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ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΗΛΔΙΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΩΝ ΜΕΘ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

1. Αλαπλεπζηήξαο κε δπλαηόηεηα αεξηζκνύ όγθνπ θαη πίεζεο θαηάιιεινο γηα ελήιηθεο θαη 

παηδηά πξνο ρξήζε ζε Μνλάδα Δληαηηθή Θεξαπείαο. 

Να απνηειείηαη από: 

• Βαζηθή κνλάδα 

• Σξνρήιαηε βάζε κε ζύζηεκα πέδεζεο, ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ κε ηελ βαζηθή 

κνλάδα 

• Αξζξσηό βξαρίνλα αλάξηεζεο ζσιελώζεσλ αζζελνύο 

• Να δηαζέηεη απνζπώκελε νζόλε (ε δπλαηόηεηα ζα επαλεθηηκεζεί) 

2. Να ιεηηνπξγεί ππό ηάζε δηθηύνπ (230λ/50Hz) θαη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε 

ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία πνπ λα παξέρεη απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ 60 

ιεπηώλ. Γηα δηεπθόιπλζε ησλ ελδνλνζνθνκεηαθώλ κεηαθνξώλ λα πξνζθεξζεί πξνο 

επηινγή επηπιένλ ελζσκαηνύκελν ζύζηεκα κπαηαξίαο ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή γηα 

απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ 180 ιεπηώλ. 

3. Να ιεηηνπξγεί ηξνθνδνηνύκελνο από θεληξηθή παξνρή αέξα θαη νμπγόλνπ (κε πίεζε 2,5 - 6 

bar πεξίπνπ) θαη λα δύλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη κε έλα αέξην ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ 

άιινπ. 

4. Να δηαζέηεη έγρξσκε νζόλε αθήο, κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 15”, κε δπλαηόηεηα πεξηζηξνθήο 

πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο, θαζώο θαη απόζπαζήο ηεο από ην θπξίσο ζώκα ηνπ 

αλαπλεπζηήξα. Δπίζεο λα δηαζέηεη δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ηνπιάρηζηνλ: 

• Σξηώλ (3) θπκαηνκνξθώλ ηαπηόρξνλα (πίεζεο, ξνήο θαη όγθνπ σο πξνο ην ρξόλν) 
• Βξόρσλ (όγθνπ-πίεζεο, ξνήο-όγθνπ θαη ξνήο-πίεζεο) 

• Σηκώλ θαη γξαθεκάησλ ηάζεσλ (trends) θαη’ επηινγή ηνπ ρεηξηζηή. 

5. Να εθηειεί απαξαηηήηνπο ηνπο παξαθάησ ηύπνπο ππνρξεσηηθνύ θαη απηόκαηνπ αεξηζκνύ: 

• Τπνρξεσηηθό αεξηζκό ειεγρόκελν θαη ειεγρόκελν ππνβνεζνύκελν, όγθνπ θαη πίεζεο 

(VCV,VCV-AC, PCV,PCV-AC) 

• πγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθό αεξηζκό όγθνπ θαη πίεζεο (VC-SIMV, PC- 

SIMV) 
• Αεξηζκό δηθαζηθήο πίεζεο (ΒΙΡΑΡ) 
• Αεξηζκό ζπλερνύο ζεηηθήο πίεζεο κε ή ρσξίο ππνζηήξημε πίεζεο (CPAP/PS) 

• Αεξηζκό ζπλερνύο ζεηηθήο πίεζεο κε ή ρσξίο ππνζηήξημε όγθνπ (CPAP/VS) 

• Αεξηζκό όγθνπ κε ηελ ρακειόηεξε δπλαηή πίεζε κε ή ρσξίο δπλαηόηεηα ζπγρξνληζκνύ θαη 

πίεζε ππνζηήξημεο. 

• Αεξηζκό αλαινγηθήο ππνζηήξημεο πίεζεο (Proportional). ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη 

εηδηθό αλαιώζηκν, λα πξνζθεξζεί κε ηνπιάρηζηνλ 20 (είθνζη) ηεκάρηα από ην ελ ιόγσ 

αλαιώζηκν. 

6. Να έρεη απαξαηηήησο δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο γηα εθηέιεζε θαπλνγξαθίαο. (Να 

πξνζθεξζεί πξνο επηινγή) 

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

δηαξξνώλ κέζσ ζπλνιηθήο ρνξήγεζεο ηνπιάρηζηνλ έσο 180 L/min (NIV). 

Δίλαη επηζπκεηό ην ζύζηεκα λα κεηώλεη ηελ ξνή ζε πεξίπησζε αθαίξεζεο ηεο κάζθαο ή ηνπ ζσιήλα. 



8. Δίλαη επηζπκεηό λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία νμπγνλνζεξαπείαο ηύπνπ πςειήο ξνήο, 

ηνπιάρηζηνλ έσο 50 L/min, θαηά ηελ νπνία ν ρεηξηζηήο ζα ξπζκίδεη ην πνζνζηό νμπγόλνπ 

θαη ηελ ζπλνιηθή ξνή. 

9. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ζπκβαηόο πγξαληήξαο. 

10. ε πεξίπησζε άπλνηαο λα ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα αεξηζκόο άπλνηαο, πξνθαζνξηζκέλεο 

από ηνλ ρξήζηε ξπζκίζεηο παξακέηξσλ αεξηζκνύ, κε απηόκαηε επηζηξνθή όηαλ 

απνθαηαζηαζεί ε αλαπλεπζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ αζζελή. 

1 1. Να έρεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ησλ παξαθάησ παξακέηξσλ αεξηζκνύ: 
• Υνξεγνύκελνπ όγθνπ 20 - 2000 ml ηνπιάρηζηνλ 

• Αλαπλνώλ ηνπιάρηζηνλ έσο 100 ΒΡΜ πεξίπνπ 

• Υξόλνο εηζπλνήο από 0,3s ή κηθξόηεξν έσο 5s κε δπλαηόηεηα επίηεπμεο ζρέζεσλ Ι:Δ ζε 

κεγάιν εύξνο ή ζρέζε Ι:Δ από 4:1 έσο 1:6 κε δπλαηόηεηα επίηεπμεο ρξόλνπ εηζπλνήο ζε 

κεγάιν εύξνο. 

• Ρνή εηζπλνήο έσο 120 LPM ηνπιάρηζηνλ 
• FiΟ2 από 21 % έσο 100% 
• PEEP/CPAP από 0 έσο 45 mbar ηνπιάρηζηνλ 

• Πίεζε εηζπλνήο 5 - 9 mbar ηνπιάρηζηνλ 

• Πίεζεο ππνζηήξημεο (Pressure Support) από 0-60mbar ηνπιάρηζηνλ από ην επίπεδν ηεο 

PEEP 

12. Να έρεη δπλαηόηεηα κέηξεζεο θαη έλδεημεο ηνπιάρηζηνλ ησλ παξαθάησ παξακέηξσλ: 

• Όγθνπ αλαπλνήο (Vt) 

• πλνιηθνύ εθπλεόκελνπ όγθνπ αλά ιεπηό (ΜΝ) θαη απηόκαηεο αλαπλνήο (MVspont) 

• Δηζπλεόκελνπ όγθνπ 

• Μέγηζηεο, κέζεο, ηεινεθπλεπζηηθήο πίεζεο θαη πίεζεο plateau 

• πλνιηθή ζπρλόηεηα αλαπλνώλ (f) 

• Ππθλόηεηα εηζπλεόκελνπ νμπγόλνπ (FiΟ2) 

• Λόγνπ Ι:Δ 

• Αληηζηάζεσλ (R) θαη δπλακηθήο ή ζηαηηθήο ελδνηηθόηεηαο (Cdyn ή Cstat) 

13. Να έρεη δπλαηόηεηα άκεζεο ρνξήγεζεο 100% νμπγόλνπ κε εηδηθό πξόγξακκα γηα ηε 

δηεπθόιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ αλαξξόθεζε κε απηόκαην πξόγξακκα πξν- 

νμπγόλσζεο, αλαξξόθεζεο, κεηά-νμπγόλσζεο. 

14. Να δηαζέηεη εηδηθνύο ρεηξηζκνύο/εξγαιεία γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ δηαδηθαζηώλ 

επηζηξάηεπζεο. Να πεξηγξαθνύλ πξνο αμηνιόγεζε. 

15. Να δηαζέηεη ζπλαγεξκνύο (Alarms) γηα ηηο παξαθάησ ηνπιάρηζηνλ πεξηπηώζεηο: 

• Τςειή θαη ρακειή πίεζε αεξηζκνύ 

• Άπλνηα 

• Υακειό θαη πςειό εθπλεόκελν όγθν αλά ιεπηό θαη όγθν αλαπλνήο (TV) 

• Υακειή θαη πςειή ζπγθέληξσζε εηζπλεόκελνπ νμπγόλνπ 

• Τςειή αλαπλεπζηηθή  ζπρλόηεηα 

• Πηώζε ηξνθνδνζίαο ζην θεληξηθό δίθηπν αέξα-νμπγόλνπ 

• Υακειό επίπεδν θόξηηζεο κπαηαξίαο 

• Βιάβε ζπζθεπήο 

16. Να δηαζέηεη ηάζεηο (trends) 24 σξώλ γηα όιεο ηηο αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο θαζώο θαη 

κλήκε απνζήθεπζεο ζπκβάλησλ, ξπζκίζεσλ θαη ζπλαγεξκώλ ηνπ ηειεπηαίνπ αζζελνύο, 

πξνο ελεκέξσζε ησλ ρξεζηώλ. 

17. Η βαζκνλόκεζε ησλ αηζζεηήξσλ λα εθηειείηαη απηόκαηα, ρσξίο λα δηαθόπηεηαη ν 

κεραληθόο αεξηζκόο. Θα εθηηκεζεί αλ γηα ηελ αιιαγή ησλ αηζζεηήξσλ ξνήο δελ απαηηείηαη 

δηαθνπή ηνπ κεραληθνύ αεξηζκνύ. 

18. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα παγώκαηνο θπκαηνκνξθώλ (freeze), ιεηηνπξγία αλαθνξάο 

(reference) γηα ηνπο βξόρνπο (loops) κε δπλαηόηεηα κέηξεζεο ηηκώλ. 

19. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο ηεο νζόλεο αθήο θαη αζθαινύο ηξόπνπ ξπζκίζεσλ ώζηε 

λα απνθεύγεηαη ν θίλδπλνο ηεο θαηά ιάζνο απνξξύζκηζήο ηνπο. 



20. Να δηαζέηεη λεθεινπνηεηή θαξκάθσλ. Η ιεηηνπξγία ηνπ λεθεινπνηεηή λα κελ επεξεάδεη ηνλ 

ρνξεγνύκελν θαηά ιεπηό όγθν. 

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

απνζηεηξώζηκα ζε θιίβαλν αηκνύ. 

22. Κάζε αλαπλεπζηήξαο λα παξαδνζεί κε: 

• Γύν (2) ζεη ησλ ηκεκάησλ πνπ δηέξρνληαη εθπλεόκελα αέξηα (όπσο βαιβίδεο εθπλνήο, 

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

ηνπ αλαπλεπζηήξα. 
• Γύν (2) ζεη δνρείσλ λεθεινπνίεζεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ 

• Έλαλ (1) δνθηκαζηηθό αζθό 

• Σνπιάρηζηνλ κηα (1) κάζθα, ζηνκαηνξηληθή, κε επεκβαηηθνύ αεξηζκνύ (NIV) πνιιαπιώλ 

ρξήζεσλ 
• σιήλεο παξνρώλ, 02 θαη αέξα 
23. Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή ηπρόλ επηπιένλ δπλαηόηεηεο/ιεηηνπξγίεο. 

24. Να έρεη δπλαηόηεηα παξάηαζεο ηεο εηζπλνήο (INSP.HOLD) θαζώο θαη ρεηξνθίλεηεο έλαξμήο 

ηεο, θαηά ηε βνύιεζε ηνπ ρεηξηζηή, όπσο επίζεο θαη δπλαηόηεηα παξάηαζεο ηεο εθπλνήο 

(EXP.HOLD) 

25. Να ζπλνδεύεηαη από λεθεινπνηεηή θαξκάθσλ ειεγρόκελν από ηνλ αλαπλεπζηήξα γηα 

εθαξκνγή ζπγρξνληζκέλεο λεθεινπνίεζεο ρσξίο λα επεξεάδεη ην ρνξεγνύκελν όγθν 

αλαπλνήο (Tidal Volume). 

26. Να δηαζέηεη εηδηθή ιεηηνπξγία γηα επαλαζηξαηνιόγεζε ησλ αλελεξγώλ θπςειίδσλ ηνπ 

πλεύκνλα (lung recruitment) 

27. Οη ξπζκίζεηο θαη ηα κελύκαηα ηνπ αλαπλεπζηήξα λα παξνπζηάδνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

Να ζπλνδεύεηαη από νδεγίεο ρξήζεσο ζηελ ειιεληθή. 

28. Σν θύιιν ζπκκόξθσζεο λα απνδεηθλύεηαη απαξαίηεηα κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα θπιιάδηα 

ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο 

29. Σν κεράλεκα λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο θαη λα δηαζέηεη απαξαηηήησο ην ζήκα CE. Σν πξνζθεξόκελν είδνο λα δηαηίζεηαη 

από αληηπξόζσπν πνπ δηαζέηεη ΔΝ ISO 9001/00 θαη ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ), λα πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/04 θαη 

λα εληάζζεηαη ζην πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ. 117/2004. 

Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ISO 

Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη απαξαίηεηα πηζηνπνηεκέλν ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο από ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθό νίθν. 

Όια ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη επηθπξσκέλα ή πξσηόηππα. 

30. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 2 εηώλ θαη θάιπςε ζπληήξεζεο θαη αληαιιαθηηθώλ 

ηνπιάρηζηνλ γηα κηα δεθαεηία. 

31. Να δνζεί ην θόζηνο γηα εηήζηα ζύκβαζε ζπληήξεζεο -κεηά ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο θαη κέρξη ηε 

ζπκπιήξσζε ηεο δεθαεηίαο- πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

Α) απεξηόξηζην αξηζκό επηζθέςεσλ θαη απνθαηάζηαζε βιαβώλ κε ηα απαηηνύκελα 

αληαιιαθηηθά. 

Β) πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο, όζεο πξνβιέπνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ service kit θαη όισλ ησλ απαξαίηεησλ αλαιώζηκσλ θαη 

εμαξηεκάησλ. 

32. Να δνζεί ηηκή γηα ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαπλεπζηήξα πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα αλαιώζηκα 

απνθιεηζηηθήο δηάζεζεο ελόο έηνπο. 

33. Η ηηκή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάδεημε ηνπ κεηνδόηε ζα πξνθύςεη από ην άζξνηζκα 

ηεο πξνκήζεηαο ηνπ αλαπλεπζηήξα, ηεο ζπληήξεζεο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηεο δεθαεηίαο θαη  



ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα έλα έηνο. 
34. Να θαηαηεζεί πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ρεηξηζηώλ (ηαηξώλ, λνζειεπηώλ θαη κεραληθώλ) ζηε 

ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή. 


