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                                                                                      Αρ. Πρωτ. 7804/18-04-2018 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑ                                   

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

ΠΡΟ: Γραμματεία  Διοικθτι 

 

ΘΕΜΑ: <<Προμήθεια Κεντρικοφ Σταθμοφ διαχείριςησ monitor και πζντε (5) monitors για 

τη Μονάδα Εμφραγμάτων>>. 

 

  Ωσ οριςμζνα μζλθ τθσ επιτροπισ κατάρτιςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν 

προμικεια κεντρικοφ ςτακμοφ διαχείριςθσ monitor και 5 monitor για τθ Μονάδα 

Εμφραγμάτων, ςφμφωνα με τθν υπ’αρικμ. 87/08-03-2018 Πράξθ Διοικθτι, 

προτείνουμε ωσ απαιτοφμενεσ τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 

Για τα παρακλίνια monitors: 

 

1. Monitor παρακολοφκθςθσ ηωτικϊν παραμζτρων υψθλισ τεχνολογίασ, καινοφργια 

και μθ χρθςιμοποιθμζνα, με εξειδικευμζνο λογιςμικό κατάλλθλο για τθν πλιρθ και 

ολοκλθρωμζνθ παρακολοφκθςθ των καρδιολογικϊν περιςτατικϊν. 

2. Σα monitors να διακζτουν  ζγχρωμθ οκόνθ TFT υψθλισ ευκρίνειασ μεγζκουσ 15¨ -  

17¨ με λειτουργία αφισ και με δυνατότθτα ταυτόχρονθσ απεικόνιςθσ τουλάχιςτον 

10 μεμονωμζνων κυματομορφϊν. 

3. Να λειτουργοφν με ρεφμα τάςθσ 220V / 50Hz και να διακζτουν 

επαναφορτιηόμενθ μπαταρία ϊςτε να εξαςφαλίηεται αυτονομία λειτουργίασ άνω 

των 60’. 

4. Να διακζτει ακόρυβο ςφςτθμα ψφξθσ και ςφςτθμα που να εμποδίηει τθ 

ςυςςϊρευςθ ςκόνθσ ςτο εςωτερικό τθσ ςυςκευισ.  

5. Να είναι βυςματοφμενου τφπου και να δζχονται μονοπαραμετρικοφσ και 

πολυπαραμετρικοφσ ενιςχυτζσ με δυνατότθτα εναλλαγισ μεταξφ των monitors ϊςτε 
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να επιτυγχάνονται θ εξατομίκευςθ των παραμζτρων και τθσ παρακολοφκθςθ του 

εκάςτοτε αςκενοφσ ακόμθ και κατά τθ διάρκεια μεταφοράσ του κακϊσ και θ άμεςθ 

αντιμετϊπιςθ τεχνικϊν προβλθμάτων.  

6.   Να διακζτει τουσ απαραίτθτοι ενιςχυτζσ των monitors για τθν παρακολοφκθςθ 

των φαινομζνων: 

   - Ηλεκτροκαρδιογραφιματοσ (ΗΚΓ), καρδιακοφ και αναπνευςτικοφ ρυκμοφ     

     (ECG/RESP,) 

- Αναίμακτθσ αρτθριακισ πίεςθσ, 

- Αιματθρισ πίεςθσ, 

   -      Κορεςμοφ Οξυγόνου, 

   -      Καπνογραφίασ και Καπνομετρίασ 

 

7.   Να διακζτει μνιμθ τουλάχιςτον 72ωρϊν  

8.  Να διακζτει οπτικοακουςτικό ςφςτθμα ςυναγερμοφ (Alarm) που να αφορά τθν 

κατάςταςθ του αςκενοφσ και αντίςτοιχο ςφςτθμα ςυναγερμοφ που να αφορά 

θλεκτρομθχανικζσ βλάβεσ του ςυςτιματοσ και αιςκθτιρων αυτοφ. 

9.   Να διακζτει κφρεσ USB και κφρα ETHERNET για ςφνδεςθ με τον κεντρικό 

ςτακμό. 

10.  Σα monitors να ςυνοδεφονται από τα κατάλλθλα καλϊδια ΗΚΓ, αιςκθτιρα 

παλμικισ οξυμετρίασ δακτφλου, περιχειρίδεσ διαφορετικϊν μεγεκϊν και όλα τα 

απαραίτθτα εξαρτιματα που κα επιτρζπουν τθν πλιρθ και απρόςκοπτθ λειτουργία 

τθσ παρακολοφκθςθσ και καταγραφισ των απεικονιηόμενων ηωτικϊν λειτουργιϊν. 

 Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG): 

1. Να μπορεί να δεχκεί πενταπολικό, εξαπολικό, δεκαπολικό θλεκτρόδιο 

θλεκτροκαρδιογραφιματοσ, ϊςτε να μπορεί να απεικονιςκεί ΗΚΓ 12 απαγωγϊν. 

2.    Να ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ βθματοδότθ. 
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3.    Να ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ τουλάχιςτον 20 αρρυκμιϊν και ανάλυςθσ 

του ST διαςτιματοσ ςε όλεσ τισ απαγωγζσ. 

4.  Να δίνει τθ δυνατότθτα ευδιάκριτθσ απεικόνιςθσ του ΗΚΓ ακόμθ και ςε 

περιπτϊςεισ κακισ ςφνδεςθσ ενϊ ςε περίπτωςθ θλεκτρικισ διακοπισ θλεκτροδίου 

να το ανιχνεφει και να μεταπίπτει αυτόματα ςε άλλθ διακζςιμθ απαγωγι για τθν 

απρόςκοπτθ παρακολοφκθςθ του θλεκτροκαρδιογραφιματοσ. 

5. Να δίνεται θ δυνατότθτα μζτρθςθσ τθσ αναπνευςτικισ ςυχνότθτασ μζςω του 

καλωδίου ΗΚΓ με δυνατότθτα αυτόματθσ και χειροκίνθτθσ ρφκμιςθσ των 

παραμζτρων ευαιςκθςίασ και ανίχνευςθσ. 

6. Δυνατότθτα διάγνωςθσ ΗΚΓ και πρόβλεψθσ οξείασ ιςχαιμίασ μυοκαρδίου βάςθ 

ειδικοφ προγράμματοσ ανάλυςθσ βαςιηόμενο ςτα δθμογραφικά ςτοιχεία του 

αςκενοφσ. 

 

Αναίμακτη Αρτηριακή Πίεςη (NBPI): 

1. Η μζτρθςθ να γίνεται με περιχειρίδα.  

2. Να διακζτει λειτουργία αυτόματθσ (ςε προκακοριςμζνο χρόνο) και χειροκίνθτθσ 

εκκίνθςθσ μζτρθςθσ τθσ ΑΠ. 

3. Να απεικονίηονται οι τιμζσ ςυςτολικισ διαςτολικισ και μζςθσ αρτθριακισ πίεςθσ 

και να διακζτει ξεχωριςτά όρια ςυναγερμοφ για κακεμιά από αυτζσ.   

Αιματηρή Πίεςη (IBP): 

1.  Δυνατότθτα μζτρθςθσ ςυςτολικισ , διαςτολικισ και μζςθσ πίεςθσ. 

2. Μζτρθςθ διακφμανςθσ πίεςθσ παλμοφ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ υποογκαιμίασ. 

 

Παλμική οξυμετρία (SpO2): 
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1. Να μετρά τον κορεςμό τθσ αιμοςφαιρίνθσ ςε οξυγόνο με αναίμακτθ μζκοδο 

μζςω αιςκθτιρα δακτφλου πολλαπλϊν χριςεων. 

2. Να δίδεται ψθφιακι ζνδειξθ του κορεςμοφ ςε εκατοςτιαία αναλογία (επί τοισ %) 

και να  απεικονίηεται θ πλθκυςμογραφικι καμπφλθ. 

3. Να εξαςφαλίηεται υψθλι ακρίβεια μζτρθςθσ ακόμθ και ςε ςυνκικεσ πτωχισ 

περιφερικισ αιμάτωςθσ κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ κίνθςθσ του αςκενοφσ. 

Κεντρικόσ ςταθμόσ: 

1.    Κεντρικόσ ςτακμόσ με ζγχρωμθ οκόνθ TFT τουλάχιςτον 22¨. 

2.  Να περιλαμβάνει λογιςμικό για ταυτόχρονθ παρακολοφκθςθ τουλάχιςτον  5 

αςκενϊν με δυνατότθτα επζκταςθσ ζωσ και 16 αςκενϊν. 

3.  Σα monitors και ο κεντρικόσ ςτακμόσ να είναι ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ ςε 

τοπικό δίκτυο  Ethernet μζςω του οποίου κα γίνεται θ επικοινωνία μεταξφ τουσ. 

4. .Ο κεντρικόσ ςτακμόσ παρακολοφκθςθσ αςκενϊν να είναι ςφγχρονθσ 

τεχνολογίασ, να είναι ςυμβατόσ για διαςφνδεςθ και επικοινωνία με τα υπό 

προμικεια monitors, να ζχει τθ δυνατότθτα υποςτιριξθσ τθλεμετρικϊν αςκενϊν.  

5.   Να ζχει τθ δυνατότθτα πλιρουσ αποκάλυψθσ κυματομορφϊν για 72 και πλζον 

ϊρεσ ανά αςκενι και για 5 τουλάχιςτον φαινόμενα ECG,NBPI, SpO2.  Να ζχει τθ 

δυνατότθτα αναβάκμιςθσ εάν απαιτθκεί μελλοντικά με δυνατότθτα full disclosure 

ζωσ και 6 θμερϊν, μζςω λογιςμικοφ software   χωρίσ να απαιτείται αλλαγι ι 

προςκικθ ςτον προςφερόμενο εξοπλιςμό. 

6.  Να ςυνοδεφεται από laser εκτυπωτι και κερμικό καταγραφικό τεςςάρων 

καναλιϊν και να παραδοκεί με όλα τα απαραίτθτα περιφερειακά ςτοιχεία 

πλθκτρολόγιο, ποντίκι και εξωτερικό θχείο ςυναγερμϊν. 
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7. Να υπάρχει θ δυνατότθτα χειριςμοφ των παρακλίνιων monitors  από τον κεντρικό 

ςτακμό όςον αφορά τθν τον ζλεγχο των ςυναγερμϊν, τθ ρφκμιςθ των ορίων και τθν 

ανάκλθςθ των δεδομζνων των αςκενϊν. 

Γενικά χαρακτηριςτικά και όροι: 

1. ο εξοπλιςμόσ να είναι καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τισ διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ 

προδιαγραφζσ αςφαλείασ και να διακζτει ςιμανςθ CE. Να διατίκεται από 

αντιπρόςωπο που να διακζτει ISO 9001 και ISO 13485 ςφμφωνα με τθν Τ.Α 

ΔΤ8δ/1348/04 που αφορά τθ διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν 

προϊόντων. 

2. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό να είναι ενταγμζνοι ςε πρόγραμμα 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Η.Η.Ε.  βάςθ του Π.Δ117/2004(ΦΕΚ82Α) και Π.Δ 

15/2006(ΦΕΚ12Α) ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τισ οδθγίασ 2003/108. 

3. Να δοκεί εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο ζτθ με ζναρξθ τθν θμερομθνία  

οριςτικισ παραλαβισ του ςυγκροτιματοσ εγκατεςτθμζνου και ςε κατάςταςθ 

πλιρουσ λειτουργίασ. 

4.  Να βεβαιϊνεται εγγράφωσ από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία θ διάκεςθ 

ανταλλακτικϊν για μια δεκαετία. 

5. Με τθν κατάκεςθ των προςφορϊν να κατατεκοφν εγχειρίδια οδθγιϊν χριςθσ των 

monitors και του κεντρικοφ ςτακμοφ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

6. Οι ςυμμετζχοντεσ να διακζτουν μόνιμα οργανωμζνο τμιμα τεχνικισ υποςτιριξθσ 

και service κακϊσ και κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό, με πιςτοποιθτικό 

εκπαίδευςθσ από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία για τθ ςυντιρθςθ των 

προςφερομζνων ειδϊν. 
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