 Trends αλαπλεπζηηθώλ παξακέηξσλ έσο 48 ώξεο 

 

10. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα παγώκαηνο (freeze) ηεο νζόλεο θαη δπλαηόηεηα  κεηαθίλεζεο  δείθηε (cursor) 

γηα κέηξεζε θαη κειέηε ησλ θπκαηνκνξθώλ. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα βξόγρνπ αλαθνξάο (reference 

loop). 

 

11. Να διαθέηει παραμέηροσς ελέγτοσ ηης πνεσμονικής λειηοσργίας ως κάηωθι: 

 Δλδνγελέο ΡΔΔΡ 

 Γείθηε ηαρείαο ξερήο αλαπλνήο - Rapid Shallow Breathing Index 

 

12. Να δηαζέηεη ζύζηεκα νπηηθναθνπζηηθώλ ζπλαγεξκώλ (ALARMS) γηα ηηο παξαθάησ ηνπιάρηζηνλ 

πεξηπηώζεηο: 

 Υακειή & πςειή πίεζε αεξηζκνύ 

 Υακειόο & πςειόο όγθνο αλά ιεπηό 

 Υακειόο & πςειόο όγθνο αλαπλνήο  

 Τςειή ζπρλόηεηα αλαπλνήο 

 Υακειή & πςειή ζπγθέληξσζε νμπγόλνπ 

 Άπλνηα 

 Απνζύλδεζε ή δηαξξνή 

 Απόθξαμε εθπλνήο ή ζπλερή πςειή πίεζε 

 Πηώζε ηξνθνδνζίαο ζην δίθηπν νμπγόλνπ θαη ξεύκαηνο. 

 Βιάβε ζπζθεπήο 

 

13. Να δηαζέηεη ινγηζκηθό θαηάηαμεο ησλ ζπλαγεξκώλ αλάινγα κε ηελ πξνηεξαηόηεηα ηνπο. Να θξάηα 

αξρείν ζπλαγεξκώλ & ζπκβάλησλ ζηελ κλήκε ηνπ. 

 

14. Να έρεη δπλαηόηεηα παξάηαζεο ηεο εηζπλνήο & εθπλνήο θαζώο θαη δπλαηόηεηα ρεηξνθίλεηεο έλαξμεο 

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

ειιεληθό κελνύ ιεηηνπξγίαο. 

 

Σα ηκήκαηα ηνπ αλαπλεπζηήξα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα εθπλεόκελα αέξηα, λα είλαη απνζηεηξώζηκα.  

 

15. Να πξνζθεξζεί κε: 
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• Γύν (2) ζεη ησλ ηκεκάησλ πνπ δηέξρνληαη εθπλεόκελα αέξηα (όπσο βαιβίδεο εθπλνήο, 

αηζζεηήξεο ξνήο, ηπρόλ απαξαίηεηα θίιηξα θιπ) ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 

αλαπλεπζηήξα.  

• Έλα (1) ζεη δνρείνπ λεθεινπνίεζεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ 

• Έλαλ (1) δνθηκαζηηθό αζθό. 

• Σνπιάρηζηνλ 20 ηεκάρηα ζσιήλσλ αζζελνύο κηαο ρξήζεο 

• Σνπιάρηζηνλ ηξία ζεη από (3) κάζθεο (ηξία κεγέζε), ζηνκαηνξηληθέο, κε επεκβαηηθνύ αεξηζκνύ 

(NIV) πνιιαπιώλ ρξήζεσλ. Γειαδή ζύλνιν 9 κάζθεο (3 κεγάινπ κεγέζνπο 3 κεζαίνπ θαη 3 κηθξνύ).   

 

16. Να δηαζέηεη εηδηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλαπλεπζηήξα θαηά ηε δηαδηθαζία αλαξξόθεζεο. Να αλαγλσξίδεη 

απηόκαηα ηελ απνζύλδεζε θαη επαλαζύλδεζε ηνπ αζζελή ζηνλ αλαπλεπζηήξα, ελώ θαηά ηε δηαδηθαζία 

αλαξξόθεζεο λα ζηακαηά ε ρνξήγεζε ηνπ αεξηζκνύ, ώζηε λα κελ δεκηνπξγνύληαη ςεπδείο ζπλαγεξκνί. 
 

17. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν λεθεινπνηεηή θαξκάθσλ ειεγρόκελν από ηνλ αλαπλεπζηήξα, γηα 

εθηέιεζε ζπγρξνληζκέλεο λεθεινπνίεζεο. Δπηπιένλ λα ζπλνδεύεηαη από ηνπιάρηζηνλ δύν λεθεινπνηεηέο 

θαξκάθσλ πνιιαπιώλ  ρξήζεσλ ηερλνινγίαο παιιόκελνπ πεηάζκαηνο γηα ηελ απνδνηηθόηεξε 

λεθεινπνίεζε όισλ ησλ εηζπλεόκελσλ ζθεπαζκάησλ (βξνγρνδηαζηαιηηθώλ, αληηβηνηηθώλ θιπ.). Η 

ιεηηνπξγία ηνπ λεθεινπνηεηή λα κελ επεξεάδεη ηνλ ρνξεγνύκελν όγθν αλαπλνήο.  

 

18. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ γξήγνξνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ κε βάζε ην ηδαληθό βάξνο ηνπ αζζελνύο 

IBW. 

 

19. Να αλαβαζκίδεηαη ώζηε λα δέρεηαη ελζσκαησκέλν ζύζηεκα κέηξεζεο θαπλνγξαθίαο (etCO2). Η 

κέηξεζε λα εθηειείηαη απαξαηηήησο κε ηε κέζνδν θύξηαο ξνήο. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή. 

  

20. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο κε ιεηηνπξγία ζεξαπείαο Ο2 πςειήο ξνήο (High flow oxygen 

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

21. Οη ξπζκίζεηο θαη ηα κελύκαηα ηνπ αλαπλεπζηήξα λα παξνπζηάδνληαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 

 

22. Να δνζεί ην εηήζην θόζηνο πιήξνπο ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εξγαζίαο θαη 

αληαιιαθηηθώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο γηα ηα έηε πνπ απνκέλνπλ κεηά ηε ιήμε ηεο εγγπήζεσο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο έσο θαη ηε ζπκπιήξσζε δέθα εηώλ. Ο πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα θέξεη 

ζήκαλζε CE ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ θαη ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο ηνπ εμνπιηζκνύ ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 13485. Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 3 έηε θαη δέζκεπζε παξνρήο αληαιιαθηηθώλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα 

ηνπιάρηζηνλ 10 έηε.  
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΗΓΗΚΖ ΚΛΗΝΖ ΜΔΘ ΓΗΑ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

ΠΝΔΤΜΟΝΟΠΑΘΩΝ  
 

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΚΡΔΒΑΣΗ ΜΔ ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΟ ΕΤΓΟ ΚΑΗ ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΟ 

ΣΡΩΜΑ ΑΔΡΟ ΜΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΖ ΚΗΝΖΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ.  
 

ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ CE MARK  ΚΑΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΟ Ω ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΚΔΤΖ  ΚΛΑΖ ΗΗa 

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ 93/42/ΔΟΚ (ΑΠΑΡΑΒΑΣΟ ΟΡΟ) 
 

1. Σν θξεβάηη λα είλαη ππεξζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαηαζθεπαζκέλν από πιηθά πνηόηεηαο θαη αληνρήο. 

 

2. Όιεο νη ξπζκίζεηο ηνπ θξεβαηηνύ λα γίλνληαη ειεθηξηθά κέζσ εύρξεζησλ ρεηξηζηεξίσλ, γηα ηνλ αζζελή αιιά θαη ην 

λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, ελζσκαησκέλν ζηα πιατλά πξνζηαηεπηηθά πιαίζηα . 

 

3. Ηιεθηξηθέο θηλήζεηο: 

 Απμνκείσζε ύςνπο. 

 TRENDELENBURG – ANTITRENDELENBURG 

 Δξεηζίλσην πιάηεο , κεξώλ θαη θάησ άθξσλ 

 Απμνκείσζε κήθνπο. Σν ζηξώκα ηεο θιίλεο λα αθνινπζεί ηελ επέθηαζε ηνπ κήθνπο ηεο επηθάλεηαο θαηάθιηζεο 

έηζη ώζηε λα έρνπκε ζπλερή ππνζηήξημε ζηηο θηέξλεο γηα ηελ πξόιεςε ησλ θαηαθιίζεσλ άιια θαη ηελ απνθπγή 

ππνπνδίαο. 

 

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

 

5. Να δηαζέηεη αζθαιέο θνξηίν ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 270kg. 

 

6. Να ιεηηνπξγεί κε 220V θαη λα δηαζέηεη ζύζηεκα Back up κε κπαηαξίεο. 

 

7. Η επηθάλεηα θαηάθιηζεο ηνπ θξεβαηηνύ λα είλαη ζηαζεξή ώζηε λα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ εθαξκνγή CPR, θαη  ζε 

πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ην θξεβάηη κε κία θίλεζε λα παίξλεη ηελ νξηδόληηα θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο 

αεξνζαιάκνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε CPR.  

 

8. Να δηαζέηεη έλδεημε ησλ γσληώλ θιίζεο ηνπ θξεβαηηνύ, θαη λα ππάξρεη ερεηηθό θαη νπηηθό ζπλαγεξκό ζηηο 30 θαη 45 

κνίξεο γηα ην ηκήκα ηεο πιάηεο έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα εθαξκόδνληαη ηα αλαπλεπζηηθά πξσηόθνιια.  

 

9. Σν 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 θαζώο επίζεο θαη γηα λα 

απνθεύγνληαη νη πεξηηηέο κεηαθηλήζεηο ηνπ αζζελνύο (από ην θξεβάηη ζηελ θαξέθια – θαξνηζάθη θαη αληίζηξνθα) 

θαη θαηά ζπλέπεηα νη ηξαπκαηηζκνί ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. Δπηπξόζζεηα λα δηαζέηεη ζέζε έγεξζεο ώζηε λα 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί πξόγξακκα πξόσξεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ αζζελή ώζηε λα κεηώλεηαη ν ρξόλνο λνζειείαο ηνπ 

(λα θαηαηεζεί πξόγξακκα πξόσξεο θηλεηνπνίεζεο θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία). 

 

10. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία ν αζζελήο ζα παξακέλεη ζηελ ελδεδεηγκέλε ζέζε επί ηεο θιίλεο κε 

νπνηαδήπνηε θίλεζε ηνπ εξεηζίλσηνπ πιάηεο γηα απνθπγή ηξαπκαηηζκώλ ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ.  

 

11. Η κεηώπε ησλ πνδηώλ λα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη ειεθηξηθά θαηά κήθνο (επέθηαζε ηνπιάρηζηνλ 20 cm) θαη λα 

πξνζζαθαηξείηαη εύθνια. 
 

12. Να δηαζέηεη ηέζζεξηο (4) ηξνρνύο  εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ηνπιάρηζηνλ λα είλαη ηξνρόο δηεύζπλζεο, λα δηαζέηεη 

θεληξηθό ζύζηεκα θξέλνπ θαη λα έρεη ερεηηθό ζπλαγεξκό θξέλσλ. 

 

13. Σν θξεβάηη λα ζπλνδεύεηαη κε πιατλά πξνζηαηεπηηθά θάγθεια ρσξηζκέλα ζε δύν ηκήκαηα ζηελ θάζε πιεπξά ηεο 

θιίλεο (ηέζζεξα ζην ζύλνιό ηνπο) γηα ηελ κεγαιύηεξε αζθάιεηα ηνπ αζζελνύο. Να είλαη ελζσκαησκέλα ζην 

εξεηζίλσην ηεο θιίλεο, (λα αθνινπζνύλ ηηο θηλήζεηο ηνπ εξεηζίλσηνπ). Να δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλεο ρεηξνιαβέο γηα 

ηελ ππνζηήξημε αιιά θαη άλεζε ηνπ αζζελνύο. 

 

14. Να δηαζέηεη ππνδνρή γηα εχθνιε ηνπνζέηεζε θαζέηαο αθηηλνγξαθίαο ζψξαθα θάησ απφ ην ζψξαθα ηνπ 
αζζελνχο ρσξίο ηελ αλάγθε κεηαθίλεζεο ηνπ αζζελνχο. Η ππνδνρή θαζέηαο λα δέρεηαη θαζέηεο γηα 
αθηηλνγξαθία ζψξαθα. Η εηζαγσγή θαη ε αθαίξεζε ηεο θαζέηαο είλαη εξγνλνκηθφ θαη ζεκαληηθφ λα 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην πιάη ηεο θιίλεο. 

 

15. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ειεθηξνληθό δπγό ν νπνίνο λα  ειέγρεη ην βάξνπο ηνπ αζζελνύο  κόλν ζηελ επηθάλεηα 

θαηάθιηζεο , θαη λα κελ επεξεάδεηαη από ην «βάξνο» ησλ παξειθνκέλσλ (π.ρ. ζηαηό νξνύ, πξνζηαηεπηηθά πιατλά). Ο 

δπγόο λα δηαζέηεη κλήκε γηα ηηο ηειεπηαίεο κεηξήζεηο θαζώο θαη γηα ηνλ έιεγρν νξίσλ ηνπ βάξνπο ηνπ αζζελνύο. Ο 

δπγόο λα είλαη ζύκθσλνο πξνο ην Δπξσπατθό πξόηππν ΔΝ45501 θιάζεο ΙΙΙ γηα Ιαηξηθή ρξήζε.   
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16. Να δηαζέηεη ππνδνρέο ζην εξεηζίλσην πιάηεο  γηα θαιώδηα  θαξδηνγξάθνπ, ζπζθεπώλ παξνρέηεπζεο θ.α. ,έηζη ώζηε 

λα κελ θαηαζηξέθνληαη ηα θαιώδηα – ζσιήλεο θαη λα κελ δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα ζηελ λνζειεία ηνπ αζζελή . 

 

17. Να δηαζέηεη ζπλαγεξκό ζε πεξίπησζε εμόδνπ - πηώζε  ηνπ αζζελνύο από ηελ θιίλε. 

 

18. Να δηαζέηεη ζπλαγεξκό ζηελ πεξίπησζε πνπ εληνπηζηεί εκπόδην θάησ από ηελ επηθάλεηα θαηάθιηζεο θαηά ηελ 

απμνκείσζε ύςνπο απηήο. 

 

19. Απμνκείσζε ηεο βάζεο ηνπ θξεβαηηνύ πεξίπνπ 450-800mm.  

 

20. Σν ζπλνιηθό εμσηεξηθό κήθνο λα είλαη πεξίπνπ 200-230 cm. 

 

21. Πιάηνο θιίλεο πεξίπνπ 1m. 

 

22.  Δνζωμαηωμένο ζηρώμα αέρος ην νπνίν λα είλαη: 

i. ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη θαηάιιεια γηα ηε λνζειεία βαξηά παζρόλησλ ηεο Μ.Δ.Θ., βαξηά αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα 

θαη παξαηεηακέλε θαηάθιηζε. 

 

ii. Να πξνζθέξεη αλαθνύθηζε πίεζεο, ώζηε λα πξνζηαηεύεη από ηηο θαηαθιίζεηο. 

 

iii. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνζαξκόδεηαη ε επηθάλεηα θαηάθιηζεο θαηάιιεια έηζη ώζηε λα κπνξεί λα εθαξκόδεηαη 

όηαλ απαηηείηαη (CPR) ζε ζπλδπαζκό κε ην θξεβάηη.  

 

iv. Σν θάιπκκα λα είλαη αεξνδηαπεξαηό απνκαθξύλνληαο ηελ πγξαζία θαη ηε ζεξκόηεηα από ην δέξκα ηνπ αζζελή. Να 

είλαη εύθνιν ζηελ πιύζε ηνπ.  

 

v. Σν όιν ζύζηεκα λα ειέγρεηαη από νζόλε κε ειιεληθνύο ραξαθηήξεο. 

 

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

δνλήζεσλ ζην ύςνο ηνπ ζώξαθα  ώζηε λα επηηπγράλεηαη θηλεηνπνίεζε ησλ εθθξίζεσλ θαη βειηίσζε ηεο ζρέζεο 

αεξηζκνύ – αηκάησζεο. 

 

23.  Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) έηε. 

 

24.  Γπλαηόηεηα αληαιιαθηηθώλ θαη ζέξβηο γηα δέθα (10) έηε. 

 

25.  Να πξνζθνκηζηνύλ κε πνηλή απνθιεηζκνύ βηβιηνγξαθία, ηα πξσηόηππα εγρεηξίδηα ρξήζηε θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξντόληνο. 

 

26.  Η πξνζθνξά λα ζπλνδεύεηαη από ζρεηηθό Prospectus, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζώο θαη από νδεγίεο ρξήζεσο, 

νδεγίεο ζπληεξήζεσο κε πνηλή απνθιεηζκνύ. 

 

27.  ην θύιιν ζπκκόξθσζεο λα γίλνληαη αλαθνξέο ζηα πξσηόηππα prospectus, νδεγίεο ρξήζεσο, νδεγίεο ζπληεξήζεσο 

πξνο ηεθκεξίσζε κε πνηλή απνθιεηζκνύ. 

 

 

28. Σν θξεβάηη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηα ελαξκνληζκέλα πξόηππα ηεο επξσπατθήο έλσζεο: IEC 60601-2-52 (λα 

θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά).  

 

29. Ο θαηαζθεπαζηήο θαη ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηνπλ ISO ζεηξάο 9001 θαη 13485 ν δε πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθώλεηαη ζύκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε ΓΤ/8δ/ΓΠ1348/04 (ΦΔΚ.32Β/16.01.04) 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΛΙΝΗ ΜΔΘ  

1. Η θιίλε λα είλαη ζχγρξνλνπ ζρεδηαζκνχ ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ πξφηππν 

ΔΝ 60601-2-52 (SAFE BED COMPLIANT). Να θαηαηεζεί ε αληίζηνηρε 

πηζηνπνίεζε. 

2. Η επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα είλαη δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 205x85cm (±10%), 

απνηεινχκελε απφ 4 ηκήκαηα: ηξηψλ θηλεηψλ ηκεκάησλ (πιάηεο, κεξψλ, 

πνδηψλ) θαη ελφο ζηαζεξνχ (ιεθάλεο). Σα ηκήκαηα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζή 

ηνπο θαη λα παξέρνπλ επαξθή αεξηζκφ ζην ζηξψκα. 

3. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε πξνέθηαζε γηα ηελ ππνδνρή αζζελψλ 

κεγαιχηεξνπ χςνπο (λα αλαθεξζεί ην κήθνο πξνο αμηνιφγεζε). 

4. Σν θαηψηεξν ηκήκα πνδηψλ λα θηλείηαη κε κεραληζκφ gas-spring ή θιηκαθσηφ 

κεραληζκφ (ζθαιηέξα).  

5. Να είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο θαη θαηάιιειε γηα βάξνο ηνπιάρηζηνλ 250 θηιά 

(αζθαιέο θνξηίν ιεηηνπξγίαο). 

6. Οη 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. Να είλαη απφ πιαζηηθφ πιηθφ. 

7. Η 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. 

8. Να 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. Να δηαζέηνπλ ηα πιατλά ηεο θεθαιήο ελζσησκέλα 

ρεηξηζηήξηα γηα ηνλ ρεηξηζκφ νξηζκέλσλ θηλήζεσλ (ηκήκα πιάηεο/κεξψλ, 

auto-contour) ηφζν απφ ηνλ αζζελή εζσηεξηθά, φζν θαη απφ ην λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ εμσηεξηθά. Σα πιατλά λα είλαη κεηαθηλνχκελα θαζ’ χςνο ψζηε λα 

εμαζθαιίδνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηνλ αζζελή θαη λα αζθαιίδνπλ ζηελ 

πςειφηεξε ζέζε. Να 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. Να πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή ηα επηπιένλ θηγθιηδψκαηα. 

9. Να δηαζέηεη ελδείμεηο γηα ηηο γσλίεο θιίζεο ηνπ ηκήκαηνο πιάηεο θαη θηλήζεσλ 

Trend – Antitrendelenburg.  

10. Να 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. 

Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ λα ιακβάλνληαη 
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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. Να κπνξεί λα απνζπλδεζεί απφ ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ρσξίο ηδηαίηεξα εξγαιεία νχησο ψζηε λα είλαη 

εχθνιε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

11. Να κπνξεί λα ιάβεη ειεθηξηθά ηηο αθφινπζεο ζέζεηο: 

a) Ηιεθηξηθή ξχζκηζε χςνπο απφ 45-75cm πεξίπνπ (±10%), γηα ηελ εχθνιε 

εμέηαζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνχο. 

b) Ηιεθηξηθή ξχζκηζε ηκήκαηνο πιάηεο ηνπιάρηζηνλ 60º κνίξεο 

c) Ηιεθηξηθή ξχζκηζε ηκήκαηνο κεξψλ ηνπιάρηζηνλ 20º κνίξεο. 

d) Ηιεθηξηθή ξχζκηζε Trendelburg/ anti-trendelenburg ηνπιάρηζηνλ 12º 

κνίξεο 

12. Να 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. Να κπνξεί λα απνζπλδεζεί απφ ην 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ρσξίο ηδηαίηεξα εξγαιεία νχησο ψζηε λα είλαη 

εχθνιε ε αληηθαηάζηαζή ηνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο. Να πξνζθεξζεί πξνο 

επηινγή εθφζνλ δηαηίζεηαη. 

13. Σα ρεηξηζηήξηα λα δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ νχησο ψζηε λα ππάξρεη 

πεξηνξηζκφο ζε αθνχζηεο θηλήζεηο: 

a) Κνπκπί ή άιιν ηξφπν ελεξγνπνίεζεο ησλ ειεθηξηθψλ ξπζκίζεσλ. 

b) Απηφκαην θιείδσκα ησλ ειεθηξηθψλ ξπζκίζεσλ κεηά ην πέξαο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ ζε πεξίπησζε κε ρξήζεο ησλ ρεηξηζηεξίσλ. 

14. Να 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. 

15. Να ιακβάλεη ηε ζέζε αλάγθεο CPR ζην ηκήκα ηεο πιάηεο ηνπιάρηζηνλ ζε 

πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο κέζσ εχρξεζηνπ εξγνλνκηθνχ κνρινχ 

ακθίπιεπξα ηεο θιίλεο. 

16. Σν ηκήκα ηεο πιάηεο λα έρεη ηέηνηα ιεηηνπξγία νχησο ψζηε λα απνθεχγνληαη 

νη πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζηελ θνηιηαθή ρψξα ψζηε λα κελ ζπκπηέδνληαη ηα 

φξγαλα ηνπ αζζελή θαη ηελ απνθπγή θαηαθιίζεσλ. 

17. Να δηαζέηεη κπαηαξία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ειεθηξηθψλ θηλήζεσλ, ζε 

πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ξεχκαηνο ή κεηαθίλεζεο ηεο θιίλεο. 

18. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ππνδνρή ζηελ κεηφπε ησλ πνδηψλ γηα ηελ 

ελαπφζεζε ησλ θιηλνζθεπαζκάησλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, θαηά ηελ αιιαγή ηνπο. 
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19. Να δηαζέηεη ζήθε γηα ηελ ζπγθξάηεζε αθηηλνινγηθήο θαζέηαο. Η ηνπνζέηεζε 

λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ αζζελή 

(πρ. αλχςσζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο πιάηεο). Να πεξηγξαθεί. Να δηαζέηεη 

ζχζηεκα δχγηζεο αζζελνχο, κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

a) Να 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 

20. Να θέξεη ηνπιάρηζηνλ δχν ζέζεηο γηα ηνπνζέηεζε ζηαηψ νξνχ ή ρεηξνιαβήο 

έιμεσο. 

21. Να δηαζέηεη ξάγα ζηήξημεο ζηα πιάγηα ηεο θιίλεο γηα ηελ αλάξηεζε δηαθφξσλ 

παξειθνκέλσλ πρ. Οπξνζπιιέθηεο 

22. Να θέξεη ηέζζεξηο (4) ηξνρνχο ηνπιάρηζηνλ 150mm κε θεληξηθφ ζχζηεκα 

θξέλσλ. Ο έλαο ηξνρφο λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θαηεπζπληήξηνο γηα 

επθνιφηεξε κεηαθίλεζε ηεο θιίλεο. Να πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή: 

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

b) Γηπινί ηξνρνί 150mm 

c) χζηεκα 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. 

23. χζηεκα ερεηηθήο πξνεηδνπνίεζεο φηαλ ην θξεβάηη δελ είλαη πιήξσο 

αθηλεηνπνηεκέλν (ζέζε ζηάζκεπζεο). 

24. Να δηαζέηεη πξνζθξνπζηήξεο ζηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηεο θιίλεο. 

25. Να κπνξεί λα δερηεί λπρηεξηλφ θσηηζκφ γηα ηελ εχθνιε έγεξζε ηνπ αζζελή 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή. 

26. 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) Σελ ζέζε ησλ θηγθιηδσκάησλ (πάλσ/θάησ) 

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

d) Αλ ηα θξέλα είλαη ελεξγνπνηεκέλα  

27. Όινη νη  ειεθηξηθνί κεραληζκνί λα θέξνπλ πιαζηηθφ θάιπκκα γηα πξνζηαζία  

ηνπο απφ εηζξνή πγξψλ θαη  εχθνιν θαζαξηζκφ. 
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28. Να 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) Να δηαζέηεη εηδηθή ζηξψζε κηθξνθιίκαηνο γηα ηελ βέιηηζηε δηαλνκή θαη 

δηαηήξεζε ηδαληθήο ζεξκνθξαζίαο θάησ απφ ηνλ αζζελή. 

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

d) Να δηαζέηεη εληζρπκέλα πιατλά γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε άλεζε θαη 

ζηαζεξφηεηα ηνπ αζζελή φηαλ ηνπνζεηείηαη ζηα πιάγηα ηνπ ζηξψκαηνο.  

e) Να κπνξεί λα δερηεί αζζελή ηνπιάρηζηνλ 230 kg.  

f) Να δηαζέηεη θάιπκκα απφ πιηθφ αδηάβξνρν θαη αεξνδηαπεξαηφ. 

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

αθαίξεζε ηνπ θαιχκκαηνο. 

29. Να πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή δηάθνξα εμαξηήκαηα φπσο ζηαηψ νξνχ, 

έιμε, ζηξψκαηα δηαθφξσλ ηχπσλ θηι. 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ ΣΡΩΜΑΣΩΝ  

 
30. Υαξαθηεξηζηηθά ζηξψκαηνο:  

a. Σνπιάρηζηνλ  2 ζηξψζεσλ κε ηελ πάλσ ζηξψζε λα είλαη απφ βηζθνειαζηηθφ 
πιηθφ γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ ζψκαηνο θαη δηαλνκή ηνπ βάξνπο ηνπ 
αζζελή. 
b. Να δηαζέηεη εηδηθή ζηξψζε κηθξνθιίκαηνο γηα ηελ βέιηηζηε δηαλνκή θαη δηαηήξεζε 
ηδαληθήο ζεξκνθξαζίαο θάησ απφ ηνλ αζζελή θαη ηελ απνθπγή αλάπηπμεο πγξαζίαο. 
c. Να είλαη ηδαληθφ γηα πξφιεςε θαηαθιίζεσλ έσο 4νπ βαζκνχ. 
d. Να δηαζέηεη εληζρπκέλα πιατλά γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε άλεζε θαη ζηαζεξφηεηα ηνπ 
αζζελή φηαλ ηνπνζεηείηαη ζηα πιάγηα ηνπ ζηξψκαηνο.  
e. Να δηαζέηεη εγθνπέο θάησ απφ ηελ θάησ ζηξψζε ηνπ ζηξψκαηνο γηα ηελ βέιηηζηε 
δηαλνκή ησλ πηέζεσλ θαηά ηελ ξχζκηζε ηεο θιίλεο. 
f. Μέγεζνο : Να δεισζνχλ νη δηαζηάζεηο ηνπ. 
g. Ύςνο :     14 cm ± 10%  
h. Να κπνξεί λα ζηεξίμεη αζζελή βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 230Kg. 
i. Να 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. Να είλαη βξαδχθαπζην. Να αλαθεξζεί ε νδεγία 

 
31. Υαξαθηεξηζηηθά θαιχκκαηνο:  

a. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιπνπξεζάλε 
b. Αδηάβξνρν 
c. Αεξνδηαπεξαηφ 
d. Αληηβαθηεξηαθφ 
e. Γηειαζηηθφ 
f. Να πιέλεηαη ζε πιπληήξην. Να αλαθεξζεί ε ζεξκνθξαζία πιχζεο. 
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g. Οη 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. Σν θεξκνπάξ λα θαιχπηεηαη γηα 
ηελ απνθπγή εηζξνήο πγξψλ απφ ηα πιάγηα ηνπ ζηξψκαηνο. 
 

32. Να πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή δηάθνξνη ηχπνη ζηξσκάησλ – αεξνζηξσκάησλ πνπ 
λα θαιχπηνπλ θαηαθιίζεηο έσο θαη 4νπ βαζκνχ κε θάιπκκα απφ πιηθφ αδηάβξνρν, 
αεξνδηαπεξαηφ.  
 

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
  

33. Ο Πξνκεζεπηήο 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 Ννζνθνκείνπ γηα ηνπιάρηζηνλ κηα 
δεθαεηία κεηά ηελ πξνκήζεηα. 
 

34. Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 θαη ISO 13485. Να πιεξνί 
ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ. /1348/04 θαη λα είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Δ. βάζε ηνπ Π.Γ. 117/2004. 
 

35. Η απάληεζε ηνπ θχιινπ ζπκκφξθσζεο λα γίλεη αλαιπηηθά κε παξαπνκπέο ζηα 
πξνζπέθηνπο ή ηερληθά πηζηνπνηεηηθά – εγρεηξίδην ρξήζεο , κε πνηλή απνθιεηζκνχ. 
 

36. Η 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 πνπ δελ δηαζέηεη βάζε ηερληθήο 
ππνζηήξημεο ζηε Β. Διιάδα. 
 

37. Να δνζεί user manual θαη service manual ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα. Σα 
εγρεηξίδηα ζα παξαδνζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην ηκήκα βηνταηξηθήο 
ηερλνινγίαο. 
 

38. Να παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ θαη ηε δέζκεπζε 
γηα δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) ρξφληα. 
 

39. Ο αλάδνρνο λα εθπαηδεχζεη ην Ιαηξηθφ θαη Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Μνλάδαο 
ζηελ ρξήζε ηεο θιίλεο. 
 

40. ηελ πξνζθνξά ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά παξφκνηα κεραλήκαηα πνπ έρνπλ 
εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζε Διιεληθά Ννζνθνκεία, θιηληθέο θιπ., κε ηδηαίηεξε 
έκθαζε ζηα δεκφζηα Ννζνθνκεία θαη αλ ηα κεραλήκαηα απηά ζπληεξνχληαη απφ 
έγθξηην θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο. 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΧΝ  
ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΓΙΑΣΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΓΙΑ – ΘΧΡΑΚΟ  

 
ΔΙΑΓΧΓΗ 

 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ πξνκήζεηα δέθα (10) παξαθιηλίσλ monitor, δχν (2) θεληξηθψλ ζηαζκψλ 
παξαθνινχζεζεο αζζελψλ θαη ζπζηήκαηνο ηειεκεηξίαο κε έμη (6) πνκπνχο. 
Σέζζεξα (4) παξαθιίληα κφληηνξ έλαο θεληξηθφο ζηαζκφοθαη έμη (6) πνκπνί ηειεκεηξίαο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ 
Κιηληθή.  
Έμη (6) παξαθιίληα κφληηνξ θαη έλαο θεληξηθφο ζηαζκφο, ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηε ΜΔΘ ηεο Κιηληθήο.  
Γηα ηηο αλάγθεο ελδνλνζνθνκεηαθήο κεηαθνξάο αζζελνχο θάζε κφληηνξ ζα πεξηιακβάλεη πνιππαξακεηξηθή 
εληζρπηηθή βαζκίδα βάξνπο κηθξφηεξνπ ησλ 2 θηιψλ, κε νζφλεο αθήο ηνπιάρηζηνλ 6 ηληζψλ, 4 θπκαηνκνξθψλ 
θαη κπαηαξία ηνπιάρηζηνλ 3 σξψλ, ε νπνία ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ κφληηνξ κεηαθνξάο. 

 
Ο πξνκεζεπηήο ζα έρεη ηελ  επζχλε ειέγρνπ, επηδηφξζσζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ 
επηθνηλσλίαο Ethernet. 

 
Α. Παξαθιίληα monitor – δέθα ηεκάρηα 

1. Να 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. 

 
2. Σα ηέζζεξα (4) monitors ηεο πξνκήζεηαο λα δηαζέηνπλ έγρξσκεTFTνζφλε, κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 12’’, 

ιεηηνπξγία αθήο θαηδπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο έσο θαη έμη (6) θπκαηνκνξθψλ ηνπιάρηζηνλ. Σα 
έμη (6) monitors ηεο πξνκήζεηαο λα δηαζέηνπλ έγρξσκε TFTνζφλε, κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 15’’, ιεηηνπξγία 
αθήο θαη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο έσο θαη νθηψ (8) θπκαηνκνξθψλ ηνπιάρηζηνλ.  

3. Να δηαζέηεη ζχζηεκα παζεηηθήο ςχμεο (ρσξίο ρξήζε αλεκηζηήξα fanless) γηα αζφξπβε ιεηηνπξγία θαη πην 
πγηεηλφ πεξηβάιινλ (απνθπγή ζπζζψξεπζεο ζθφλεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ κφληηνξ). 

 
4. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθφ γηα ιεηηνπξγία κέζσ δηθηχνπ πφιεσο θαη ελζσκαησκέλε 

επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία πνπ λα πξνζδίδεη ιεηηνπξγηθή απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) ιεπηψλ ή 
ελαιιαθηηθά απηφλνκν UPS.  

 
5. Να είλαη πιήξσο βπζκαηνχκελνπ ηχπνπ (modulartype). Να 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. 

 
6. Κάζε monitor λα δηαζέηεη βπζκαηνχκελε κνλάδα/κφληηνξ κεηαθνξάο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

παξαθάησ θαηλνκέλσλ: 
α. Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα (ECG) θαη αλαπλεπζηηθφ ξπζκφ (RR) 
β. Γχν (2) αηκαηεξέο πηέζεηο (IBP)  
γ. Αλαίκαθηε πίεζε (NIBP) 
δ. Θεξκνθξαζία 
ε. Παικηθή Ομπκεηξία (SpO2)  

 
7. Γηα ρξήζε κε ηα έμη (6) monitors κεγέζνπο 15’’, ε βαζηθή ζχλζεζε λα πεξηιακβάλεη επηπιένλ ηνπο 

παξαθάησ εληζρπηέο: 
α. Έλαλ (1) εληζρπηή κέηξεζεο ζπλερνχο θαξδηαθήο παξνρήο απφ πεξηθεξηθή αξηεξία (κέζνδνο PiCCO) 
β. Πέληε (5) εληζρπηέο κέηξεζεο θαξδηαθήο παξνρήο (C.O) κε ηε κέζνδν ηεο ζεξκναξαίσζεο  
γ. Σξεηο (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).  

 
8. Να δηαζέηεη πξφγξακκα αηκνδπλακηθψλ ππνινγηζκψλ θαη νμπγφλσζεο θαζψο θαη πξφγξακκα 

ππνινγηζκνχ δνζνινγίαο θαξκάθσλ.  
 

9. Να δηαζέηεη κλήκε (trends) ζαξαληανθηψ (48) σξψλ ηνπιάρηζηνλ.  

 
10. Να 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 
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παξακέηξσλ. Δπηπξνζζέησο λα δηαζέηεη ηερληθνχο ζπλαγεξκνχο (Alarms) πνπ λα αθνξνχλ ειεθηξηθή θαη 
κεραληθή βιάβε, θαζψο θαη βιάβε αηζζεηήξα ή εμαξηήκαηνο.   
 

11. Να δηαζέηεη ζχξα Ethernet γηα ζχλδεζε κε θεληξηθφ ζηαζκφ θαη ζχξα USB γηα ζχλδεζε πεξηθεξηθψλ 
ζπζθεπψλ.    

 
12. Κάζε monitor λα ζπλνδεχεηαη απφ δεθαπνιηθφ θαιψδην ΗΚΓθήκαηνο, 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: 
 

Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα (ECG)  
13. Να δέρεηαη  πεληαπνιηθφ, εμαπνιηθφ θαη δεθαπνιηθφ θαιψδην ρσξίο λα απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ 

εληζρπηή ΗΚΓ. Να δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ (λα αλαθεξζεί θαη λα γίλεη παξαπνκπή ζε επίζεκν 
prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηή) ψζηε λα παξέρεη πιήξεο ΗΚΓ δψδεθα απαγσγψλ, κέζσ εμαπνιηθνχ 
θαισδίνπ.    
 

14. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο βεκαηνδφηε. 
 

15. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο αξξπζκηψλ (ηνπιάρηζηνλ 20 αξξπζκηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
θνιπηθήο καξκαξπγήο-AtrialFibrillation) θαη αλάιπζεο ηνπ δηαζηήκαηνο ST ζε φιεο ηηο απαγσγέο.  
 

16. Να δηαζέηεη αλίρλεπζε ειεθηξηθήο δηαθνπήο ειεθηξνδίνπ θαη απηφκαηε κεηάπησζε ζε άιιε δηαζέζηκε 
απαγσγή, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ ΗΚΓξαθήκαηνο 
 

17. Σν κφληηνξ λα παξέρεη δηάγλσζε ΗΚΓξαθήκαηνο απφ αμηφπηζην πξφγξακκα εγθαηεζηεκέλν ζην κφληηνξ ή 
ελαιιαθηηθά ζηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ. 
 

18. Μέηξεζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ζπρλφηεηαο κέζσ ηνπ θαισδίνπ ΗΚΓξαθήκαηνο κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο 
επαηζζεζίαο αλίρλεπζεο αλαπλνήο ηφζν ρεηξνθίλεηα φζν θαη απηφκαηα.  

 
Αηκαηεξή πίεζε (ΙΒΡ) 

19. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη κέζεο πίεζεο. 
 

20. Να κεηξά ηε δηαθχκαλζε πίεζεο παικνχ (PPV) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππν-νγθαηκίαο. 
 
  Αλαίκαθηε πίεζε (ΝΙΒΡ)  

21. Η κέηξεζε λα γίλεηαη κε ηελ θιαζηθή κέζνδν (κε πεξηρεηξίδα). 
 

22. Γπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο θαη απηφκαηεο εθθίλεζεο ηεο κέηξεζεο ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
 

23. Να κεηξά ηε ζπζηνιηθή, δηαζηνιηθή θαη κέζε αξηεξηαθή πίεζε.  
 
  Θεξκνθξαζία (Σ) 

24. Να κεηξά ηε ζεξκνθξαζία ζε έλα θαη πξναηξεηηθά ζε δχν δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ζψκαηνο (Σ1, Σ2) θαη λα 
αλαδεηθλχεη ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο (ΓΣ).  

 
  Παικηθή νμπκεηξία (SpO2) 

25. Να κεηξά κε αλαίκαθηε κέζνδν ηνλ θνξεζκφ ηεο αηκνζθαηξίλεο ζε νμπγφλν κέζσ αηζζεηήξα δαθηχινπ 
(probe) πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 
 

26. Να δίλεη ςεθηαθή έλδεημε ηνπ θνξεζκνχ (επί ηνηο %) θαη λα απεηθνλίδεη ηελ πιεζπζκνγξαθηθή θακπχιε. 
 

27. Να παξέρεη πςειή αθξίβεηα κέηξεζεο ζε ζπλζήθεο πησρήο πεξηθεξηθήο αηκάησζεο (lowperfusion) θαη 
θίλεζεο αζζελνχο (patientmotion) βαζηδφκελε ζε εηδηθφ αιγφξηζκν επεμεξγαζίαο ζήκαηνο.Η αθξίβεηα ηεο 
κέηξεζεο ζην εχξνο 70-100% λα είλαη ±3% ή θαιχηεξε, γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο.  
 
 

  Β. ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – δύν ηεκάρηα 
28. Ο θεληξηθφο ζηαζκφο παξαθνινχζεζεο αζζελψλ λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο (ηερλνινγία SSDsolid-

statedrive), κε φζν δπλαηφλ ιηγφηεξα θηλεηά κέξε γηα κέγηζηε αμηνπηζηία θαη αληνρή ζην ρξφλν. Να είλαη 
ζπκβαηφο γηα δηαζχλδεζε θαη επηθνηλσλία κε ηα ππφ πξνκήζεηα κφληηνξ. Να έρεη δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο 
θαη ηειεκεηξηθψλ αζζελψλ. 
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29. Να έρεη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο παξαθνινχζεζεο έσο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεθαέμη (16) αζζελψλ γηα θάζε 
θεληξηθφ ζηαζκφ.  
 

30. Σα κφληηνξ θαη ν θεληξηθφο ζηαζκφο λα είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο ζε ηνπηθφ δίθηπν Ethernet, κέζσ ηνπ 
νπνίνπ ζα γίλεηαη ε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία.  

 
 
 

31. Να δηαζέηεη δχν (2) έγρξσκεο TFT νζφλεο, πςειήο επθξίλεηαο, κεγέζνπο 19 ηληζψλ ηνπιάρηζηνλ. Να 
παξέρεηαη ε  δπλαηφηεηα απεηθφληζεο έσο θαη ηξηψλ (3) θπκαηνκνξθψλ γηα θάζε αζζελή ηαπηφρξνλα. Η 
πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεη θαη δχνδνξπθνξηθέο νζφλεο, κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 19 ίληζεο, γηα ηελ 
απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αζζελψλ. Η ηνπνζέηεζε ζα γίλεη ζην ρψξν πνπ ζα 
ππνδεηρζεί απφ ηελ Γηεχζπλζε ηεο Κιηληθήο.  
 

32. Να ζπλνδεχεηαη απφ laser εθηππσηή θαη εμσηεξηθφ UPS απηνλνκίαο ηνπιάρηζηνλ 5 ιεπηψλ. Να παξαδνζεί 
κε φια ηα απαξαίηεηα πεξηθεξεηαθά ζηνηρεία (πιεθηξνιφγην, πνληίθη, εμσηεξηθφ ερείν ζπλαγεξκψλ θιπ). 

 
33. Να 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. 
 

34. Να 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 . ΣΗΛΔΜΔΣΡΙΔ – έμη ηεκάρηα 
35. Να είλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ. Σν βάξνο ηνπ πνκπνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κπαηαξηψλ) λα κε 

μεπεξλά ηα 300 γξακκάξηα. 
 

36. Να είλαη νπσζδήπνηε ζηηβαξήο θαηαζθεπήο ψζηε λα αληέρεη ζε πηψζεηο. Να αλαθεξζνχλ νη έιεγρνη πνπ 
έρνπλ γίλεη γηα ηελ αληνρή ζε πηψζεηο. Να δηαζέηεη αδηάβξνρε πξνζηαζία βαζκνχ IPX7 ηνπιάρηζηνλ 
(πξνζηαζία απφ πξνζσξηλή εκβάπηηζε ζε πγξά). 
 

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

38. Οη πνκπνί ηειεκεηξίαο λα δηαζέηνπλ ππνδνρέο γηα ζχλδεζε: 
α). Σξηπνιηθνχ, πεληαπνιηθνχ θαη εμαπνιηθνχ θαισδίνπ ΗΚΓξαθήκαηνο 
β). Αηζζεηήξα κέηξεζεο παικηθήο νμπκεηξίαο 
 

39. Ο πνκπφο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε νζφλε γηα ηελ απεηθφληζε ησλ σο άλσ παξακέηξσλ ψζηε 
λα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ κφληηνξ. 
 

40. Να ιεηηνπξγεί κε ελζσκαησκέλεο επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο.  
 

41. Να δηαζέηεη έλδεημε επηπέδνπ θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο. Σν ζχζηεκα λα θνξηίδεη ζε παξαθιίλην θνξηηζηή 
δίρσο λα δηαθφπηεηαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελή θαη λα παξαδνζεί έλαο κε θάζε πνκπφ. Δλαιιαθηηθά 
λα παξαδνζεί θνξηηζηήο κπαηαξηψλ πνκπψλ θαη δεχηεξε εθεδξηθή κπαηαξία γηα θάζε έλαλ εμ απηψλ. 
 

42. Κάζε πνκπφο λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ άκεζε 
ρξήζε ηνπ (κπαηαξία, πεληαπνιηθφ θαιψδην ΗΚΓξαθήκαηνο, αηζζεηήξα παικηθήο νμπκεηξίαο). 
Η πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ 
θάιπςε ηνπ ρψξνπ ηεο θιηληθήο. 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΘΧΡΑΚΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟΤ ΠΤΡΓΟΤ 
ΣΔΜΑΥΙΟ1 (ΔΝΑ) 

Γεληθά 
 

1. Όια ηα πξνζθεξφκελα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο θαη 
νκνηνγέλεηαο . 

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

3. Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηψλνληαη απφ ηα επίζεκα πξνζπέθηνπο ηνπ νίθνπ είηε απφ 
βεβαηψζεηο ηνπ νίθνπ. 

4. Σα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ λα δνζνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα 
κε ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 
ύζηεκα θάκεξαο 
 

1. Να δηαζέηεη αξζξσηή, αλαβαζκηδφκελε θαη επεθηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή, γηα ελζσκάησζε λέσλ 
δπλαηνηήησλ αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο.Να αλαθεξζεη αλαιπηηθά. 

2. Να πεξηιακβάλεη ζηελ βαζηθήζχλζεζε : 
a) Δπεμεξγαζηή θάκεξαο κε ςεθηαθέο εμφδνπο DVI-D ,3G-SDI, 12G –SDI θαη αλάιπζε 

πςειήο επθξίλεηαο,  fulI HD  1920x1080p&3840 x 2160pixels πξννδεπηηθήο ζάξσζεο γηα 
απεηθφληζε 4K θαη 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) Κεθαιή θάκεξαο DCI, θιηβαληδφκελε, κε βάζνο πεδίνπ 16mm, πηζηνπνίεζε 

CF(cardiacflow) 
e) Κεθαιή 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. Να 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. Να δηαζέηεη ζπκβαηφηεηα κε ζχζηεκα ρξσκνελδνζθφπεζεο θαη 
απηνθζνξηζκνχ γηα δηαθνξνπνίεζε παζνινγηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ ηζηψλ. Να 
αλαθεξζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνο αμηνιφγεζε, Να έρεη δπλαηφηεηα ξπζκίζεσλ απφ ηε 
ιαβή δηαθφξσλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο κέζσ θνκβίνπ/θνκβίσλ. Να αλαθεξζνχλ πξνο 
αμηνιφγεζε 
 

3. Να 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) χζηεκα αλαγλψξηζεο θαη δηάθξηζεο ησλ πην ιεπηψλ δνκψλ ηζηνχ. Να 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) Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο θαη παξαθνινχζεζεο ζηελ νζφλε ηεο 
αλεπεμέξγαζηεο θαη ηεο ςεθηαθά επεμεξγαζκέλεο εηθφλαο, γηα θαιχηεξε επνπηεία. 

4. Να 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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5. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο απεηθφληζεο θαη παξαθνινχζεζεο ζηελ νζφλε, ηεο εηθφλαο 
απφ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ελδνζθνπηθψλ νξγάλσλ ( π.ρ4K κε άθακπην ελδνζθφπην & βίληεν 
βξνγρνζθνπην). 

6. Να 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. 

7. Να 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. 

8. Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε πξνζηαζίαο θιάζεο CF 
 

 
Μόληηνξ 3D/4Κ κε επίπεδε επξεία νζόλε 
 

1. Να είλαη έγρξσκν monitor  30 ηληζψλ ηνπιάρηζηνλ ηερλνινγίαο  16:9TFT/LCD, κε πηζηή 
αλαπαξαγσγή ηεο εηθφλαο , εηδηθφ γηα ελδνζθνπηθέο απεηθνλίζεηο. 

2. Να ιεηηνπξγεί απαξαίηεηα κε ηερλνινγία απεηθφληζεο 3DfullHD ( HighDefinition ) & 4Κ. 
3. Να δηαζέηεη ςεθηαθέο εηζφδνπο & εμφδνπο: DVI-D, 3G-SDI, VGA θαη αλαινγηθέο: S-Video, 

Composite. 
4. Να δηαζέηεη βάζε ζηήξημεο γηα ηνπνζέηεζε ζην ηξνρήιαην ηνπνζέηεζεο εμνπιηζκνχ 

 
Μόληηνξ HD 26’’κε επίπεδε επξεία νζόλε 
 

1. Να είλαη έγρξσκν monitor  26 ηληζψλ ηνπιάρηζηνλ ηερλνινγίαο  16:9  TFT/LCD, κε πηζηή 
αλαπαξαγσγή ηεο εηθφλαο , εηδηθφ γηα ελδνζθνπηθέο απεηθνλίζεηο. 

2. Να ιεηηνπξγεί απαξαίηεηα κε ηερλνινγία HD ( HighDefinition ) κε αλάιπζε 1920 Υ 1080 
3. Να δηαζέηεη επηινγή ζπζηήκαηνο PAL/NTSC 
4. Να δηαζέηεη εηζφδνπο: DVI, 3G-SDI, VGA θαη εμφδνπο  DVI, 3G-SDI. 
5. Να 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. 

6. Να αλαξηάηαη ζε βξαρίνλανξνθήο 
7. Να ιακβάλεη ζήκα αζχξκαηα απφ ην θπξίσο κφληηνξ 3D/4K 

 
 
Πεγήο Φπρξνύ Φσηόο 
 

1. Να είλαη πςειήο πνηφηεηαο, ηερλνινγίαο LED. 
2. Να δηαζέηεη ζχζηεκα ζπλερφκελεο ξχζκηζεο ηεο έληαζεο ηεο θσηεηλφηεηαο. 
3. Να δηαζέηεη εγγπεκέλε δηάξθεηα δσήο ηεο ιπρλίαο 30.000 ψξεο. 
4. Η ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο είλαη ηνπιάρηζηνλ 6.000Κ γηα πηζηή απφδνζε ησλ ρξσκάησλ.  
5. Να είλαη ρακεινχ ζνξχβνπ ιεηηνπξγίαο.  
6. Να είλαη αληίζηνηρεο ηζρχνο κε Xenon 300Watt.  
7. Να ζπλδέεηαη κε ηελ θάκεξα ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν απηφκαηνο ρεηξηζκφο ηεο απφ απηή. 
8. Να 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. 

9. Να δηαζέηεη νζφλε αθήο. 
10. Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CF. 

 
 
 
 
Αθακπηα ελδνζθόπηα 
 

Να πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 
1. Έλα άθακπηνελδνζθφπην, θιηβαληδφκελν, κε κεηαβιεηή γσλία νξάζεσο απν 0νεψο 120ν, 

δηακέηξνπ 10 ρηι. θαη κήθνπο 32 εθ. πεξίπνπ 
2. Γχνάθακπηα ελδνζθφπηα, θιηβαληδφκελα  0 ν θαη 30ν δηακέηξνπ 10 ρηι. θαη κήθνπο 30 εθ. πεξίπνπ 
3. Έλα άθακπην εμσζθφπην κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

a) Να είλαη ην πνιχ 11εθ. 
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b) Να δηαζέηεη γσλία νξάζεσο 90ν .  
c) Η κεηάδνζε θσηηζκνχ λα γίλεηαη κέζσ νπηηθψλ ηλψλ 
 

Όια ηα παξαπάλσ λα δηαζέηνπλ  ελζσκαησκέλνπο αληάπηνξεο γηα ζχλδεζε κε θαιψδηα ςπρξνχ 

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

 
Σξνρήιαην 
 

1. Να είλαη εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλν, ηξνρήιαην κε 4 δηπινχο ηξνρνχο, κε ζχζηεκα πέδεζεο 2 
ηξνρψλ γηα κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα. 

2. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ζέζε παξνρήο ηξνθνδνζίαο κε 10 ζέζεηο ηνπιάρηζηνλ θαη ππνδνρέο 
γείσζεο θαη θεληξηθφ δηαθφπηε ON/OFF. 

3. Να δηαζέηεη εηδηθή ζέζε ηνπνζέηεζεο ηεο θεθαιήο θάκεξαο. 
4. Να έρεη ζέζε ηνπνζέηεζεο θηάιεο CO2. 
5. Να δηαζέηεη ηέζζεξα ξάθηα ηνπνζέηεζεο ελδνζθνπηθψλ ζπζθεπψλ. 
6. Να δηαζέηεη νινθιεξσκέλε ηαθηνπνίεζε ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο. 
7. Να δηαζέηεη βάζε ζηήξημεο ηνπ κφληηνξ, ξπζκηδφκελνπ χςνπο θαη κε δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο θαη 

θιίζεο. 
8. Να δηαζέηεη ζπξηάξη θχιαμεο θαη απνζήθεπζεο εηδψλ κε θιεηδαξηά. 
9. Να είλαη ηνπ ηδίνπ νίθνπ θαηαζθεπήο κε ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ. 
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  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΤΝΓΤΑΜΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΓΙΑ 
ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΔ ΚΑΙ ΓΙΠΟΛΙΚΔ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΙ ΤΝΣΗΞΗ ΙΣΧΝ ΓΙΑ 

ΗΛΔΚΣΡΟΘΔΡΜΙΚΗ ΤΓΚΟΛΛΗΗ ΑΓΓΔΙΧΝ Δ ΜΙΑ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ. 
 
 
ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 
1. Να 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. Η 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. 
 
2. Να απνηειείηαη απφ ειεθηξνγελλήηξηα πςειήο ζπρλφηεηαο (δηαζεξκία) θαη ζχζηεκα 
ζχληεμεο ηζηνχ γηα απηφκαηε ειεθηξνζεξκηθή ζπγθφιιεζε αγγείσλ ζηελ ίδηα ζπζθεπή. 
 
3. Να δηαζέηεη ςεθηαθέο νζφλεο αθήο πγξψλ θξπζηάιισλ (LCD) ¨δηα ηεο επαθήο¨ (touch 
screens) γηα ηνλ έιεγρν θαη ξχζκηζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ζπζθεπήο. 
 
4. Να δηαζέηεη πιήξε ζεηξά ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο, ώζηε 
λα θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ αλνηρηήο θαη 
ιαπαξνζθνπηθήο ηερληθήο. 
 
5.   Να παξέρεη ερεηηθό θαη θσηεηλό ζήκα, όηαλ ε δηαδηθαζία ηεο ζπγθόιιεζεο ηνπ 
αγγείνπ έρεη επηηεπρζεί θαη απηνκάησο λα δηαθόπηεη ηελ παξνρή ηζρύνο. 
 
6. Να 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.). 

 
7. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απηνδηάγλσζεο βιαβώλ, ώζηε λα θάλεη εύθνιε θαη γξήγνξε 
ηελ επηδηόξζσζε ηεο. 
 
8. Να παξέρεη ερεηηθό θαη θσηεηλό ζήκα, όηαλ ε δηαδηθαζία ηεο ζπγθόιιεζεο ηνπ 
αγγείνπ δελ έρεη επηηεπρζεί θαη απηνκάησο λα δηαθόπηεη ηελ παξνρή ηζρύνο. 
 
9. Να δέρεηαη αλαβαζκίζεηο ινγηζκηθνύ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε απνκάθξπλζε ηεο 
γελλήηξηαο από ην λνζνθνκείν. 
 
10. Να δηαζέηεη απηόκαηε αλαγλώξηζε ησλ εξγαιείσλ. 
 
11. Να 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. ε πεξίπησζε θαθήο επαθήο ή βιάβεο, λα ελεξγνπνηείηαη νπηηθναθνπζηηθό 
αιάξκ θαη λα δηαθόπηεηαη απηόκαηα ε ιεηηνπξγία ηεο γελλήηξηαο (επί πνηλή 
απνθιεηζκνύ). 
 
12.  Να δηαζέηεη ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε ηελ απηφκαηε ελεξγνπνίεζε θαη δηαθνπή 
ηεο δηπνιηθήο ελέξγεηαο. 
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13. Να 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. 
 
14. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε κεράλεκα Argon. 
 
15. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε κεράλεκα εθθέλσζεο θαπλνχ. 
 
16. Να επηηπγράλεη ηνλ πην γξήγνξν ρξφλν απνιίλσζεο (2-4 sec.) γηα ηε κείσζε ηνπ 
ρεηξνπξγηθνχ ρξφλνπ. 
 
17. Να παξαδίδεη ζπλερή ξνή ελέξγεηαο (φρη παικηθή) κε ειεγρφκελν ηξφπν (βξφγρνο 
αλάδξαζεο), γηα γξήγνξν θαη ζηαζεξφ απνηέιεζκα ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ ηζηψλ. 
 
18. Να θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο 
κε παξαπνκπέο ζηηο ζειίδεο ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο. 
 
19. Η 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 Τπφ-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 Σάμε, 
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). 
 
20. Nα είλαη ζχκθσλε (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ANSI/AAMI HF18 
γηα ραξαθηεξηζκφ «πξνζηαζίαο απφ απηλίδσζε». 
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ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΔΙΠΛΟΕΣΙΑΚΟΤ εξωτερικού/προσωρινού βηματοδότη  
 

 

1. Να είλαη κηθξώλ δηαζηάζεωλ (λα αλαθέξνληαη), κηθξνύ βάξνπο (<700 γξ) θαη λα ιεηηνπξγεί κε 2 

μεξέο κπαηαξίεο ρακεινύ θόζηνπο (ηύπνπ ΑΑ, 1.5V), ε δηάξθεηα ηεο νπνίωλ, λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

7 κέξεο ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο ζηα nominal settings ηνπ βεκαηνδόηε. 

2. Να δέρεηαη όιωλ ηωλ ηύπωλ ηα ειεθηξόδηα πξνζωξηλήο βεκαηνδόηεζεο πνπ θπθινθνξνύλ ζην 

εκπόξην. 

3. Να δηαζέηεη νπηηθή έλδεημε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο κπαηαξίαο. 

4. Οη ηξόπνη βεκαηνδόηεζεο λα είλαη: DDD,DDI,DOO,AAI,AOO,VVI,VOO. 

5. Σε πεξίπηωζε επείγνπζαο αιιαγήο ηεο κπαηαξίαο, ελώ ν βεκαηνδόηεο βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία, 

λα ζπλερίδεηαη θαλνληθά ε ιεηηνπξγία ηνπ βεκαηνδόηε γηα 30 (ηξηάληα) δεπηεξόιεπηα 

ηνπιάρηζηνλ ζηα nominal settings ηνπ βεκαηνδόηε. 

6. Να δηαζέηεη νπηηθή έλδεημε κε LED γηα θάζε παικό βεκαηνδόηεζεο (PACE) θαη αίζζεζεο (SENSE) 

ρωξηζηά κε δηαθνξεηηθέο ελδείμεηο. 

7. Θα εθηηκεζεί ε ύπαξμε ρεηξνθίλεηνπ θαη απηόκαηνπ θιεηδώκαηνο(πζηεξα απν δηαζηεκα 1 ιεπηνύ 

πεξίπνπ), όιωλ ηωλ πιήθηξωλ ξύζκηζεο ηωλ παξακέηξωλ βεκαηνδόηεζεο, ωζηε λα απνηξέπεη 

ηελ αιιαγή ηωλ παξακέηξωλ ιεηηνπξγίαο ηνπ απν ιάζνο ρεηξηζκό. Επίζεο λα παξέρεηαη ζρεηηθή 

έλδεημε ζηελ ζπζθεπή. 

8. Να κπνξεί λα βεκαηνδνηήζεη (Base Pacing Rate) απν 30 κέρξη ηνπιάρηζηνλ 200 παικνύο αλα ιεπηό 

(ppm). 

9. Να δηαζεηεη ιεηηνπξγία γξήγνξεο θνιπηθήο βεκαηνδόηεζεο (Rapid Atrial Pacing Rate) πεξίπνπ απν 80-

800 παικνύο αλα ιεπηό (ppm ). 

10. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο έληαζεο παικνπ εμόδνπ (OUTPUT AMPLITUDE) γηα ηνλ θόιπν 

(ΑΤRIAL) απν 0.1 έωο 20 mA. 

11. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο έληαζεο παικνπ εμόδνπ (OUTPUT AMPLITUDE) γηα ηελ θνηιία 
(VENTRICULAR) απν 0.1 έωο 25 mA. 

12. Να δηαζέηεη πιάηνο παικνύ εμνδνπ (PULSE WIDTH) γηα ηνλ θόιπν (ΑΤRIAL) 1.0 ms. 
13. Να δηαζέηεη πιάηνο παικνύ εμνδνπ (PULSE WIDTH) γηα ηελ θνηιία (VENTRICULAR) 1.5 ms . 
14. Να δηαζέηεη ξπζκηδόκελε επαηζζεζία γηα ηνλ θόιπν (ΑΤRIAL SENSITIVITY) απν 0.4 - 10 mV . 
15. Να δηαζέηεη ξπζκηδόκελε επαηζζεζία γηα ηελ θνηιία (VENTRICULAR SENSITIVITY) απν 0.8 - 20 mV .  
16. To θνιπνθνηιηαθό δηάζηεκα (AV INTERVAL) λα θπκαίλεηαη απν 20-300 msec. 
17. H αλεξέζηζηε πεξίνδνο ηνπ θόιπνπ (ΑΤRIAL REFRACTORY PERIOD) λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 150 θαη 500 

msec. 

18. Να δίδεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 1 (έλα) έηνο θαη δηαζθάιηζε παξνρήο 

ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηνπιάρηζηνλ 5 (πέληε) έηε. 

19. Να ζπλνδεύεηαη απν εγρεηξίδηα ρξήζεο θαη επηζθεπήο-ζπληήξεζεο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή 
γιώζζα. 

20. H εηαηξεία ππνρξενύηαη λα παξέρεη εθπαίδεπζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο ζηνπο ρξήζηεο. 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΝΓΟΑΟΡΣΙΚΗ 

ΑΝΣΛΙΑ (ΙΑΒΡ) 

 
1. Σν ζύζηεκα ελδνανξηηθήο αληιίαο πξέπεη λα είλαη ζύγρξνλεο θαη 

πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο κε απνδεδεηγκέλε αμηνπηζηία θαη απόδνζε, ηζρπξή 

θιηληθή ππνζηήξημε θαη εύθνιε απηνκαηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία.  

 

2. Να είλαη ζύγρξνλνπ εξγνλνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, κηθξώλ δηαζηάζεσλ, 

ειαθξνύ βάξνπο, κεηαθηλνύκελν κε επθνιία ρσξίο αλάγθε απνζύλδεζεο 

ηνπ αζζελνύο ζε πεξίπησζε επίγεηαο δηαθνκηδήο ή αεξνδηαθνκηδήο.  

 

3. Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο λα γίλεηαη ηαρύηεηα κε ην πάηεκα ελόο 

θνπκπηνύ, ρσξίο λα απαηηνύληαη πξνθαηαξθηηθέο θαη ρξνλνβόξεο 

δηαδηθαζίεο.(άλνηγκα αληιίαο-ζύλδεζε αζζελνύο-ππνβνήζεζε) 

 

4. Οη ρξόλνη πιήξσζεο θαη θέλσζεο ηνπ κπαινληνύ πξέπεη λα είλαη ηαρείο γηα 

ηελ βέιηηζηε ππνζηήξημε ηνπ αζζελνύο.  

 

5. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα : 

 

α) απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο βαζηζκέλεο ζε νπηηθέο ίλεο όπνπ ην ζύζηεκα λα 

ζέηεη ηα ζσζηά ρξνληθά ζεκεία πιήξσζεο-θέλσζεο ηνπ κπαινληνύ ηεο 

αληιίαο (ρξνληζκόο κπαινληνύ), λα επηιέγεη ηελ θαιύηεξε απαγσγή 

ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο θαη αξηεξηαθήο πίεζεο θαη λα αλαγλσξίδεη ηηο 

αξξπζκίεο 

  
β) ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο, όπνπ ν ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα επηιέγεη ηνλ ηύπν 

ππξνδόηεζεο (trigger), ηελ ειεθηξνθαξδηνγξαθηθή απαγσγή, ηνλ ρξόλν 

πιήξσζεο-θέλσζεο ηνπ κπαινληνύ θαη ηνλ πεξηερόκελν όγθν ηνπ 

κπαινληνύ ηεο αληιίαο.  

6. Ο ρνξεγνύκελνο όγθνο θαηά ηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία λα ξπζκίδεηαη 

απηόκαηα ελώ θαηά ηελ ιεηηνπξγία από ρεηξηζηή νη αιιαγέο ηνπ όγθνπ λα 

κπνξνύλ λα γίλνληαη θιηκαθσηά, αθόκε θαη αλά 0.5cc θαη κε ηελ αληιία ζε 

ιεηηνπξγία.  

 

7. Να ιεηηνπξγεί κε παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 220 Volts θαζώο θαη κε 

επαλαθνξηηδόκελε  κπαηαξία  κε ζπλνιηθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε 

κέγηζηε θόξηηζε λα κελ είλαη κηθξόηεξνο από μιάμιζη ώρα θαη ν ρξόλνο 

επαλαθνξηίζεσο από πιήξε εθθόξηηζε λα κελ είλαη κεγαιύηεξνο από νθησ 

ώξεο. Να κεηαπίπηεη δε απηόκαηα από ηελ ιεηηνπξγία ξεύκαηνο ζηελ 

ιεηηνπξγία κπαηαξίαο ρσξίο δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.  
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8. Να ιεηηνπξγεί κε αέξην Ήιην ζε θηάιε (νβίδα), ε νπνία αθαηξείηαη θαη λα 

επαλαπιεξώλεηαη εύθνια. Ζ παράδοζη ηοσ μητανημαηος απο ηην 

εηαιρεία θα πρεπει να ζσνοδεύεηαι με ηρεις πλήρεις επαναγεμιζόμενες 

θιάλες. 

 

9. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξία πξσηόθνιια αλαινγίαο κεραληθήο 

ππνβνήζεζεο (1:1, 1:2, 1:4) γηα βαζκηαία απόζπξζε ηεο ππνβνήζεζεο ελώ 

ύπαξμε επηπξόζζεησλ αλαινγίσλ θαξδηαθήο ππνβνήζεζεο ζα εθηηκεζεί 

ζαλ ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηεο αληιίαο.  

 

10. Να δηαζέηεη ζπλαγεξκνύο γηα ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα, ηελ αξηεξηαθή 

πίεζε θαη γηα θάζε πξόβιεκα ιεηηνπξγίαο όπσο π.ρ. απνπζία ππξνδόηεζεο 

(trigger), δηαξξνή αεξίνπ, ειαηησκέλε ππνβνήζεζε, πςειή ή ρακειή 

πίεζε ηνπ κπαινληνύ, ρακειή πίεζε αεξίνπ, απνζύλδεζε θαζεηήξα, κε 

ζπλνδό κήλπκα θαη βνήζεηα ζηελ νζόλε θαηαγξαθήο.  

 

 

 

11. Να δηαζέηεη αιγόξηζκνπο απηόκαηεο αλίρλεπζεο θαη ππξνδόηεζεο κε βάζε 

ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα (ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ απαγσγώλ), ηελ αξηεξηαθή 

πίεζε, ηελ παξνπζία βεκαηνδνηηθνύ ξπζκνύ (θνιπηθνύ, θνηιηαθνύ), ηελ 

παξνπζία θνιπηθήο καξκαξπγήο θαη άιισλ δηαηαξαρώλ ηνπ θαξδηαθνύ 

ξπζκνύ θαη λα δηαζέηεη ηδία δπλαηόηεηα ππξνδόηεζεο από 40 έσο 120 

παικνύο/ιεπηό, έηζη ώζηε λα κελ δηαθόπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο θαη 

λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε θαη ζπλερήο κεραληθή ππνβνήζεζε ηνπ 

αζζελνύο αθόκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα αξξπζκηώλ, απώιεηαο ηνπ 

ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο ή /θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο.  

 

12. Να δηαζέηεη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία επηινγήο ηδαληθνύ 

ζθαλδαιηζκνύ (triggering) κεηαμύ ΗΚΓ θαη πίεζεο θαζώο επηζεο θαη 

δπλαηόηεηα απηόκαηεο ελαιιαγήο κεηαμύ ηνπο (όηαλ ράλεηαη κηα απαγσγή 

ή δελ είλαη δηαζέζηκε ιόγσ κεηαθηλήζεσο ηνπ αζζελνύο), γηα ηελ ηέιεηα 

παξαθνινύζεζε ππνβνήζεζε ηνπ αζζελνύο. 

 

13. Να δηαζέηεη έγρξσκε νζόλε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο  αθήο ρεηξηζκνύ (touch 

screen) πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ παξαθνινύζεζεο παξακέηξσλ, πςειήο 

αλάιπζεο θαη επθξίλεηαο κεγάισλ δηαζηάζεσλ θαη λα απεηθνλίδνληαη ζε 

απηήλ νη παξαθάησ παξάκεηξνη:  

 

α) ηξηώλ  θπκαηνκνξθώλ όπσο  ηεο  ειεθηξνθαξδηνγξαθηθήο απαγσγήο, ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ηεο πίεζεο ηνπ αεξίνπ ππνβνεζεζεο κπαινληνύ 
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β) αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ όπσο εκεξνκελία, ώξα, θαξδηαθή ζπρλόηεηα, 

αξηεξηαθή πίεζε, ζπζηνιηθή, δηαζηνιηθή, κέζε πίεζε, εύξνο πίεζεο, ε 

πίεζε ππνβνήζεζεο (Augmentation), ε επηιεγκέλε ιεηηνπξγία 

ζθαλδαιηζκνύ (triggering), ε επηιερζείζα απαγσγή, επίπεδα πίεζεο 

δεμακελήο Ήιηνπ, θαηάζηαζε θόξηηζεο κπαηαξίαο, ηύπνο ιεηηνπξγίαο 

(απηόκαηνο ή κε), αλαινγία θαξδηαθήο ππνβνήζεζεο, ρξνληθέο ελδείμεηο  

πιεξώζεσο-θελώζεσο ηνπ κπαινληνύ, όγθνο ηνπ κπαινληνύ. 

 

γ) θαηάζηαζε ζπλαγεξκώλ, κε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο θαη εκθάληζεο ηνπ 

ηζηνξηθνύ ηνπο. 

 

14. Η νζόλε πξέπεη: 

 

α) Να  θέξεη ηε δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο, γηα απνθπγή κε εζειεκέλεο 

ελεξγνπνίεζεο πιήθηξνπ, 

 

β) Να    έρεη  δπλαηόηεηα  πξνζσξηλήο  αθηλεηνπνίεζεο ησλ απεηθνληδνκέλσλ 

θπκαηνκνξθώλ θαη ινηπώλ δεδνκέλσλ, λα δηαζέηεη πξόγξακκα βνήζεηαο, 

αλαιύζεσο δεδνκέλσλ, απηόκαησλ αηκνδπλακηθώλ ππνινγηζκώλ, 

δηαγλώζεσο θαη ιύζεσο πξνβιήκαηνο ιεηηνπξγίαο. 

 

γ) Να είλαη αλαδηπινύκελε, πεξηζηξεθόκελε θαη λα κπνξεί λα απνζπάηαη από 

ην ππόινηπν ζύζηεκα ηεο ελδνανξηηθήο αληιίαο παξέρνληαο ηε δπλαηόηεηα 

παξαθνινύζεζεο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζε απόζηαζε 

από ηελ αληιία.  

 

15. Σν ζύζηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθό γηα απηόκαηε εθηύπσζε ησλ 

θπκαηνκνξθώλ, αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνύο 

ηόζν ζε πεξίπησζε ζπλαγεξκνύ όζν θαη ζε πξνγξακκαηηζκέλα δηαζηήκαηα 

κε απιή ξύζκηζε απν ηνλ ρεηξηζηή. 

 

16. Να δηαζέηεη πξνζηαζία από ην ξεύκα θαξδηαθνύ απηληδσηή. 

 

17. Να δηαζέηεη απηόκαην ζύζηεκα πγξνπνίεζεο θαη απνκάθξπλζεο ησλ 

πδξαηκώλ απν ην θύθισκα ηνπ θαζεηήξα  ρσξίο λα δηαθόπηεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο.  

 

18. Να ζπλνδεύεηαη από εμνκνησηή αλζξσπίλσλ παξακέηξσλ γηα εθπαίδεπζε 

ηνπ πξνζσπηθνύ θαη λα παξέρεηαη από εηδηθνύο ηερληθνύο θαη κε έμνδα ηεο 

πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο, πιήξεο εθπαίδεπζε ηνπ ηερληθνύ θαη ηαηξν-

λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ.  
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19. Σν θόζηνο πξνιεπηηθήο ζπληεξήζεσο θαη επηζθεπήο λα είλαη ρακειό. 

Πιενλέθηεκα ηεο αληιίαο λα ζεσξεζεί ε κε πξνγξακκαηηζκέλε 

αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθσλ ηκεκάησλ ηεο βάζε ζπγθεθξηκέλσλ σξώλ 

ιεηηνπξγίαο.  

 

20. Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δπν εηώλ, δηάζεζε 

αληαιιαθηηθώλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα έηε θαη νξγαλσκέλε παξνρή ηερληθήο 

ππνζηήξημεο από ηελ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία.  

 

Μεηά ηελ εθπλνή ηεο εγγύεζεο λα δίδεηαη πξνζθνξά ζπκβνιαίνπ 

ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο γηα άιια δέθα ρξόληα ζε εηήζηα βάζε. Σα 

αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη λα είλαη γλήζηα θαη εγθεθξηκέλα από 

ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. 

Να ππάξρεη νξγαλσκέλν Service από εμεηδηθεπκέλν ηερληθό πξνζσπηθό γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ κεραλήκαηνο.  

 

      Να πξνζθέξεηαη πιήξεο ηερληθό εγρεηξίδην θαη εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο 

(service manual, diagrams, operating, parts list θαη spare part) ηεο 

ελδνανξηηθήο αληιίαο θαηά ηελ παξάδνζε ηεο, θαζώο θαη νδεγίεο ρξήζεο ζηα 

Διιεληθά θαη Αγγιηθά. 
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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΔΙΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ : 

ΦΟΡΗΣΟ ΤΣΗΜΑ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΠΔΡΗΥΟΤ ΜΔ ΓΙΟΙΟΦΑΓΔΙΟ 

ΚΔΦΑΛΗ ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΣΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ ΚΑΙ ΜΔΘ 

ΚΑΡΓΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 44.000 ΔΤΡΧ ΜΔ ΣΟ ΦΠΑ 

ΓΔΝΙΚΑ - ΤΝΘΔΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

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. Ηρνβφιν θεθαιή ΣΔΔ (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 ΤΜΒΑΣΧΝ ΗΥΟΒΟΛΧΝ ΚΔΦΑΛΧΝ  

 Χθέιηκν 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 



 

39 
 

 

PW Doppler I (Nα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

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 

Φεθηαθφο 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 Υξφλνο 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) 
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Αλαβαζκηζηκφηεηα ζε hardware &software  (Να πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά) 

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 ΔΙΚΟΝΧΝ 

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 ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

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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ΣΔΥΝΗΚΔ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

ΠΟΛΤΚΑΝΑΛΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟΤ ΜΔ ΟΘΟΝΖ ΑΦΖ 

 

1. Να είλαη απηόκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο  

 

2. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα ζηα 220V/50Hz αιιά θαη κε επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο δηάξθεηαο νπσζδήπνηε 3 

σξώλ. Να κελ μεπεξλάεη ε θόξηηζε ηεο κπαηαξίαο ηηο 4 ώξεο. 

 

3. Η δεηγκαηνιεςία λα είλαη νπσζδήπνηε 4000 Hz. 

 

4. Σν εύξνο ζπρλνηήησλ λα είλαη 0.05 – 150 Hz. Θα εθηηκεζεί ε δπλαηόηεηα λα δηαζέηεη κεγαιύηεξν εύξνο 

ζπρλνηήησλ γηα ηελ εμέηαζε παηδηώλ. Να αλαθεξζεί. 

 

5. Nα ζπιιέγεη ηαπηόρξνλα θαη ηηο δώδεθα απαγσγέο ζε ζπλδπαζκνύο standard θαη cabrera. Θα εθηηκεζεί ε 

δπλαηόηεηα ζπιινγήο ησλ απαγσγώλ θαη ζε ζπλδπαζκό ΝΔΗΒ. 

 

6. Να δηαζέηεη έγρξσκε νζόλε αθήο LCD δηαζηάζεσλ δηαγσλίνπ δέθα ηληζώλ (10") όπνπ λα απεηθνλίδνληαη: 

 

- Έσο θαη 12 απαγσγέο ηαπηόρξνλα. 

- Ώξα θαη όλνκα αζζελή. 

- Έλδεημε κπαηαξίαο. 

- Καξδηνξπζκόο 

- Σαρύηεηα Καξδηνγξαθήκαηνο κε δπλαηόηεηα επηινγήο κεηαμύ δύν δηαθνξεηηθώλ ηαρπηήησλ. 

- Δπαηζζεζία Καξδηνγξαθήκαηνο κε δπλαηόηεηα επηινγήο κεηαμύ δύν δηαθνξεηηθώλ επαηζζεζηώλ. 

- Γηάθνξα κελύκαηα ζπζηήκαηνο. 

- Καηάζηαζε θίιηξνπ (ελεξγνπνηεκέλν ή κε). 

- Σπρόλ απνθόιιεζεο ή κε θαιήο επαθήο ησλ ειεθηξνδίσλ.  

 

7. Να δηαζέηεη αιθαξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην γηα ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ηνπ αζζελή. 

 

8. Να δηαζέηεη θαηαγξαθηθό έμη θαλαιηώλ, ζεξκηθνύ ηύπνπ, κε εύξνο ζπρλνηήησλ από 0.05-150 Hz γηα ηελ 

εθηύπσζε ζε ραξηί κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 100 mm .  

 

9. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επηινγήο δηαθόξσλ ηύπσλ εθηύπσζεο θαηά ηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία. Να 

αλαθεξζνύλ. 

 

10. Η ηαρύηεηα  εθηύπσζεο λα κπνξεί λα ξπζκηζηεί ζηα 5/10/25/50mm/s θαη ε επαηζζεζία λα κπνξεί λα 

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

 

11. Να παξέρεη θίιηξα, κπτθά ζηα 25, 35 Hz θαζώο θαη θίιηξα δηθηύνπ ζηα 50, θαη 60 Hz. Δπηπιένλ θίιηξα ζα 

εθηηκεζνύλ ζεηηθά. 

 

12. Να δηαζέηεη ινγηζκηθό αλίρλεπζεο παικώλ βεκαηνδόηε. 
 

13. Να θάλεη εμαγσγή ηνπ ΗΚΓ εξεκίαο ζε κνξθή PDF. 
 

14. Να έρεη δπλαηόηεηα ζπγθξάηεζεο ζηελ κλήκε θαη αξρεηνζέηεζεο ειεθηξνθαξδηνγξαθεκάησλ ηνπιάρηζηνλ  

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

15. Να πεξηιακβάλεηαη ινγηζκηθό κεηξήζεσλ θαη δηάγλσζεο γηα παηδηά θαη ελήιηθεο 

 

16. Σν βάξνο ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 2 Kg. 
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17. Να ζπλνδεύεηαη από ηξνρήιαην ηνπ ηδίνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 

 

18. Να ππνζηεξίδεη πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο HL-7 θαη DICOM Modality worklists. 

 

19. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ησλ εμεηάζεσλ από ηελ  κλήκε ζε εηδηθό ινγηζκηθό ζε Η/Τ γηα 

πεξαηηέξσ αξρεηνζέηεζε ή αλάιπζε ησλ θαξδηνγξαθεκάησλ. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ην ινγηζκηθό ηνπ 

Η/Τ. Να αλαθεξζνύλ νη ηξόπνη ζύλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηνλ Η/Τ. 

 

20. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο κε: 

- Δμεηάζεηο ζπηξνκεηξίαο. Να αλαθεξζνύλ νη δπλαηόηεηεο. 

- Λνγηζκηθό πξόγλσζεο ζξνκβόιπζεο. 

- Λνγηζκηθό αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνύ ηνπ ζεκείνπ ζηέλσζεο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο  

 

     
 


