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ΘΕΜΑ : Έπεςνα Αγοπάρ  

 

Παπακαλώ όπωρ μαρ καηαθέζεηε μια ενδεικτική πποζθοπά για όποια από ηα είδη 

Ιαηποηεσνολογικού Εξοπλιζμού ηος παπακάηω Πίνακα διαθέηεηε, ζύμθωνα με ηιρ παπακάηω 

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ, πποκειμένος ηο Νοζοκομείο μαρ να πποβεί ζε έγκπιζη 

ζκοπιμόηηηαρ από ηη 2η Τγειονομική Πεπιθέπεια Πειπαιώρ & Αιγαίος και  ζε ππομήθεια 

μέζω ΕΠΑ. 

 

Α/Α 
ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ Γ.Ν. - Κ.Τ. Λήμνου 

1 U/S Γενικήσ Χρήςησ 1 

2 U/S Καρδιολογικήσ  Χρήςησ 1 

3 U/S Φορητόσ 1 

4 Κλίβανοσ Τγρήσ Αποςτείρωςησ (μεγάλοσ 75-100 λίτρων) 1 

5 Φορητόσ Απινιδωτήσ (AED) 2 

6 ΗΚΓ (Με μόνιτορ και διάγνωςη) 2 

7 Μόνιτορ Παρακολοφθηςησ Αςθενών (Παρακλίνιο) 3 

8 Αναρρόφηςη (Σροχήλατη) 1 

9 Ψηφιακό Πιεςόμετρο/ Παλμικό Οξφμετρο (Σροχήλατο) 3 

10 Χειρουργική Λυχνία (Σροχήλατη) 1 

11 Καρδιοτοκογράφοσ 1 
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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

1. ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟ (U/S) ΓΔΝΙΚΗ ΥΡΗΗ, ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ 
 

 ΓΔΝΙΚΑ –ΤΝΘΔΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

 χζηεκα ππεξερνηνκνγξαθίαο γεληθήο ρξήζεο, κηθξνχ φγθνπ θαη βάξνπο, 

επέιηθην γηα εχθνιε κεηαθίλεζε ζηνπο ρψξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ, 

απνηεινχκελν απφ: 

1.Βαζηθή κνλάδα 

 Ζρνβφιν θεθαιή Convex, επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ (2-5 MHz), 

θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο άλσ θαη θάησ θνηιίαο, νπξνινγίαο, γπλαηθνινγίαο  

θ.ι.π. θαη ε νπνία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δέρεηαη ζχζηεκα (kit) 

δηελέξγεηαο βηνςηψλ. 

 Ζρνβφιν θεθαιή Linear, επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ (5-12 

MHz),θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο επηθαλεηαθψλ νξγάλσλ, πεξηθεξηθψλ θαη ελ 

ησ βάζεη αγγείσλ θ.ι.π. θαη ε νπνία λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δέρεηαη 

ζχζηεκα (kit) δηελέξγεηαο βηνςηψλ.  

 Ζρνβφιν θεθαιή micro Convex, επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ (5-8 

MHz), θαηάιιειε γηα παηδηαηξηθέο εμεηάζεηο.  

1. Έγρξσκν Laser printer εθηχπσζεο ζε ραξηί Α4. 

2. Αζπξφκαπξν θαηαγξαθηθφ. 

 Λα δηαζέηεη CE mark. 

 H θαηαζθεπάζηξηα θαη ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 

13485 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη πξναηξεηηθά θαηά ISO 

9001.  

 Λα πξνζθνκηζηνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά 

ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα 

πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξντφληνο. 

 Λα πξνζθεξζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

έηε.  

 Λα ππάξρεη ππεχζπλν SERVICE απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξία, θαη 

επάξθεηα εμαξηεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ γηα 

ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξφληα. 

 Ζ επάξθεηα ηνπ SERVICE λα απνδεηθλχεηαη κε ηα πηζηνπνηεηηθά 

εθπαίδεπζεο ησλ ηερληθψλ ηεο εηαηξίαο επί ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

κνληέινπ. Λα θαηαηεζνχλ. 

 ΦΗΦΙΑΚΟ ΓΙΑΜΟΡΦΧΣΗ ΓΔΜΗ 

 Λα δηαζέηεη ςεθηαθφ δηακνξθσηή δέζκεο ηεο ηάμεσο ησλ 100.000 

θαλαιηψλ επεμεξγαζίαο  (Digitalbeamformer). 

 Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε ηερλνινγία ηνπ. 

 ΚΛΙΝΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

Δθαξκνγέο γηα ηελ θάιπςε ησλ εηδηθνηήησλ ηεο Ηαηξηθήο: Αθηηλνινγία, Παζνινγία, 

Αγγεηνινγία, Οπξνινγία, Γπλαηθνινγία, Θαξδηνινγία, Υεηξνπξγηθή, Παηδηαηξηθή, 

Οξζνπεδηθή (Κπνζθειεηηθφ),  Δπείγνπζα Ηαηξηθή.   

 ΣΤΠΟΙ ΗΥΟΒΟΛΧΝ ΚΔΦΑΛΧΝ 

Λα ιεηηνπξγεί θαη κε θεθαιέο: 

 CONVEX Array, 2 – 8 MHz. 

 LINEAR Array, 4 – 15MHz. 

 SECTOR Array,2 – 8 MHz. 

 Micro convex ελδνθνηινηηθή (ελδνθνιπηθή /δηνξζηθή),5–9MHz κε γσλία ζάξσζεο 

≥ 180°,εθφζνλ δηαηίζεηαη. 

 4DConvex, 2 – 6 MHz. 

 LINEAR Array εηδηθνχ ζρήκαηνο Η ή Σ ή Hockey Stick (δηεγρεηξεηηθέο), 5 – 12 

MHz,εθφζνλ δηαηίζεηαη. 

 Άιιεο ερνβφιεο θεθαιέο.  

 ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ 



 B-mode. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά.                                                                                                                                          

 M-Mode. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

 Color Doppler. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά.                                              

 Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά                                                                

 πρλφηεηα/ηαρχηεηα ηνπ Doppler. Λα ξπζκίδεηαη θαη λα απεηθνλίδεηαη ζηελ νζφλε. 

 PW Doppler. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά.                                                                                                                             

 PW Doppler HiPRF.  Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

 CW Doppler. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

 Tissue Harmon icimaging. Λα ιεηηνπξγεί κε θεθαιέο Convex, Linear, Microconvex 

& Sector). Λα αλαθεξζνχλ νη θεθαιέο ζηηο νπνίεο δηαηίζεηαη ε ηερληθή. 

 Σξαπεδνεηδήο απεηθφληζε (Trapezoid). Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά 

 

 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ-ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 χγρξνλε ππεξερνηνκνγξαθηθή ηερλνινγία δεκηνπξγίαο εηθφλαο κε 

ηελ ζπιινγή κεγάινπ αξηζκνχ δηαγλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ζάξσζεο (ηνπιάρηζηνλ 5), γηα επίηεπμε 

εηθφλσλ πςειήο αλάιπζεο (δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο). Λα 

αλαθεξζνχλ νη θεθαιέο θαη νη ηερληθέο απεηθφληζεο κε ηηο νπνίεο 

ιεηηνπξγεί θαη πσο ελεξγνπνηείηαη ε ηερληθή. 

 Σερληθή επεμεξγαζίαο εηθφλαο ζε επίπεδν pixel γηα ηε κείσζε ηνπ 

ζνξχβνπ θαη βειηίσζε ηεο νξαηφηεηαο θαη ηεο πθήο ηζηηθψλ 

κνηίβσλ θαη αχμεζε ηεο επθξίλεηάο ηνπο. Λα αλαθεξζνχλ νη 

θεθαιέο θαη νη ηερληθέο απεηθφληζεο κε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί θαη 

πσο ελεξγνπνηείηαη ε ηερληθή.                                   

 Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο εηθφλσλ κεηά ηελ ιήςε (post 

processing).  

 εκεία ή δψλεο εζηίαζεο (focus points or focal zones) ≥ 8 focus 

pointsή 4 focal zones. 

 Τςειφ Γπλακηθφ Δχξνο (system Dynamic Range) ≥ 180dB κε 

επηζπκεηφ ην κεγαιχηεξν εχξνο. 

 Ρπζκφο αλαλέσζεο εηθφλαο (Frame Rate) ≥ 490 f/sec. 

 Δλεξγέο ζχξεο γηα ηαπηφρξνλε ζχλδεζε θεθαιψλ ≥ 4. 

 Βάζνο ζάξσζεο ≥ 30 cm. 

 χγρξνλν ζχζηεκα κεγέζπλζεο. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

 Έγρξσκε νζφλε LCD/TFT ≥ 20’’. 

 Δξγνλνκηθή θνλζφια ρεηξηζκνχ θαη πιεθηξνιφγην αθήο ≥ 9’’. 

 χγρξνλα παθέηα κεηξήζεσλ γηα φια ηα είδε απεηθφληζεο. Λα 

πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά. 

 Αλαβαζκηζηκφηεηα ζε hardware&software. Λα πεξηγξαθνχλ 

αλαιπηηθά. 

 Γπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηεο νζφλεο. Γπλαηφηεηα απεηθφληζεο 

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

Mode+B Mode/CFM ή Power Doppler. 

 Πνιιαπιά δεχγε κεηξήζεσλ (calipers) ≥ 8 

 Σερληθή ειαζηνγξαθίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα    απεηθφληζε θαη 

ππνινγηζκφ  ηεο ζρεηηθήο ειαζηηθφηεηαο   ηζηψλ. Λα πεξηγξαθεί 

αλαιπηηθά 

 ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗΗ ΔΙΚΟΝΧΝ 

 Κνλάδα ζθιεξνχ δίζθνπ, ηνπιάρηζηνλ 300 GB ελζσκαησκέλνο. Λα πεξηγξαθεί 

αλαιπηηθά. 

 Οδεγφο DVD/CD, ελζσκαησκέλνο. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά 

 USB/Flashdrive. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

 Δλζσκαησκέλε θηλεκαηνγξαθηθή κλήκε αζπξφκαπξσλ θαη έγρξσκσλ εηθφλσλ. Λα 

πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

 ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΚΣΤΠΧΗ ΚΑΙ ΒΙΟΦΙΑ 

 Έγρξσκνο εθηππσηήο Laser (εθηχπσζε Α4). Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

 Αζπξφκαπξν θαηαγξαθηθφ. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά.  

 Kit βηνςίαο ερνβφισλ θεθαιψλ.  



 

ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΠΑΚΔΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

 Παθέην αθηηλνινγηθψλ εθαξκνγψλ.  Βαζηθφ-Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

 Παθέην Αγγεηνινγηθψλ εθαξκνγψλ. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

 Άιια παθέηα εθαξκνγψλ.  Λα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά. 

 Άιιεο  εθαξκνγέο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο.  

 

ΓΙΑΤΝΓΔΙΜΟΣΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 χζηεκα επηθνηλσλίαο, DICOM, ππεξεζίεο 

 Δμ απνζηάζεσο ηερληθή θαη ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ 

δηαδηθηχνπ θαη γξακκήο ADSL. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

 ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ 

 Ιεηηνπξγία κε ηάζε δηθηχνπ 220V/50Hz 

 On-lineUPSoption 

 

2. ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟ (U/S) ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΡΗH 

 ΓΔΝΙΚΑ –ΤΝΘΔΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

 χζηεκα ππεξερνηνκνγξαθίαο γεληθήο ρξήζεο, κηθξνχ φγθνπ θαη βάξνπο, 

επέιηθην γηα εχθνιε κεηαθίλεζε ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο, απνηεινχκελν 

απφ: 

 Βαζηθή κνλάδα 

 Ζρνβφιν θεθαιή Linear, επξένο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ (θαη’ ειάρηζηνλ 5-

12 MHz), θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο επηθαλεηαθψλ νξγάλσλ, πεξηθεξηθψλ 

θαη ελ ησ βάζεη αγγείσλ θ.ι.π. θαη ε νπνία λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

δέρεηαη ζχζηεκα (kit) δηελέξγεηαο βηνςηψλ. 

 Ζρνβφινο θεθαιή phased Array   επξένο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ (θαη’ 

ειάρηζηνλ 2-4 MHz), θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο θαξδηνινγίαο . 

 Ζρνβφινο θεθαιή phased Array   επξένο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ (θαη’ 

ειάρηζηνλ 4-8 MHz), θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο θαξδηνινγίαο παίδσλ.  

 Έγρξσκν Laser printer εθηχπσζεο ζε ραξηί Α4. 

 Αζπξφκαπξν θαηαγξαθηθφ. 

 Λα δηαζέηεη CE mark. 

 Ζ θαηαζθεπάζηξηα θαη ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO13485 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε θαη πξναηξεηηθά θαηά ISO 9001.  

 Λα πξνζθνκηζηνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά 

ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα 

πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξντφληνο. 

 Λα πξνζθεξζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

έηε.  

 Λα ππάξρεη ππεχζπλν SERVICE απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξία, θαη 

επάξθεηα εμαξηεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ γηα 

ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξφληα. 

 Ζ επάξθεηα ηνπ SERVICE λα απνδεηθλχεηαη κε ηα πηζηνπνηεηηθά 

εθπαίδεπζεο ησλ ηερληθψλ ηεο εηαηξίαο επί ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

κνληέινπ. Λα θαηαηεζνχλ. 



 ΦΗΦΙΑΚΟ ΓΙΑΜΟΡΦΧΣΗ ΓΔΜΗ 

 Λα δηαζέηεη ςεθηαθφ δηακνξθσηή δέζκεο ηεο ηάμεσο ησλ 100.000 θαλαιηψλ 

επεμεξγαζίαο  (Digitalbeamformer). 

 Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε ηερλνινγία ηνπ. 

 ΚΛΙΝΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

Δθαξκνγέο γηα ηελ θάιπςε ησλ εηδηθνηήησλ ηεο Ηαηξηθήο: Αθηηλνινγία, Παζνινγία, 

Αγγεηνινγία, Οπξνινγία, Γπλαηθνινγία, Θαξδηνινγία, Υεηξνπξγηθή, Παηδηαηξηθή, 

Οξζνπεδηθή (Κπνζθειεηηθφ),  Δπείγνπζα Ηαηξηθή.   
 ΣΤΠΟΙ ΗΥΟΒΟΛΧΝ ΚΔΦΑΛΧΝ 

Λα ιεηηνπξγεί θαη κε θεθαιέο ηχπνπ: 
 CONVEXArray, 2 - 8MHz. 

 LINEAR Array, 4 – 15MHz. 

 SECTOR Array,2 – 8 MHz. 

 CW probe 2 MHz & 5 MHz 

 Microconvex ελδνθνηινηηθή (ελδνθνιπηθή/δηνξζηθή), 5–9 MHz κε γσλία ζάξσζεο 

≥ 180°. 

 LINEAR Array εηδηθνχ ζρήκαηνο Η ή Σ ή Hockey Stick(δηεγρεηξεηηθέο), 5 – 12 MHz. 

 Άιιεο ερνβφιεο θεθαιέο φπσο Γηνηζνθάγεην, microconvex, θιπ. 

 ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ 

 B-mode. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά.                                                                                                                                          

 M-Mode. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

 Color Doppler. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά.  

 Doppler TissueImaging. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά.                                       

 Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά                                                                

 πρλφηεηα/ηαρχηεηα ηνπ Doppler. Λα ξπζκίδεηαη θαη λα απεηθνλίδεηαη ζηελ νζφλε. 

 PW Doppler. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά.                                                                                                                             

 PW Doppler HiPRF. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

 CW Doppler. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

 Tissue Harmon icimaging. Λα ιεηηνπξγεί κε θεθαιέο Convex, Linear, Micro 

convex &Sector). Λα αλαθεξζνχλ νη θεθαιέο ζηηο νπνίεο δηαηίζεηαη ε ηερληθή. 

 Σξαπεδνεηδήο απεηθφληζε (Trapezoid). Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά 

 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ-ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 χγρξνλε ππεξερνηνκνγξαθηθή ηερλνινγία δεκηνπξγίαο εηθφλαο κε 

ηελ ζπιινγή κεγάινπ αξηζκνχ δηαγλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ζάξσζεο (ηνπιάρηζηνλ 5), γηα επίηεπμε 

εηθφλσλ πςειήο αλάιπζεο (δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο). Λα 

αλαθεξζνχλ νη θεθαιέο θαη νη ηερληθέο απεηθφληζεο κε ηηο νπνίεο 

ιεηηνπξγεί θαη πσο ελεξγνπνηείηαη ε ηερληθή. 



 Σερληθή επεμεξγαζίαο εηθφλαο ζε επίπεδν pixel γηα ηε κείσζε ηνπ 

ζνξχβνπ θαη βειηίσζε ηεο νξαηφηεηαο θαη ηεο πθήο ηζηηθψλ 

κνηίβσλ θαη αχμεζε ηεο επθξίλεηάο ηνπο. Λα αλαθεξζνχλ νη 

θεθαιέο θαη νη ηερληθέο απεηθφληζεο κε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί θαη 

πσο ελεξγνπνηείηαη ε ηερληθή.                                   

 Δπεμεξγαζία εηθφλσλ κεηά ηελ ιήςε (postprocessing). Λα 

πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά νη δπλαηφηεηεο πξνο αμηνιφγεζε. 

 εκείαήδψλεοεζηίαζεο (focus points or focal zones) ≥ 8 focus 

pointsή 4 focal zones. 

 Τςειφ Γπλακηθφ Δχξνο (systemDynamicRange) ≥ 180dB κε 

επηζπκεηφ ην κεγαιχηεξν εχξνο. 

 Ρπζκφο αλαλέσζεο εηθφλαο (FrameRate) ≥ 490 f/sec,ην 

κεγαιχηεξν ζα αμηνινγεζεί. 

 Δλεξγέο ζχξεο γηα ηαπηφρξνλε ζχλδεζε θεθαιψλ ≥ 4. 

 Βάζνο ζάξσζεο ≥ 30 cm. 

 χγρξνλν ζχζηεκα κεγέζπλζεο. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

 Έγρξσκε νζφλε LCD/TFT ≥ 20’’. 

 Δξγνλνκηθή θνλζφια ρεηξηζκνχ θαη πιεθηξνιφγην αθήο ≥ 9’’. 

 χγρξνλα παθέηα κεηξήζεσλ γηα φια ηα είδε απεηθφληζεο. Λα 

πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά. 

 Αλαβαζκηζηκφηεηα ζε hardware&software. Λα πεξηγξαθνχλ 

αλαιπηηθά. 

 Γπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηεο νζφλεο. Γπλαηφηεηα απεηθφληζεο 

κνλήο & δηπιήο νζφλεο κε ηνπο ζπλδπαζκνχο: BMode + BMode, 

BMode + BMode/CFM ή PowerDoppler. 

 Πνιιαπιά δεχγε κεηξήζεσλ (calipers) ≥ 8 

 Γπλαηφηεηα ECG ηξηψλ απαγσγψλ γηα ιήςε θαξδηνγξαθήκαηνο ζε 

ζπγρξνληζκφ κε ηελ ππεξερνγξαθηθή εηθφλα.  

 ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗΗ ΔΙΚΟΝΧΝ 

 Κνλάδα ζθιεξνχ δίζθνπ, ηνπιάρηζηνλ 300 GB ελζσκαησκέλνο. Λα πεξηγξαθεί 

αλαιπηηθά. 

 Οδεγφο DVD/CD, ελζσκαησκέλνο. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά 

 USB/Flashdrive. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

 Δλζσκαησκέλε θηλεκαηνγξαθηθή κλήκε αζπξφκαπξσλ θαη έγρξσκσλ εηθφλσλ. Λα 

πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

 ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΚΣΤΠΧΗ ΚΑΙ ΒΙΟΦΙΑ 

 Έγρξσκνο εθηππσηήο Laser (εθηχπσζε Α4). Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

 Αζπξφκαπξν θαηαγξαθηθφ. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά.  

 Kit βηνςίαο ερνβφισλ θεθαιψλ. Λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή φια ηα δηαζέζηκα 

Kit βηνςίαο. 



 ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΠΑΚΔΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

 Παθέην βαζηθψλ αθηηλνινγηθψλ εθαξκνγψλ. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

 Παθέην βαζηθψλ αγγεηνινγηθψλ εθαξκνγψλ. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

 Παθέην βαζηθψλ θαξδηνινγηθψλ εθαξκνγψλ. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

 Άιια παθέηα εθαξκνγψλ. Λα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά. 

 Άιιεο  εθαξκνγέο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο. Λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή 

φιεο νη ηπρφλ  δηαζέζηκεο εθαξκνγέο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο. 

 ΓΙΑΤΝΓΔΙΜΟΣΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 χζηεκα επηθνηλσλίαο, DICOM, ππεξεζίεο 

 Δμ απνζηάζεσο ηερληθή θαη ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ 

δηαδηθηχνπ θαη γξακκήο ADSL. Λα πεξηγξαθεί θαη λα ηεθκεξησζεί αλαιπηηθά. 

 ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ 

 Ιεηηνπξγία κε ηάζε δηθηχνπ 220V/50Hz 

 On-line UPS option 

 

3. ΤΠΔΡΗΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟ (U/S), ΦΟΡΗΣΟ 

 Φνξεηφ ζχζηεκα ππεξερνηνκνγξαθίαο, πνιχ κηθξνχ βάξνπο θαη φγθνπ, γηα 

εχθνιε κεηαθνξά ηνπ ζηνπο  ρψξνπο  λνζνθνκείνπ  κε δπλαηφηεηα απηφλνκεο  

ιεηηνπξγίαο επί >45’, κε ελζσκαησκέλε κπαηαξία, απνηεινχκελε απφ: 

 Βαζηθή κνλάδα 

 Ζρνβφιν θεθαιή SECTOR, επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ (2-4 MHz), 

θαηάιιειε γηα  εμεηάζεηο θαξδηάο. 

 Ζρνβφιν θεθαιή CONVEX, επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ (2-5 MHz), 

θαηάιιειε γηα  εμεηάζεηο θνηιίαο. 

 Ζρνβφιν θεθαιή LINEAR, επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ (5-10MHz), 

θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο επηθαλεηαθψλ νξγάλσλ, πεξηθεξηθψλ & ελ ησ 

βάζεη λεπξηθψλ πιεγκάησλ αγγείσλ. 

 Δηδηθφ ηξνρήιαην ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ  νίθνπ κε ζχξεο θεθαιψλ. 

 Λα δηαζέηεη ςεθηαθφ δηακνξθσηή δέζκεο (Digitalbeamformer). 

 Λα είλαη θαηάιιεινο γηα: αθηηλνινγία, εμεηάζεηο αγγείσλ, επηθαλεηαθψλ νξγάλσλ, 

καζηνχ, ρεηξνπξγηθήο, νπξνινγίαο, καηεπηηθή γπλαηθνινγία. 

 Λα ιεηηνπξγεί κε θεθαιέο: Convex , Linear,  Sector  κε πλνιηθφ  εχξνο 

ζπρλνηήησλ 1-13 ΚΖz. 

 Λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηηο κεζφδνπο απεηθφληζεο: B-mode, M-mode, 

ColorDoppler, PowerDoppler/Energy Doppler/ColorAngio, PwDoppler, CW 

Doppler, TissueHarmonicImaging (κε θεθαιέο Convex, Linear, Microconvex θαη 

Sector), TriplexMode (ηαπηφρξνλε απαηεθφληζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν εηθφλαο B-

mode, παικηθνχ Doppler θαη έγρξσκνπ Doppler). Λα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά. 

 Λα δηαζέηεη ζχγρξνλε ππεξερνηνκνγξαθηθή ηερλνινγία δεκηνπξγίαο εηθφλαο κε ηε 

ζπιινγή κεγάινπ αξηζκνχ  δηαγλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ  δηαθνξεηηθέο 



νπηηθέο γσλίεο ζάξσζεο, γηα  επίηεπμε εηθφλσλ πςειήο  αλάιπζεο (δηαθξηηηθήο 

ηθαλφηεηαο). Λα αλαθεξζνχλ νη θεθαιέο θαη νη ηερληθέο απεηθφληζεο κε ηηο νπνίεο 

ιεηηνπξγεί θαη πσο ελεξγνπνηείηαη ε ηερληθή. 

 Λα δηαζέηεη ηερληθή επεμεξγαζίαο εηθφλαο ζε επίπεδν pixel γηα ηε κείσζε ηνπ  

ζνξχβνπ θαη βειηίσζε  ηεο νξαηφηεηαο θαη ηεο πθήο ηζηηθψλ κνηίβσλ θαη αχμεζε 

ηεο επθξίλεηαο  ηνπο. Λα αλαθεξζνχλ νη θεθαιέο θαη νη ηερληθέο απεηθφληζεο κε 

ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί θαη πσο ελεξγνπνηείηαη ε ηερληθή. 

 Λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο εηθφλσλ κεηά ηε ιήςε (post processing).  

 Λα δηαζέηεη ινγηζκηθά παθέηα εθαξκνγψλ: αθηηλνινγηθφ αγγεηνινγηθφ. 

 εκεία εζηίαζεο (focuspoints): > 7 ή 3 FocusZones. 

 Γπλακηθφ Δχξνο (dynamicrange): > 200 dB. 

 Ρπζκφο αλαλέσζεο  εηθφλαο (frame rate): > 250 f/sec. 

 Δλεξγέο ζχξεο γηα ηαπηφρξνλε ζχλδεζε θεθαιψλ: > 2. 

 Cine memory:  > 800 frames (λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά). 

 Βάζνο ζάξσζεο:  > 28 cm. 

 Λα δηαζέηεη ζχγρξνλν ζχζηεκα κεγέζπλζεο, ην νπνίν λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

 Λα δηαζέηεη πνιιαπινχο ρξσκαηηθνχο ράξηεο ηεο θιίκαθαο ηνπ γθξη. Λα 

πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

 Λα δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε ≥15’’. 

 Λα δχλαηαη λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία touchpanel.  

 Λα δηαζέηεη ζχγρξνλα παθέηα κεηξήζεσλ γηα φια ηα είδε απεηθφληζεο. Λα 

πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά. 

 Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ζε hardware θαη software. Λα πεξηγξαθεί 

αλαιπηηθά. 

 Λα δηαζέηεη πνιιαπιά δεχγε κεηξήζεσλ (calipers): > 8 

 Λα δηαζέηεη: ελζσκαησκέλν ζθιεξφ δίζθν, ζχζηεκα εθηχπσζεο B/W, USB/Flash 

Drive πνπ ζα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά. 

 Λα δχλαηαη λα παξέρεη DICOM ππεξεζίεο. Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά. 

 Λα ππάξρεη ππεχζπλν SERVICE απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξία θαη επάξθεηα 

εμαξηεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξφληα. 

Ζ επάξθεηα ηνπ SERVICE λα απνδεηθλχεηαη κε ηα πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ησλ 

ηερληθψλ ηεο εηαηξίαο επί ηνπ πξνζθεξφκελνπ κνληέινπ. 

 Ζ ζπζθεπή θαηά ηελ παξάδνζε λα ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο θαη 

ηερληθφ εγρεηξίδην κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 Λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CEmark. 

 H θαηαζθεπάζηξηα θαη ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 

13485 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη πξναηξεηηθά θαηά ISO 

9001.  



 Λα πξνζθνκηζηνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά 

πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξντφληνο. 

Λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο κε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε. 

 

4. ΚΛΙΒΑΝΟ ΤΓΡΗ ΑΠΟΣΔΙΡΧΗ, ΜΔΓΑΛΟ (75-100 LT) 

 Ο θιίβαλνο λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα απνζηείξσζε ρεηξνπξγηθψλ 

εξγαιείσλ, επηδεζκηθνχ πιηθνχ, ηκαηηζκνχ, θιπ. κε ελζσκαησκέλε αηκνγελλήηξηα.  

 Λα είλαη νξηδφληηαο θφξησζεο κε κία (1) πφξηα απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο γηα 

εγθαηάζηαζε ζε ρψξν θεληξηθήο απνζηείξσζεο. Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζαιάκνπ λα 

είλαη 75 - 100 litψζηε ζε θάζε θχθιν λα απνζηεηξψλεη απαξαηηήησο 1 ζηάληαξ 

θαιάζη απνζηείξσζεο (1 ste). Οη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θιηβάλνπ λα είλαη 

πεξίπνπ 700 x 1600 x 1000 mm (Π x Τ x Β). 

 Ο ζάιακνο ηνπ θιηβάλνπ λα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη λα αληέρεη ζηα νμέα 

θαη ζηηο ζεξκηθέο/κεραληθέο θαηαπνλήζεηο πνηφηεηαο ΑΗSI 316 L. Ο εζσηεξηθφο 

ζάιακνο  λα είλαη νξζνγψληνο ή θπιηλδξηθφο κε ιείεο επηθάλεηεο ρσξίο ξσγκέο ή 

πξνεμνρέο κε θιίζε πξνο ηελ απνρέηεπζε γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ησλ 

ζπκππθλσκάησλ πνπ ηπρφλ ζα δεκηνπξγεζνχλ. Σφζν ν ζάιακνο φζν θαη ν 

καλδχαο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη  απφ αλνμείδσην ράιπβα ίδηαο πνηφηεηαο AISI 

316 L.  

 Ο ζάιακνο ηνπ θιηβάλνπ λα έρεη ππνζηεί δνθηκέο ζε πδξαπιηθή πίεζε 5 bar θαη 

άλσ.   

 Ζ πφξηα λα είλαη θαηαθφξπθα νιηζζαίλνπζα γηα νηθνλνκία ρψξνπ εγθαηάζηαζεο 

θαη λα ελεξγνπνηείηαη κέζσ πλεπκαηηθνχ κεραληζκνχ. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο λα 

είλαη απαξαίηεηα φκνην κε ην πιηθφ ηνπ ζαιάκνπ. Λα ππάξρεη ζχζηεκα αζθαιείαο 

πνπ λα αθηλεηνπνηεί ηελ πφξηα αλ παξεκβιεζεί θάηη θαηά ην θιείζηκν ηεο. Λα 

ππάξρεη ζχζηεκα αζθαιείαο πνπ λα κελ επηηξέπεη ην άλνηγκα ηεο πφξηαο εάλ 

ππάξρεη αθφκα πίεζε εληφο ηνπ ζαιάκνπ. 

 Σφζν ν ζάιακνο φζν θαη ε αηκνγελλήηξηα λα δηαζέηνπλ κφλσζε απφ νξπθηφ καιιί 

ή άιιν αληίζηνηρν πιηθφ. 

 Οη εκπξφζζηεο επηθάλεηεο λα είλαη  ζπγθνιιεκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

πξνζηαηεχνπλ απφ ηελ εθπνκπή ζεξκνθξαζίαο. 

 Λα ππάξρεη πιήξε πξφζβαζε απφ ηελ εκπξφο επηθάλεηα γηα επηζθεπή θαη 

ζπληήξεζε. 

 Σν ζχζηεκα θελνχ λα δεκηνπξγείηαη απφ ζχζηεκα Venturi κε ρξήζε ζπζηήκαηνο 

ςεθαζκνχ πξνο ηθαλφηεηα επίηεπμεο ηνπ απαηηνχκελνπ θελνχ. Λα δηαζέηεη εηδηθφ 

ζχζηεκα εμνηθνλφκεζεο λεξνχ γηα κείσζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ. Nα ππάξρνπλ 

εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο αζθάιεηαο γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ δηαξξνψλ.  

 Γηα λα ππάξρεη πιήξεο αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο ην ζχζηεκα ειέγρνπ λα εθηειεί θαη 

λα παξαθνινπζεί φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θιηβάλνπ θαη λα εηδνπνηεί ην ρξήζηε γηα 

αλσκαιίεο εθηέιεζεο θχθισλ κε νπηηθά θαη αθνπζηηθά ζήκαηα ζθάικαηνο θαη λα 

παξέρεη νπηηθέο ελδείμεηο γηα ηελ ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ ζαιάκνπ.  

 Λα θέξεη έγρξσκε νζφλε αθήο, ε νπνία λα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο 

φισλ ησλ κελνχ θαη ζηελ νπνία λα απεηθνλίδεηαη ε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επθξηλψο, κε θαηαλνεηφ ηξφπν πξνο ηνλ ρξήζηε. 



 Σν ζχζηεκα ειέγρνπ λα επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ηνπ ρεηξηζηή κφλν ζηα 

ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα. Ζ πξφζβαζε ζηηο βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε 

εθηέιεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ή πξνγξακκάησλ ειέγρνπ ή ηξνπνπνίεζε 

παξακέηξσλ θαη ν έιεγρνο ζπληήξεζεο, λα γίλεηαη κφλν κε ηελ ρξήζε 

πξνθαζνξηζκέλσλ επηπέδσλ πξφζβαζεο ψζηε λα απνηξέπεηαη ε κε 

εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε. 

 Λα δηαζέηεη καλφκεηξα πίεζεο. 

 Λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθηειεί ηα αθφινπζα  πξνγξάκκαηα απνζηείξσζεο / 

ειέγρνπ κε αηκφ, ηα νπνία ζα ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα απφ ηελ θνλζφια 

ειέγρνπ ρσξίο επηπιένλ ξπζκίζεηο: 

 Σεζη ζηεγαλφηεηαο ζαιάκνπ ( Vacuumtest). 

 Σεζη δηείζδπζεο αηκνχ ζε πνξψδε πιηθά (Bowie&Dicktest). 

 Απνζηείξσζε ηκαηηζκνχ, ζπζθεπαζκέλσλ εξγαιείσλ θαη πνξψδνπο πιηθνχ 

ζηνπο 134νC. 

 Απνζηείξσζε ζεξκνεπαίζζεησλ πιηθψλ, γαληηψλ θαη ειαζηηθψλ ζηνπο 121νC. 

 Σαρεία απνζηείξσζε αθάιππησλ εξγαιείσλ ζηνπο 134νC. 

 Πξφγξακκα βαξέσο θνξηίνπ(containers) 

 Πξφγξακκα PRIONS (Θχθινο CREUTZFELDT-JAKOB) ζηνπο 134oC. 

 Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο επηπιένλ πξνγξακκάησλ αλαιφγσο ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ ρξήζηε. 

 Λα δηαζέηεη ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ή άιια ζπζηήκαηα αζθαιείαο ζε πεξίπησζε 

βιάβεο. Όηαλ δηαπηζησζεί απφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ αλσκαιία ζηελ νκαιή 

εθηέιεζε ελφο θχθινπ απνζηείξσζεο, ν θιίβαλνο λα νδεγείηαη ζε θαηάζηαζε 

ζπλαγεξκνχ, ε νπνία ζα νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία κε αζθάιεηα.  

 Λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ν ειεθηξνινγηθφο θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 

(ειεθηξνβαιβίδεο,  αηζζεηήξεο) λα είλαη πςειήο πνηφηεηαο. 

 Λα ειέγρεηαη απφ  έλαλ  κηθξνυπνινγηζηή πςειήο πνηφηεηαο. 

 Λα θέξεη ελζσκαησκέλν εθηππσηή γηα ηελ ζηηγκηαία θαηαγξαθή ηνπ θχθινπ 

εξγαζίαο.  

 Λα πιεξνί ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο : EN46001, EN285, EUROPEAN DIRECTIVE 

97/23/CE  θαη CE 93/42EEC.  

 Λα δηαζέηεη CEmark. 

 H θαηαζθεπάζηξηα θαη ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 

13485 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη πξναηξεηηθά θαηά ISO 

9001.  

 Λα πξνζθνκηζηνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά 

πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξντφληνο. 

 Λα πξνζθεξζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε. 

 Λα ππάξρεη ππεχζπλν SERVICE απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξία, θαη επάξθεηα 

εμαξηεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξφληα. 



5. ΑΠΙΝΙΓΧΣΗ ΓΙΦΑΙΚΟ (AED), ΦΟΡΗΣΟ 

 Λα είλαη, θαηλνχξγηνο, ακεηαρείξηζηνο, ζχγρξνλεο δηθαζηθήο ηερλνινγίαο θαη 

ζχκθσλνο κε ηα ηζρχνληα πξσηφθνιια  ERCGuidelines. 

  Λα είλαη ζηέξενο θαη αλζεθηηθφο ζε ζθιεξή ρξήζε ππφ ζπλζήθεο δηαθνκηδήο θαη 

δηάζσζεο. 

 Λα πιεξνί ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 

 Τςειή αληνρή ζε θξαδαζκνχο θαη θξνχζε, δηαζέηνληαο πηζηνπνίεζε “1 

meterdroptest” ηνπιάρηζηνλ. 

 Ιεηηνπξγία ζε ζπλζήθεο πγξαζίαο 10-95% θαη ζεξκνθξαζίαο 0-50oC. 

 Τςειή αληνρή ζε εηζξνή ζθφλεο ή πγξψλ, βάζεη πξνηχπνπ IP55. 

 Λα είλαη θνξεηφο, κηθξνχ φγθνπ, κε βάξνο κηθξφηεξν απφ 3,5 Θg.  

 Λα ζπλνδεχεηαη απφ επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία, ε νπνία ζε πιήξε θφξηηζε λα 

απνδίδεη ηνπιάρηζηνλ 250 απηληδψζεηο ζηελ ελέξγεηα ησλ 150 Joules ή 5 ψξεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο. Λα πεξηιακβάλεηαη θνξηηζηήο ηεο κπαηαξίαο 220V/AC. 

 Λα πξνζθεξζεί επηπιένλ  κπαηαξία κε επαλαθνξηηδφκελε,  ε νπνία λα απνδίδεη 

ηνπιάρηζηνλ 300 απηληδψζεηο ζηελ ελέξγεηα ησλ 150 Joules ή 15 ψξεο ιεηηνπξγίαο 

monitoring. Ζ δηάξθεηα δσήο ηεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξφληα. 

 Λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 30 απηληδψζεηο ή 70 ιεπηά ιεηηνπξγίαο 

απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα ελεξγνπνηεζεί ε έλδεημε ρακειήο ζηάζκεο κπαηαξίαο 

(lowbattery). 

 Λα κεηξάεη απηφκαηα ηελ αγσγηκφηεηα ηνπ ζψκαηνο ηνπ αζζελνχο θαη λα απνδίδεη 

ηελ θαηάιιειε ελέξγεηα απηλίδσζεο. 

 Λα είλαη θαηάιιεινο θαη γηα παηδηαηξηθή ρξήζε κε δηαβαζκηζκέλε ελέξγεηα απηλίδσζεο 

. Σν φξην ελαιιαγήο κεηαμχ απηνθφιιεησλ pads ελειίθσλ θαη παίδσλ λα θαζνξίδεηαη 

απφ ηα ηζρχνληα πξσηφθνιια. 

 Ζ απνζεθεπκέλε ελέξγεηα λα εθθνξηίδεηαη εζσηεξηθά θαη απηφκαηα ζηνλ απηληδσηή αλ 

δελ ρνξεγεζεί απηλίδσζε ζε ρξφλν έσο θαη 30 sec ζηνλ αζζελή. 

 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ απηληδσηή λα είλαη απιή ζηε ρξήζε θαη λα δηαζέηεη θσλεηηθέο θαη 

νπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο θαζψο θαη νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζε θαξδηναλαπλεπζηηθήο 

αλαδσνγφλεζεο (CRP) ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζχκθσλεο κε ηνλ ηζρχνληα αιγφξηζκν 

ηνπ ERCGuidelines. 

 Λα δηαζέηεη απηφκαην θχθισκα αλάιπζεο ηνπ ΖΘΓ, αλαγλψξηζεο αξξπζκηψλ πνπ 

απαηηνχλ ηελ εθαξκνγή απηλίδσζεο, λα θνξηίδεη απηφκαηα ηα θπθιψκαηα απηλίδσζεο 

θαη λα εηδνπνηεί ηνλ ρείξηζηε γηα ηελ αλάγθε απηλίδσζεο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

κφλν κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ.  

 Ο ρξφλνο αλάιπζεο ηνπ ΖΘΓ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 9 sec. 

 Ο ρξφλνο θφξηηζεο ζηα 150 Joules λα κελ ππεξβαίλεη ηα 9 sec. 

 Λα δηαζέηεη νζφλε LCD πξνθεηκέλνπ ζε απηή λα απεηθνλίδεηαη ην ΖΘΓ θαη  δηάθνξα 

πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα θαη ζπλαγεξκνί. Σν κέγεζφο ηεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5’’. 

 Ο πξνζθεξφκελνο απηληδσηήο λα δηαζέηεη θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία απηλίδσζε 

(manualmode).   



 Ο πξνζθεξφκελνο απηληδσηήο λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία ιήςεο ΖΘΓηνο κέζσ ηξη-πνιηθνχ 

θαισδίνπ, ην νπνίν ζα ζπλνδεχεη ηελ ζπζθεπή. 

 Λα δηαζέηεη απηφκαηνπο θαη ρεηξνθίλεηνπο πεξηνδηθνχο ειέγρνπο ηεο εηνηκφηεηαο ηεο 

ζπζθεπήο κε αληίζηνηρε νπηηθή έλδεημε. 

 Λα δηαζέηεη ζχζηεκα απνζήθεπζεο ζε εζσηεξηθή κλήκε, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

πεξηζηαηηθψλ αλάλεςεο,  κε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο θαη αλάιπζήο ηνπ 

ζε Ζ/Τ, κέζσ εηδηθνχ ινγηζκηθνχ πνπ ζα ζπλνδεχεη ηελ ζπζθεπή.  

 Λα ζπλνδεχεηαη απφ ζήθε κεηαθνξάο ε νπνία πεξηιακβάλεη δχν δεπγάξηα 

απηνθφιιεηα (pads) κηαο ρξήζεσο, θαζψο θαη φια ηα ππφινηπα παξειθφκελα γηα ηελ 

πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 Ζ πξνζθνξά λα πεξηέρεη αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή  ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

κνληέινπ, θαζψο επίζεο θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο θαη ηερληθφ 

εγρεηξίδην κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 Λα δηαζέηεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 εηψλ ηνπιάρηζηνλ. 

 Λα ππάξρεη ππεχζπλν SERVICE απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξία, θαη επάξθεηα 

εμαξηεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξφληα. 

 Ζ επάξθεηα ηνπ SERVICE λα απνδεηθλχεηαη κε ηα πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ησλ 

ηερληθψλ ηεο εηαηξίαο επί ηνπ πξνζθεξφκελνπ κνληέινπ. Λα θαηαηεζνχλ. 

 Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη δηαθξηβσκέλα φξγαλα γηα ην έιεγρν/ζπληήξεζε/επηζθεπή 

ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ πξνζθέξεηαη.  

 Λα θαηαηεζεί θαηάινγνο νξγάλσλ γηα φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο, φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ην ηερληθφ εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη πηζηνπνηεηηθά 

δηαθξίβσζήο ηνπο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

 Λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CEmark. 

 H θαηαζθεπάζηξηα θαη ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 

13485 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη πξναηξεηηθά θαηά ISO 9001.  

 Λα πξνζθνκηζηνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο 

θαη αζθάιεηαο ηνπ πξντφληνο. 

6. ΗΚΓ με διάγνωζη και Η/Τ 

 Λα είλαη 12 θαλαιηψλ, θαηλνχξγηνο, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ζηεξεάο 

θαηαζθεπήο, θαηάιιεινο γηα απεπζείαο ζχλδεζε κε Ζ/Τ. 

 Λα ζπλδέεηαη απεπζείαο ζε Ζ/Τ κέζσ θαισδίνπ USB, γηα ηελ κεηάδνζε ΖΘΓηνο. 

 Ζ ηξνθνδνζία ξεχκαηνο ηνπ ΖΘΓ λα γίλεηαη απφ ηνλ Ζ/Τ κέζσ ηνπ θαισδίνπ USB. 

 Λα δηαζέηεη κεκνλσκέλα απνζπψκελα θαιψδηα ΖΘΓ γηα ηελ εχθνιε αληηθαηάζηαζή 

ηνπο ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

 Σν βάξνο ηνπ λα κελ μεπεξλά ηα 1,5 Kg. 

 Λα είλαη ςεθηαθήο ηερλνινγίαο κε αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 16 bits 10.000 

samples/sec. 

 Λα δηαζέηεη απφθξηζε ζπρλφηεηαο 0,05-150 ΖΕ ηνπιάρηζηνλ.  



 Λα δηαζέηεη ξπζκηδφκελε επαηζζεζία ζε ηνπιάρηζηνλ πέληε δηαθνξεηηθά επίπεδα, 

λα αλαθεξζνχλ.  

 Λα δηαζέηεη θίιηξα γηα ην κπτθφ ηξφκν, θίιηξα πςειψλ ζπρλνηήησλ, θαζψο 

επίζεο θαη AC θίιηξν 50/60 Hz. 

 Λα αληρλεχεη παικνχο εκθπηεχζηκνπ βεκαηνδφηε. 

 Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία αλίρλεπζεο απνθφιιεζεο ειεθηξνδίνπ κε γξαθηθή 

απεηθφληζε ηνπ ειεθηξνδίνπ πνπ έρεη απνθνιιεζεί. 

 Λα ζπλνδεχεηαη απφ πξφγξακκα αλάιπζεο HKΓηνο ζπκβαηφ κε Win7/Win8  32 & 

64 bit. 

 Σν πξφγξακκα λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία απηφκαηεο δηάγλσζεο ΖΘΓηνο θαηάιιειν 

γηα ελήιηθεο θαη παηδηά. 

 ΔπηζπκεηήεδπλαηφηεηααπεηθφληζεοVentricullarLatePotencial (VLP), 

HeartRatevariability (HRV) θαηHeartRateTurbulence (HRT). 

 Λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα αληηπαξάζεζεο δχν ΖΘΓκαησλ. 

 Γπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκέλεο ιήςεο ΖΘΓηνο απφ 12 – 300 sec. 

 Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο πνιιαπιψλ αξρείσλ ζε θνξκάXML, DICOM, 

PDF, WORD ηνπιάρηζηνλ. 

 Λα ζπλνδεχεηαη απφ: 

 10-πνιηθφ θαιψδην αζζελνχο  

 4 ειεθηξφδηα clip on 

 6 επηθαξδηαθά ειεθηξφδηα βεληνχδαο 

 Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο. 

 Software γηα ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (PC). 

 Λα ζπλνδεχεηαη απφ Ζ/Τ θνξεηφ (laptop) κε ειάρηζηεο δπλαηφηεηεο: ινγηζκηθφ 

Windows (32 θαη 64 bit) 10 θαη πξνγελέζηεξα, νζφλε 15,6’’, κλήκε 4 ΚΒ θαη 

ελζσκαησκέλν ζθιεξφ δίζθν ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 256 ΚΒ. Κε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη δηαζχλδεζεο κε εμσηεξηθέο βαζκίδεο απνζήθεπζεο 

(USBstick, ζθιεξφ δίζθν, θιπ.).  

 Λα ππάξρεη ππεχζπλν SERVICE απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξία θαη επάξθεηα 

εμαξηεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξφληα. 

Ζ επάξθεηα ηνπ SERVICE λα απνδεηθλχεηαη κε ηα πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ησλ 

ηερληθψλ ηεο εηαηξίαο επί ηνπ πξνζθεξφκελνπ κνληέινπ. 

 Ζ ζπζθεπή θαηά ηελ παξάδνζε λα ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο 

κεηαθξαζκέλν ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηερληθφ εγρεηξίδην κεηαθξαζκέλν ζηελ 

ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα.  

 Λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CEmark. 

 H θαηαζθεπάζηξηα θαη ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 

13485 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη πξναηξεηηθά θαηά ISO 

9001.  



 Λα πξνζθνκηζηνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά 

πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξντφληνο. 

 Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη δηαθξηβσκέλα φξγαλα γηα ηνλ 

έιεγρν/ζπληήξεζε/επηζθεπή ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ πξνζθέξεηαη. 

Λα θαηαηεζεί θαηάινγνο νξγάλσλ γηα φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο, φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη πξφζθαηα πηζηνπνηεηηθά 

δηαθξίβσζήο ηνπο. 

Λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο κε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε. 

 

7. ΜΟΝΙΣΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΔΝΟΤ, ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟ 

 Λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε κέζν δηαθνκηδήο 

αζζελνχο. 

 Λα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ελήιηθεο, παηδηά θαη λενγλά. 

 Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220-240V/AC, 12-15V/DC θαη επαλαθνξηηδφκελε 

κπαηαξία ηχπνπ Li-Ion πνπ παξέρεη απηνλνκία ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 3 h. Ζ 

κπαηαξία λα δηαζέηεη έλδεημε ηεο θαηάζηαζεο θφξηηζήο ηεο. 

 Λα είλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ θαη ην βάξνο ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 3 kg. 

 Λα δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε αθήο ηνπιάρηζηνλ 5’’ κε απεηθφληζε ηνπιάρηζηνλ 

ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ θπκαηνκνξθψλ ηαπηφρξνλα θαη ηηο αληίζηνηρεο ςεθηαθέο 

ηηκέο ησλ πξνο παξαθνινχζεζε παξακέηξσλ. Λα έρεη δπλαηφηεηα απεηθφληζεο 

κεγάισλ ςεθηαθψλ ελδείμεσλ, έηζη ψζηε λα είλαη νξαηέο απφ απφζηαζε. 

 ηελ νζφλε ηνπ κφληηνξ λα απεηθνλίδνληαη, ζηνηρεία αζζελνχο, κελχκαηα 

ζπλαγεξκψλ, ε ζηάζκε ηεο κπαηαξίαο θαζψο επίζεο εκεξνκελία θαη ψξα. 

 Ο ρεηξηζκφο ηνπ λα είλαη απιφο θαη λα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα πιήθηξσλ θαη φρη 

νζφλεο αθήο. 

 Λα δηαζέηεη ηηο παξαθάησ εληζρπηηθέο βαζκίδεο: ΖΘΓ, NIBP, SpO2 θαη EtCO2. 

Δπηζπκεηή είλαη θαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο αλαπλνήο θαζψο θαη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. 

 Γηα θάζε παξάκεηξν πνπ παξαθνινπζείηαη λα θαιχπηνληαη νη θάησζη 

απαηηήζεηο: 

ΗΚΓ: 

 Λα κπνξεί λα δερζεί 3πνιηθφ ή 5πνιηθφ θαιψδην ΖΘΓ ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ εληζρπηή. 

 Λα απεηθνλίδεη ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ κε εχξνο κέηξεζεο απφ 15 έσο 300 bpm. 

 Λα έρεη δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ηεο θπκαηνκνξθήο θαη ηεο αξηζκεηηθήο 

έλδεημεο ησλ αξηζκψλ ησλ αλαπλνψλ κε εχξνο κέηξεζεο απφ 0 έσο 120 rpm 

θαη λα δηαζέηεη ξπζκηδφκελν ζπλαγεξκφ άπλνηαο, φηαλ δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο ηεο αλαπλνήο. 

 Λα δηαζέηεη αλάιπζε ηνπ δηαζηήκαηνο ηνπ ST ζε φιεο ηηο παξαθνινπζνχκελεο 

απαγσγέο θαη ελδείμεηο ηνπο ζηελ νζφλε θαζψο θαη αλίρλεπζε αξξπζκηψλ, 

θαζψο θαη αλίρλεπζε παικνχ βεκαηνδφηε. 

 Λα ζπλνδεχεηαη απφ 3πνιηθφ θαιψδην ιήςεο ΖΘΓ. 

ΝΙΒΡ: 



 Ζ ιήςε ηεο NIBP λα γίλεηαη θαη’ εληνιή ηνπ ρξήζηε, απηφκαηα κε 

ξπζκηδφκελα δηαζηήκαηα ή ρεηξνθίλεηα θαη λα απεηθνλίδνληαη ζηελ νζφλε 

ηαπηφρξνλα νη ηηκέο ηεο ζπζηνιηθήο θαη δηαζηνιηθήο πίεζεο. 

 Λα αλαθεξζεί ε αθξίβεηα θαη ην εχξνο ηεο κέηξεζεο. 

 Λα ζπλνδεχεηαη απφ πεξηρεηξίδα ελειίθσλ  πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 

SpO2: 

 Λα απεηθνλίδεη ηελ θπκαηνκνξθή θαη ηελ ςεθηαθή ηηκή ηνπ θνξεζκνχ ηεο 

αηκνζθαηξίλεο ζε νμπγφλν. 

 Λα απεηθνλίδεη ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ θαη λα αλαθεξζεί ην εχξνο κέηξεζεο. 

 Λα αλαθεξζεί ε αθξίβεηα κέηξεζεο. 

 Λα ζπλνδεχεηαη απφ έλαλ αηζζεηήξα ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 

EtCO2: 
 Λα απεηθνλίδεη ηελ θπκαηνκνξθή θαη ηελ ςεθηαθή ηηκή ηνπ εθπλεφκελνπCO2. 

 Λα αλαθεξζεί ε αθξίβεηα κέηξεζεο. 

 Λα ζπλνδεχεηαη απφ αηζζεηήξα ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 

 Λα δηαζέηεη κλήκε απνζήθεπζεο κεηξήζεσλ ησλ παξαθνινπζνχκελσλ 

παξακέηξσλ. Λα αλαθεξζεί ην κέγεζνο ηεο κλήκεο. Ζ ζχλζεζε ηνπ κφληηνξ λα 

πεξηιακβάλεη 5πνιηθφ θαιψδην απαγσγήο ΖΘΓ, αηζζεηήξα SpO2 ελειίθσλ 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, πεξηρεηξίδα ΛΗΒΡ ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, αηζζεηήξα 

CO2 γηα ελειίθσλ θαη εξγνζηαζηαθή ηζάληα κεηαθνξάο. Δπίζεο, εθφζνλ δηαζέηεη 

ηελ δπλαηφηεηα, θαη αηζζεηήξα ζψκαηνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ αζζελνχο. 

 Λα δηαζέηεη ζχζηεκα ζπλαγεξκψλ κε ξπζκηδφκελα άλσ θαη θάησ φξηα. 

 Λα παξαδνζεί κε φια ηα εμαξηήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ην εγρεηξίδην 

ιεηηνπξγίαο κεηαθξαζκέλν ζηα ειιεληθά, θαη ην ηερληθφ εγρεηξίδην. 

 Λα ππάξρεη ππεχζπλν SERVICE απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξία, θαη επάξθεηα 

εμαξηεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) 

ρξφληα. Ζ επάξθεηα ηνπ SERVICE λα απνδεηθλχεηαη κε ηα πηζηνπνηεηηθά 

εθπαίδεπζεο ησλ ηερληθψλ ηεο εηαηξίαο. 

 Λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CEmark. 

 H θαηαζθεπάζηξηα θαη ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο 

θαηά ISO 13485 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη 

πξναηξεηηθά θαηά ISO 9001. 

 Λα θαηαηεζνχλ φια ηα δεηνχκελα πηζηνπνηεηηθά. 

 Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο κε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε. 

8. ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ, ΣΡΟΥΗΛΑΣΗ  

 Λα ιεηηνπξγεί  κε ηάζε 220V AC/50 Hz, λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηε, 

άξηζηεο  πνηφηεηαο θαη θαηαζθεπήο θαη λα δηαζέηεη φια ηα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Λα δηαζέηεη ηξνρήιαηε βάζε κε αληηζηαηηθνχο ηξνρνχο δχν εθ ησλ νπνίσλ λα 

θέξνπλ ζχζηεκα πέδεζεο 



 Λα δηαζέηεη ηξνρήιαηε βάζε απιήο ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο γηα εχθνιν 

θαζαξηζκφ θαη λα θέξεη  εηδηθή ππνδνρή γηα ηνπνζέηεζε θαζεηήξσλ. Λα 

πξνζθεξζεί κε θαιάζη θαζεηήξσλ    

 Λα θέξεη αλνμείδσηε ξάγα, ε νπνία λα εμαζθαιίδεη  ηελ πξνζαξκνγή  θηαιψλ  

εθθξηκάησλ άιισλ νίθσλ θαηαζθεπήο.  

 Λα είλαη ζπκπαγνχο θαηαζθεπήο, δίρσο κεηαιιηθά κέξε, δηπιήο κφλσζεο γηα 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα ηνπ ρξήζηε. 

 Λα θέξεη ελζσκαησκέλε ρεηξνιαβή γηα εχθνιε κεηαθνξά.  

 Λα παξέρεη δπλαηφηεηα παξαηεηακέλεο ιεηηνπξγίαο ρσξίο θίλδπλν ππεξζέξκαλζεο 

θαη αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο κε επίπεδν ζνξχβνπ <40 dB. 

 Λα δηαζέηεη αληιία ρσξίο ηελ αλάγθε αιιαγήο ιαδηψλ. 

 Λα δηαζέηεη καλφκεηξν κε επδηάθξηηεο ελδείμεηο, ζε ηνπιάρηζηνλ δχν θιίκαθεο θαη 

επηπιένλ  ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε  γηα αζθαιήο δηαρείξηζε ηνπ επηηπγραλφκελνπ 

θελνχ.  

 Λα δηαζέηεη θσηηδφκελν δηαθφπηε/κπνπηφλ ΟΛ/OFF θαη εξγνλνκηθφ ξπζκηζηή 

θελνχ. 

 Λα θέξεη εηδηθφ θηαιίδην αζθαιείαο κε κεραληθφ θινηέξ έλαληη ππεξρείιηζεο, 

αληηκηθξνβηαθφ-πδξφθνβν θίιηξν ζηελ είζνδν ηεο αληιίαο θαζψο θαη κεραληθφ 

θινηέξ ζηελ θηάιε εθθξηκάησλ.  

 Ζ ζπζθεπή λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ρσξίο ηελ ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ αλαισζίκσλ 

(π.ρ. πδξφθνβα θαη αληηκηθξνβηαθά θίιηξα) ηα νπνία λα κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζην 

ειεχζεξν εκπφξην.   

 Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα ξπζκηδφκελνπ θελνχ ηνπιάρηζηνλ 90 Kpa. 

 Λα έρεη αλαξξνθεηηθή ηθαλφηεηα 40Lt/min πεξίπνπ.  

 Λα ζπλνδεχεηαη απφ κία θηάιε ησλ ηεζζάξσλ ιίηξσλ ε νπνία λα είλαη άζξαπζηε, 

δηαβαζκηδφκελε, θιηβαληδφκελε θαη ζπλνδεπφκελε απφ ηνπο απαξαίηεηνπο 

ζσιήλεο ζχλδεζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο.  

 Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο απφ ηνλ μέλν νίθν πνπ 

αθνξά ηελ δπλαηφηεηα επηζθεπήο ησλ πξνζθεξφκελσλ ζπζθεπψλ θαζψο επίζεο 

θαη ηελ θάιπςε αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα δέθα (10) έηε. 

 Ζ ζπζθεπή λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ CE θαη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία λα 

δηαζέηεη ISO 9001 θαη  ISO 13485. 

 H πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη  ISO 9001  θαη ISO 13485 κε πεδίν 

πηζηνπνίεζεο ηελ ηερληθή ππνζηήξημε. 

 H πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη  πηζηνπνίεζε  δπλαηφηεηαο  θαζαξηζκνχ  θαη 

απνιχκαλζεο ησλ αλαξξνθήζεσλ. 

 Λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

εηψλ. 

 

9. ΦΗΦΙΑΚΟ ΠΙΔΟΜΔΣΡΟ / ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΤΜΔΣΡΟ, ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ 

 Λα είλαη θαηλνχξγην θαη ακεηαρείξηζην. 

 Λα είλαη θαηάιιειν γηα ελήιηθνπο, παηδηά θαη λενγλά. 

 Λα είλαη θνξεηφ, κηθξνχ φγθνπ θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζήθε κεηαθνξάο θαζψο 

θαη ηξνρήιαην. 

 Σν βάξνο ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 2,5 Kg. 

 Λα παξέρεη επδηάθξηηεο αξηζκεηηθέο ελδείμεηο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζθίμεσλ/min 

(BPM), ηεο δηαζηνιηθήο θαη ζπζηνιηθήο πίεζεο ηνπ αίκαηνο θαη ηεο παικηθήο 

νμπκεηξίαο. 

 Λα έρεη εχξνο κεηξήζεσο:  

 BPM: 40 – 200/min 



 NIBP: 30 – 250 mmHg 

 SpO2: 1 – 100% 

 Λα έρεη αθξίβεηα κεηξήζεσλ:  

 BPM: ± 5 κνλάδεο ηνπιάρηζηνλ 

 NIBP: ± 3 κνλάδεο ηνπιάρηζηνλ 

 SpO2: ± 3 κνλάδεο ηνπιάρηζηνλ 

 Λα δηαζέηεη κλήκε απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 20 κεηξήζεσλ. 

 Λα ζπλνδεχεηαη απφ δχν (2) πεξηρεηξίδεο (ελειίθσλ θαη παίδσλ) θαη δχν 

αηζζεηήξεο παικηθήο νμπκεηξίαο (έλαο ελειίθσλ θαη έλαο λενγληθφο). 

 Λα ιεηηνπξγεί κε 220 V/AC, 12 V/DC ή επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία. 

 Ζ πξνζθνξά λα πεξηέρεη αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

κνληέινπ, θαζψο επίζεο θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο θαη 

ηερληθφ εγρεηξίδην. 

 Λα ππάξρεη ππεχζπλν SERVICE απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξία θαη επάξθεηα 

εμαξηεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) 

ρξφληα.  

 Ζ ζπζθεπή θαηά ηελ παξάδνζε λα ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο θαη 

ηερληθφ εγρεηξίδην κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 Λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CEmark. 

 H θαηαζθεπάζηξηα θαη ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά 

ISO 13485 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη πξναηξεηηθά θαηά 

ISO 9001.  

 Λα πξνζθνκηζηνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά 

πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξντφληνο. 

 Λα έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε. 

 

10. ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΛΤΥΝΙΑ, ΣΡΟΥΗΛΑΣΗ 

 Λα θέξεηαη πάλσ ζε ηξνρήιαηε βάζε ηεζζάξσλ (4) ηξνρψλ ειεπζέξαο θηλήζεσο, 

δχν εθ ησλ νπνίσλ λα θέξνπλ κεραληζκφ θξέλνπ ελεξγνπνηνχκελν κε ην πφδη. 

 Λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο LED. 

 Λα δηαζέηεη ηα θάησζη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 έληαζε θσηηζκνχ  80.000lux  

 ρξσκαηηθή ζεξκνθξαζία  4.500  

 δηάκεηξνο πεδίνπ θσηηζκνχ 16cm πεξίπνπ 

 δείθηεο ρξψκαηνο Ra 94 ηνπιάρηζηνλ 

 βάζνο πεδίνπ θσηηζκνχ (L1+L2 ζην 20% ηεο θσηηζηηθήο ηζρχνο) 130cm 

ηνπιάρηζηνλ 



 δηάξθεηα δσήο  ησλ LED 40.000 ψξεο ηνπιάρηζηνλ 

 Δπί ηεο θσηηζηηθήο θεθαιήο λα δηαζέηεη θνκβία ON / OFF θαζψο θαη ξχζκηζε ηεο 

θσηεηλήο έληαζεο απφ 30% έσο 100%.  

 Σν ζχζηεκα ησλ βξαρηφλσλ λα παξέρεη κεγάιε επθνιία θίλεζεο θαη ζηαζεξφηεηα 

ζηελ επηζπκεηή ζέζε ρσξίο ηε ρξήζε θξέλσλ. 

 Ζ κεηαθίλεζε ηνπ πεδίνπ εζηίαζεο λα επηηπγράλεηαη κέζσ απνζηεηξψζηκεο 

απνζπψκελεο ρεηξνιαβήο. 

 Λα ζπλδέεηαη κέζσ κεηαζρεκαηηζηή ζην δίθηπν ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο 220 – 

240 V / 50-60 Hz κε ηάζε 24 VDC. 

 Ζ θαηαλάισζε ηζρχνο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 50VA. 

 Λα ππάξρεη ππεχζπλν SERVICE απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξία θαη επάξθεηα 

εμαξηεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξφληα. 

Ζ επάξθεηα ηνπ SERVICE λα απνδεηθλχεηαη κε ηα πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ησλ 

ηερληθψλ ηεο εηαηξίαο επί ηνπ πξνζθεξφκελνπ κνληέινπ 

 Ζ ζπζθεπή θαηά ηελ παξάδνζε λα ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο θαη 

ηερληθφ εγρεηξίδην κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 Λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CEmark. 

 H θαηαζθεπάζηξηα θαη ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 

13485 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη πξναηξεηηθά θαηά ISO 

9001. 

 Λα πξνζθνκηζηνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά 

πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξντφληνο.  

 Λα ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο κε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

έηε. 

11. ΚΑΡΓΙΟΣΟΚΟΓΡΑΦΟ 

 Ο θαξδηνηνθνγξάθνο λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ εκβξχνπ 

θαη ηεο ζχζπαζεο ηεο κήηξαο ηεο επηηφθνπ. 

 Λα έρεη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ ηνπ εκβξχνπ ζε 

κνλή θχεζε, κέζσ εμσηεξηθνχ αληρλεπηή ζπρλφηεηαο. 1,0 ΚHz. 

 Λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο ζχζπαζεο ηεο κήηξαο κέζσ εμσηεξηθνχ 

αληρλεπηή. 

 Nα έρεη ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ ηνπ εκβξχνπ 

κέζσ ειεθηξνδίνπ Scalp θαη ηεο ζχζπαζεο ηεο κήηξαο κέζσ θαζεηήξα ή 

αδηάβξνρσλ αηζζεηήξσλ, ηα νπνία λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή.  

 Ο θαξδηνηνθνγξάθνο λα ιεηηνπξγεί κε ηάζε δηθηχνπ 220V/50 Hz, θαζψο επίζεο 

θαη κε ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία κε δπλαηφηεηα ζπλερνχο 

ιεηηνπξγίαο γηα έσο θαη 2 ψξεο. 

 Λα θέξεη έγρξσκε νζφλε LCD ηνπιάρηζηνλ 5’’ γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ θαξδηαθνχ 

ξπζκνχ, ηεο ζχζπαζεο ηεο κήηξαο, θαη ηνπ ίρλνπο ησλ αλσηέξσ θαη γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ κφληηνξ. 

 Λα δηαζέηεη κλήκε 12 σξψλ ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη ηελ 

επαλάθιεζή ηνπο. 

 Λα δηαζέηεη ζπλαγεξκνχο κε ξπζκηδφκελα φξηα γηα θάζε παξάκεηξν μερσξηζηά. 

 Λα θέξεη πξφγξακκα αλάιπζεο. 



 Λα θέξεη πξφγξακκα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε 

Ζ/Τ, ζεκεηψζεηο θαη αλαθνξέο, πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αζζελή, εθηχπσζε ζε Α4 θαη 

ηελ δηεμαγσγή αξρείσλ ζε κνξθή PDF θαη JPG. 

 Λα θέξεη απηφκαην αληρλεπηή ηεο θίλεζεο ηνπ εκβξχνπ, ελψ λα δηαζέηεη θαη 

εμσηεξηθφ ζεκεησηή επεηζνδίσλ γηα ηελ επίηνθν. 

 Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζεξκηθφ θαηαγξαθηθφ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

εκβξπτθψλ παικψλ θαη ηεο ζχζπαζεο ηεο κήηξαο.  

 Δπηπιένλ λα θαηαγξάθεη ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα, ηελ απηφκαηε αλίρλεπζε 

θίλεζεο ησλ εκβξχσλ. 

 Λα έρεη ηελ  δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε θεληξηθφ ζηαζκφ κέζσ δηθηχνπ Ethernet 

ελζχξκαηα θαζψο επίζεο θαη αζχξκαηα. 

 Λα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε ηξνρήιαην ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή θαζψο επίζεο 

θαη ζε επηηνίρηα βάζε, λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή. 

 Λα δηαζέηεη CE mark. 

 Ζ θαηαζθεπάζηξηα θαη ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 

9001 θαη 13485 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ ηερληθή ππνζηήξημε.  

 Λα πξνζθνκηζηνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά 

πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξντφληνο. 

 Λα πξνζθεξζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε.  

 Λα ππάξρεη ππεχζπλν SERVICE απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξία, θαη επάξθεηα 

εμαξηεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξφληα. 

 Ζ επάξθεηα ηνπ SERVICE λα απνδεηθλχεηαη κε ηα πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ησλ 

ηερληθψλ ηεο εηαηξίαο επί ηνπ πξνζθεξφκελνπ κνληέινπ. 

 

Σα παπαπάνω είδη ππέπει να ζςμμοπθώνονηαι με ηιρ απαιηήζειρ ηων Διεθνών και 

Εςπωπαϊκών Πποηύπων και να θέποςν ζήμανζη CE. 

     Οι ηιμέρ ηων πποζθεπομένων ςλικών δεν θα ςπεπβαίνοςν ηιρ ανηίζηοισερ ανώηαηερ 

ηιμέρ (αν ςπάπσοςν) ηος Παπαηηπηηήπιος Σιμών ηηρ ΕΠΤ. Οι οικονομικέρ πποζθοπέρ πος 

είναι ανώηεπερ από ηιρ ηιμέρ  ηος Παπαηηπηηηπίος Σιμών αποππίπηονηαι. 

     Δεκηέρ θα γίνοςν όζερ πποζθοπέρ ςποβληθούν έως 23-6 -2020 και ώρα 15:00 μέζω  

    e-mail ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη : promithiongnlimnou@gmail.com ή  

    fax:22543-50126 

 

 

   

                                                                               Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

                                                                    ΔΙΟΙΚ/ΚΗ-ΟΙΚ/ΚΗ  ΤΠΗΡΕΙΑ 
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