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                                                                                                                       Αρ.Πρωτ.:13927/09-07-2018 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΑΙ ΕΞΙ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ MONITORS  

ΣΗΝ ΜΕΘ ΣΗ Ν.Μ.ΠΤΡΓΟΤ 

 

 

Α. ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΓΕΝΙΚΑ: Να αποτελείται από τα ακόλουκα τμιματα: 
α. Τπολογιςτικι μονάδα 
β. Οκόνεσ 
γ. Περιφερειακά ςτοιχεία 
 

  
ΓΕΝΙΚΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1. Να είναι καινοφργιοσ, αμεταχείριςτοσ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ(να αναφζρεται το πρϊτο ζτοσ κυκλοφορίασ). 

2. Να τροφοδοτείται με τάςθ δικτφου πόλθσ 220-240 V/50 Hz και να διακζτει εξωτερικό UPS αυτονομίασ 15 λεπτϊν 
τουλάχιςτον. Να αναφζρεται θ κατθγορία και κλάςθ θλεκτρικισ αςφάλειασ. 

3. Να μπορεί να ςυνδεκεί με τα παρακλίνια monitors ενςφρματα αλλά και αςφρματα. 

 

ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

1. Να αποτελείται από θλεκτρονικό υπολογιςτι τελευταίασ γενιάσ, με λειτουργικό περιβάλλον φιλικό προσ το χριςτθ, με 
ελλθνικό menu. Να αναφζρεται ο επεξεργαςτισ και θ μνιμθ. 

2.  Να διακζτει ενςωματωμζνο κατάλλθλο λογιςμικό και άδειεσ χριςθσ για ςφνδεςθ με ςυςτιματα LIS, RIS-PACS, 
ςυςτιματα καρδιολογικϊν και κλινικϊν δεδομζνων. 

 

ΟΘΟΝΕ 

1.Να διακζτει τουλάχιστον 1(μία) οκόνθ. 

2. Να είναι ζγχρωμθ, επίπεδθ, TFT,  ιατρικοφ τφπου, αφισ, υψθλισ ευκρίνειασ. 

3. Να ζχει μζγεκοσ  τουλάχιςτον 21 ιντςϊν. 

4. Να ζχει δυνατότθτα  απεικόνιςθσ των παραμζτρων με διαφορετικά χρϊματα.  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 
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1.Να διακζτει αλφαρικμθτικό πλθκτρολόγιο και ποντίκι για τθν ειςαγωγι των ςτοιχείων των αςκενϊν ι και άλλων 
παραμζτρων. 

2. Να διακζτει εξωτερικό θχείο ςυναγερμϊν. 

3. Να ςυνοδεφεται από networked laser printer,(με λειτουργίεσ Print, Copy, Scan) για τθν εκτφπωςθ αναφορϊν, trends, 
κυματομορφϊν  ΗΚΓ/φιματοσ 12 απαγωγϊν, κλπ, από οποιοδιποτε παρακλίνιο monitor του δικτφου. Να διακζτει 
ςυνδεςιμότθτα Ethernet και USB, αυτόματθ εκτφπωςθ διπλισ όψθσ, μζγιςτθ ταχφτθτα εκτφπωςθσ τουλάχιςτον 40 
ςελίδεσ το λεπτό, αυτόματοσ τροφοδότθσ χαρτιοφ τουλάχιςτον 250 φφλλων. 

 

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

1. Να παρακολουκεί ταυτόχρονα τουλάχιςτον ζξι αςκενείσ και να ζχει δυνατότθτα επζκταςθσ τουλάχιςτον ςε δζκα. Να 
αναφερκεί το κόςτοσ αναβάκμιςθσ(ςτθν οικονομικι προςφορά) προσ αξιολόγθςθ. 

  2. Να υπάρχει δυνατότθτα πλιρουσ χειριςμοφ των παρακλίνιων monitors από τον κεντρικό ςτακμό, όπωσ αλλαγι ορίων 
ςυναγερμοφ, διαμόρφωςθ απεικονιηόμενων κυματομορφϊν. 

3. Να ζχει τθν δυνατότθτα ανίχνευςθσ αρρυκμιϊν και διαςτιματοσ ST. Να είναι δυνατι θ διεξαγωγι μετριςεων επί των 
κυματομορφϊν με τθ χριςθ κερςόρων. 

 

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΤΛΛΟΓΗ/ΕΞΟΔΟΤ ΣΟΙΧΕΙΩΝ 

1. Να ζχει δυνατότθτα αρχειοκζτθςθσ και αναςκόπθςθσ όλων των ςυναγερμϊν, κακϊσ επίςθσ και όλων των μετριςεων 
των παρακολουκοφμενων παραμζτρων υπό μορφι πινάκων(trends), για τουλάχιςτον 4 θμζρεσ(κα αξιολογθκεί κετικά 
το μεγαλφτερο διάςτθμα μνιμθσ trend) και δυνατότθτα περαιτζρω επζκταςθσ, κακϊσ και τθσ θμερομθνίασ, τθσ ϊρασ 
και των ςτοιχείων του αςκενοφσ. 

2. Να ζχει δυνατότθτα αρχειοκζτθςθσ ςτο ςκλθρό δίςκο όλων των κυματομορφϊν(full disclosure 12 τουλάχιςτον 
κυματομορφϊν ΗΚΓ, αναπνοισ, SpO2, αιματθρϊν πιζςεων, κλπ) ανά αςκενι και για όλουσ τουσ παρακολουκοφμενουσ 
αςκενείσ ςυγχρόνωσ, για τουλάχιςτον 4 θμζρεσ και δυνατότθτα περαιτζρω επζκταςθσ (κα αξιολογθκεί κετικά ο 
μεγαλφτεροσ χρόνοσ καταγραφισ).  

3. Να ζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ των δεδομζνων του αςκενοφσ μετά το εξιτιριό του, με δθμιουργία θλεκτρονικισ 
αναφοράσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυμβάντων που αποκθκεφκθκαν, για απεριόριςτο χρονικό διάςτθμα. 

4. Να ζχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ όλων των κυματομορφϊν και των μετριςεων από κάποιο επιλεγμζνο από τον χειριςτι 
παρακλίνιο monitor, χωρίσ να ςταματά ι να αλλοιϊνεται θ παρακολοφκθςθ των υπολοίπων αςκενϊν . 

5. Να απεικονίηει ταυτόχρονα για κάκε αςκενι τουλάχιςτον δφο κυματομορφζσ και αρικμθτικά όλεσ τισ άλλεσ 
παρακολουκοφμενεσ παραμζτρουσ κακϊσ και τον αρικμό κλίνθσ του αςκενοφσ. Αυτό να γίνεται για όλουσ τουσ αςκενείσ 
ςυγχρόνωσ. 

6. Να ζχει αμφίδρομθ, μζςω ψθφιακοφ δικτφου Ethernet, επικοινωνία  με τα monitors και δυνατότθτα ςφνδεςθσ  με άλλα 
πλθροφοριακά ςυςτιματα(πχ. LIS, RIS-PACS), για τθν αυτόματθ ειςαγωγι εργαςτθριακϊν, δθμογραφικϊν και λοιπϊν 
δεδομζνων ςτα παρακλίνια monitors κακϊσ και εξαγωγι κλινικϊν δεδομζνων από αυτά. 

7. Να ζχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ με ςφςτθμα διαχείρθςθσ καρδιολογικϊν ι άλλων δεδομζνων, όπου κα αποςτζλλονται και 
κα αποκθκεφονται τα θλεκτροκαρδιογραφιματα 12 απαγωγϊν από τα παρακλίνια monitors, οι εξετάςεισ από άλλεσ 
ςυςκευζσ τθσ κλινικισ(αναπνευςτιρεσ,κλπ) για τθν δθμιουργία θλεκτρονικοφ φακζλου του αςκενοφσ. Σο όλο ςφςτθμα 
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να ςυνδζεται και με ςφςτθμα διαχείρθςθσ δεδομζνων(Clinical Information System)  για τθ δθμιουργία πλιρουσ 
θλεκτρονικοφ φακζλου. 

 

Β.ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟ MONITOR 

    

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

  1.Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, αμεταχείριςτα(να αναφερκεί το πρϊτο ζτοσ κυκλοφορίασ) 

  2.Να τροφοδοτείται  με τάςθ δικτφου πόλθσ 220-240 V /50 Hz μζςω ενςωματωμζνου τροφοδοτικοφ 

  3.Να ζχει ακόρυβθ λειτουργία και δυνατότθτα πακθτικισ ψφξθσ χωρίσ χριςθ ανεμιςτιρα   

   

 MONITOR 

1.Να ζχει ενιςχυτικζσ βακμίδεσ : 
 

 Α.  Ηλεκτροκαρδιογραφιματοσ(ECG) – Αναπνοισ(Resp) 
 Β.  Αιματθρισ πίεςθσ(IBP) 
 Γ.  Αναίμακτθσ πίεςθσ(NIBP) 
 Δ.  Παλμικισ Οξυμετρίασ(SpO2) 
 Ε.  Θερμοκραςίασ(Temp) 
Σ. Καπνογραφίασ(EtCO2) 

2. Nα είναι εφκολο ςτον χειριςμό του, να διακζτει λογιςμικό και menu λειτουργίασ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και service 
manual ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα. 

3. Να επικοινωνεί μζςω ςφνδεςθσ ςε κοινό ψθφιακό δίκτυο Ethernet, τόςο με τον Κεντρικό ςτακμό, όςο και με τα άλλα 
παρακλίνια monitors(bed to bed), χωρίσ τθν ανάγκθ παρζμβαςθσ οποιαςδιποτε άλλθσ ςυςκευισ. Κατά τθν 
επικοινωνία bed to bed κάκε παρακλίνιο monitor πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα επιλογισ απομακρυςμζνου monitor 
και απεικόνιςθσ των καταγραφόμενων παραμζτρων του(τουλάχιςτον 4 κυματομορφζσ) ενϊ ςυνεχίηει τθν καταγραφι 
και απεικόνιςθ των παραμζτρων του ςφςτοιχου αςκενοφσ.   

4. Να είναι πλιρωσ βυςματοφμενου τφπου(modular), με πολυπαραμετρικοφσ ι ξεχωριςτοφσ ενιςχυτζσ, με δυνατότθτα 
εναλλαγισ ανάμεςα ςτα monitor, για ευελιξία ςχθματιςμοφ εξατομικευμζνων ςυνκζςεων και αντιμετϊπιςθσ βλαβϊν. 

5. Να φζρει ζγχρωμθ οκόνθ αφισ, τεχνολογίασ TFT, τουλάχιςτον 17 ιντςϊν, υψθλισ ανάλυςθσ (τουλάχιςτον1280 × 768) 
και αντίκεςθσ(να δοκοφν αναλυτικά τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ οκόνθσ).  

6. Να διακζτει κανάλια για τουλάχιςτον 10 κυματομορφζσ, με ταχφτθτεσ ςάρωςθσ 6,25 – 12,5 – 25 – 50 mm/sec 
τουλάχιςτον, δυνατότθτα παγϊματοσ κυματομορφϊν και πρόγραμμα ανάλυςθσ με χριςθ κζρςορα. 

7. Να δφναται να τοποκετθκεί ςε περιςτρεφόμενθ βάςθ και ςε περιςτρεφόμενο τφπο βραχίονα τοίχου ι οροφισ. Η 
ανάρτθςθ κάκε monitor κα γίνει με ευκφνθ και ζξοδα του προμθκευτι. 

8. Να ζχει δυνατότθτα οπτικοακουςτικισ διάταξθσ ςυναγερμοφ, άνω και κάτω ορίων, για όλα τα φαινόμενα και τισ 
παραμζτρουσ τουσ, κακϊσ και ςυναγερμό για τεχνικό πρόβλθμα. Να διακζτει τουλάχιςτον 3(τρία) διαφορετικά 
επίπεδα ςυναγερμοφ ανάλογα με τθν κριςιμότθτά του και να υπάρχει δυνατότθτα αρχειοκζτθςθσ ςυμβάντων 
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ςυναγερμοφ με δυνατότθτα ανάκλθςθσ(ξεχωριςτά από τον κεντρικό ςτακμό). Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ, 
άμεςθσ ρφκμιςθσ των ορίων ςυναγερμοφ για όλεσ τισ παραμζτρουσ ταυτόχρονα. 

9.Σα όρια των ςυναγερμϊν των παρακλίνιων monitors για τισ διάφορεσ παραμζτρουσ να ρυκμίηονται εφκολα από τον 
χειριςτι, τόςο από το monitor, όςο και από τον Κεντρικό ςτακμό και να απεικονίηονται ςυνεχϊσ ςτθν οκόνθ. 

10. Να διακζτει μνιμθ trend τουλάχιςτον 48 ωρϊν, όλων των παραμζτρων, ςε ιςτογράμματα και πίνακεσ, με υψθλό 
ρυκμό δειγματολθψίασ, τουλάχιςτον 30 sec. Σα ιςτογράμματα να εμφανίηονται ςτθν οκόνθ ταυτόχρονα με τισ άλλεσ 
κυματομορφζσ και μετριςεισ πραγματικοφ χρόνου, ϊςτε να μθν αλλοιϊνεται θ παρακολοφκθςθ του αςκενοφσ. 

11. Να ζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ επειςοδίων, ςυναγερμϊν και αρρυκμιϊν όλων των τφπων για τουλάχιςτον 48 
ϊρεσ. 

12. Να ςυνδζεται με καταγραφικό.( Να αναφερκεί ο αρικμόσ των καναλίων). 

13. Να διακζτει πρόγραμμα αιμοδυναμικϊν υπολογιςμϊν και δοςολογίασ φαρμάκων. 

14. Να ςυνοδεφεται από βυςματοφμενθ μονάδα- monitor μεταφοράσ, ϊςτε κατά τθν μεταφορά του αςκενοφσ να μθν 
απαιτείται αποςφνδεςι του από τα καλϊδια και τουσ μορφομετατροπείσ λιψθσ των ηωτικϊν ςθμείων(ECG/Resp, 
SpO2, NIBP, IBP, Temp, EtCO2, κλπ) και να μθν υπάρχει απϊλεια δεδομζνων ςτθν διάρκεια τθσ μεταφοράσ. Να 
διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ αφισ, τεχνολογίασ TFT, 6(ζξι) τουλάχιςτον ιντςϊν και 3(τριϊν) τουλάχιςτον καναλιϊν κακϊσ 
και μπαταρίεσ για ανεξάρτθτθ λειτουργία 4(τεςςάρων) τουλάχιςτον ωρϊν.  

15. Να φζρει απαραίτθτα τουσ ανάλογουσ ενιςχυτζσ – δυνατότθτεσ, προγράμματα, θλεκτρόδια, καλϊδια, κλπ. και 
γενικότερα εξαρτιματα για λειτουργία και πλιρθ χριςθ του ςτθν ΜΕΘ, χωρίσ καμία περαιτζρω οικονομικι 
επιβάρυνςθ του Νοςοκομείου.  

16. Να φζρει φίλτρα παραςίτων δικτφου, προςταςίασ από ρεφματα απινίδωςθσ, διακερμίασ και αναπνευςτικοφ κορφβου. 
Να ζχει δυνατότθτα ανίχνευςθσ παλμϊν βθματοδότθςθσ. 

 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΗΛΕΚΣΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΣΟ(ECG) – ΑΝΑΠΝΟΗ(Resp) 

1. Να ζχει τθ δυνατότθτα λιψθσ και απεικόνιςθσ πλιρουσ ECG(και τισ 12 απαγωγζσ)  μζςω εφκαμπτου, ανκεκτικοφ προσ 
μθχανικζσ καταπονιςεισ, δεκαπολικοφ καλωδίου. Η λιψθ με τθν δυνατότθτα αυτι να είναι ιδιαίτερα ακριβισ και να 
πραγματοποιοφνται μετριςεισ επί του λαμβανόμενου ECG(ανάλυςθ R-R διαςτιματοσ, μζτρθςθ διαςτιματοσ PR, 
διάρκεια QRS, κλάςμα QT/QTc) παρακλίνια ι από τον κεντρικό ςτακμό).  

2. Να ζχει τθν δυνατότθτα ανίχνευςθσ κακισ ςφνδεςθσ ι θλεκτρικισ διακοπισ κάκε καλωδίου και να μεταπίπτει ςε 
διακζςιμθ απαγωγι και ειδοποίθςθ του χριςτθ. 

 3. Nα διακζτει εφροσ μζτρθςθσ καρδιακοφ ρυκμοφ 15 – 300 bpm  και διαγνωςτικι ςυχνότθτα ΗΚΓ 0.05 – 150 Hz. Να 
απεικονίηει τον αρικμό ςφφξεων ακόμα και ςε περιπτϊςεισ κακισ ςφνδεςθσ ι διακοπισ του καλωδίου ςφνδεςθσ του 
ECG, από τθν παλμικι οξυμετρία ι τθν αιματθρι πίεςθ. 

4. Να ανιχνεφει όλεσ τισ βαςικζσ αρρυκμίεσ(τουλάχιςτον 12). 

5. Να ζχει δυνατότθτα εκτίμθςθσ αρρυκμιϊν από ταυτόχρονθ ανάλυςθ τουλάχιςτον δφο απαγωγϊν ECG και  να 
αποκθκεφει τα επειςόδια ςτθν μνιμθ του. 

6. Να ζχει δυνατότθτα ανάλυςθσ διαςτιματοσ ST δϊδεκα απαγωγϊν και να δίνει τθν αντίςτοιχθ μεταβολι ςτθν οκόνθ και 
για τισ 12 απαγωγζσ ςυγχρόνωσ. Να δφναται επίςθσ να απεικονίηει τα trends (γραφικι παράςταςθ μεταβολισ του ST 
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ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο) για 3(τρεισ) απαγωγζσ ςυγχρόνωσ παράλλθλα με τισ κυματομορφζσ πραγματικοφ χρόνου. 
Να υπάρχει θ δυνατότθτα ρφκμιςθσ των ςθμείων J χειροκίνθτα. 

7. Να εμφανίηει τθν τιμι(εφροσ 0 – 150 αναπνοζσ ανά λεπτό)  και να απεικονίηει τθν κυματομορφι τθσ αναπνοισ από το 
ίδιο με το ECG καλϊδιο, θ ευαιςκθςία τθσ οποίασ να ρυκμίηεται τόςο χειροκίνθτα όςο και αυτόματα. 

8. Να γίνεται κατ’επιλογι ρφκμιςθ του χρόνου άπνοιασ από 10 – 30 sec με alarm. 

 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΙΜΑΣΗΡΩΝ ΠΙΕΕΩΝ (IBP) 

1. Να γίνεται λιψθ του φαινομζνου μζςω μορφομετατροπζων πολλαπλισ ι μιασ χριςθσ.  

2. Να διακζτει ενιςχυτι  τουλάχιςτον 2(δφο) πιζςεων που να απεικονίηει τισ κυματομορφζσ και να εμφανίηει ταυτόχρονα 
τισ τιμζσ τθσ ςυςτολικισ, διαςτολικισ και μζςθσ πίεςθσ. Να ζχει τθν δυνατότθτα απεικόνιςθσ των κυματομορφϊν ςε 
υπζρκεςθ(over lapping με κοινό 0) κακϊσ και δυνατότθτα αναβάκμιςθσ ζωσ και τουλάχιςτον 4(τζςςερισ). Να 
προςφερκοφν προσ επιλογι οι αντίςτοιχεσ βακμίδεσ για παρακολοφκθςθ επιπλζον φαινομζνων.   

3.  Να διακζτει ειδικό πρόγραμμα μζτρθςθσ τθσ πίεςθσ ενςφινωςθσ  πνευμονικισ αρτθρίασ(Wedge pressure). 

4. Να διακζτει δυνατότθτα μζτρθςθσ τθσ απόκλιςθσ δείκτθ παλμοφ – Pulse Pressure Variation(PPV), για τθν αξιολόγθςθ 
τθσ επίδραςθσ κεραπείασ με υγρά. 

5. Να ζχει τθν δυνατότθτα υπολογιςμοφ τθσ πίεςθσ άρδευςθσ εγκεφάλου(CPP). 

 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΝΑΙΜΑΚΣΗ ΠΙΕΗ(NIBP) 

1.Να μετρά τθν αναίμακτθ πίεςθ με περιχειρίδα ςφμφωνα με τθν ταλαντωςιμετρικι μζκοδο. 

2. Να διακζτει δυνατότθτα υποδοχισ για διαφορετικά μεγζκθ περιχειρίδων 

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

4. Η μζτρθςθ να γίνεται  με χειροκίνθτο και αυτόματο τρόπο, με ρυκμιηόμενα από τον χριςτθ, χρονικά διαςτιματα και να 
εμφανίηει ςτθν οκόνθ τισ τιμζσ τθσ ςυςτολικισ, διαςτολικισ και μζςθσ πίεςθσ. 

 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΛΜΙΚΗ ΟΞΤΜΕΣΡΙΑ 

1. Να δζχεται αιςκθτιρα πολλαπλϊν χριςεων δακτφλου, τφπου γαντιοφ και αιςκθτιρεσ μιασ χριςθσ. 

2. Να απεικονίηει τθν κυματομορφι(κφμα περιφερειακοφ παλμοφ) και να εμφανίηει τθν τιμι του κορεςμοφ Ο2 
(SpO2)(εφροσ κορεςμοφ 0%-100%). 

3. Εφροσ μζτρθςθσ παλμοφ:15–300 παλμοί ανά λεπτό. 

4. Να διακζτει υψθλι ακρίβεια μετριςεων ςε ςυνκικεσ χαμθλισ αιμάτωςθσ και ςυνεχοφσ κίνθςθσ με ειδικό ςφςτθμα 
απόρριψθσ παραςίτων(θ παρεχόμενθ ακρίβεια ςε ςυνκικεσ ςυνεχοφσ κίνθςθσ ςτο εφροσ 70% – 100% να είναι<3,5%). 

5. Να μετράει με αναίμακτθ μζκοδο τον δείκτθ PVI(Pleth Variability Index). 
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6. Nα μετράει με αναίμακτθ μζκοδο τθν αιμοςφαιρίνθ(SpHb), με γράφθμα τθσ τάςθσ τθσ. Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ 
ο τρόποσ ςφνδεςθσ τθσ μονάδασ μζτρθςθσ αιμοςφαιρίνθσ, θ ευκολία μεταφοράσ τθσ μεταξφ των παρακλίνιων monitors 
κακϊσ οι ηθτοφμενεσ βακμίδεσ είναι δφο. 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ 

1.Να ζχει τθν  δυνατότθτα μζτρθςθσ κερμοκραςίασ ςε δφο ανεξάρτθτα κανάλια(Σ1 και Σ2) και να εμφανίηει τθν τιμι τουσ 
και τθν διαφορά. 

2. Θα αξιολογθκεί κετικά θ δυνατότθτα μζτρθςθσ κερμοκραςίασ πυρινα του αςκενοφσ μθ επεμβατικά(μζςω αιςκθτιρα 
δζρματοσ με υψθλι ακρίβεια) 

 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑ  

1. Καπνογραφία, με μζκοδο κφριασ ι περιφερικισ ροισ, για χριςθ ςε διαςωλθνωνζνουσ και μθ αςκενείσ. Να 

ςυνοδεφεται από set παρελκομζνων για διαςωλθνωμζνουσ και μθ αςκενείσ (αιςκθτιρασ μαηί με 1(μία) 

τουλάχιςτον κυβζττα μζτρθςθσ) .  

2. Να απεικονίηεται θ κυματομορφι και θ αρικμθτικι τιμι του τελοεκπνευςτικοφ διοξειδίου του άνκρακα(EtCO2). 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

Να ζχει δυνατότθτα υποδοχισ ανεξάρτθτων ςυςκευϊν, ι  βυςματοφμενων  ενιςχυτϊν για τθν παρακολοφκθςθ των 
παρακάτω παραμζτρων: 

   1. Καρδιακισ παροχισ με αιματθρό τρόπο(κερμοαραίωςθ) και ςυνεχοφσ καρδιακισ παροχισ με αναίμακτο τρόπο.  

2. Κορεςμόσ Οξυγόνου μεικτοφ φλεβικοφ αίματοσ(SvO2) και φλεβικοφ αίματοσ(ScVO2) 

3. Ηλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ(EEG), 4(τεςςάρων) καναλίων.  

4. Βάκουσ καταςτολισ μζςω διφαςματικοφ δείκτθ(BIS). 

 

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

1. Να αναφερκοφν προσ επιλογι δυνατότθτεσ καταγραφισ επιπλζον παραμζτρων, να διευκρινιςκεί ο τρόποσ μζτρθςισ 
τουσ και ο απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ. Να αναφερκοφν οι τιμζσ των ανωτζρω βακμίδων. 

2. Σα monitors κα πρζπει να ςυνδζονται με ςφςτθμα κλινικϊν δεδομζνων(Clinical Information System), το οποίο να 
ςυνδζεται με το δίκτυο πλθροφορικισ του Νοςοκομείου(Hospital Information System), το Radiology System(PACS), τα 
ιατρικά εργαςτιρια(Laboratory Information System) και να ενςωματϊνει όλα τα ςτοιχεία των παρακλινίων monitors, των 
αναπνευςτιρων, των αντλιϊν ζγχυςθσ φαρμάκων, κλπ. Να κατατεκεί κατάλογοσ με τα ςυμβατά μθχανιματα και μοντζλα. 

3. Να ζχει δυνατότθτα απεικόνιςθσ ςτθν ίδια οκόνθ δεδομζνων, όπωσ ακτινογραφίεσ, εργαςτθριακά αποτελζςματα, 
δθμογραφικά ςτοιχεία αςκενοφσ, εικόνεσ υπεριχων κλπ., από τα κλινικά πλθροφοριακά ςυςτιματα του Νοςοκομείου. 
Να προςφερκεί προσ επιλογι το απαιτοφμενο λογιςμικό και/ι εξοπλιςμόσ. 
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ΒΑΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ ΤΝΘΕΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Να προςφερκοφν ςε ενιαία τιμι: 

1.Ζνασ κεντρικόσ ςτακμόσ, κατάλλθλοσ για παρακολοφκθςθ 6 παρακλίνιων monitors , 24 κυματομορφϊν τουλάχιςτον, 
αποτελοφμενοσ από υπολογιςτι, τουλάχιστον 1(μία) οκόνθ TFT 21 τουλάχιςτον ιντςϊν, εκτυπωτι Laser, πλθκτρολόγιο, 
ποντίκι, UPS, δίκτυο επικοινωνίασ Ethernet. 

2.Ζξι παρακλίνια monitors, τουλάχιςτον 17 ιντςϊν, πολλαπλϊν παραμζτρων, με βυςματοφμενεσ μονάδεσ το κακζνα.                                           
  Σο κάκε monitor να περιλαμβάνει τα κάτωκι εξαρτιματα πολλαπλϊν χριςεων: 
  α)Δεκαπολικό καλϊδιο ΗΚΓ 
  β)Σρεισ περιχειρίδεσ ενθλίκων, διαφορετικϊν μεγεκϊν 
  γ)Ζνα τουλάχιςτον αιςκθτιρα κερμοκραςίασ πυρινα ι δζρματοσ ι οιςοφάγου/ορκοφ, πολλαπλϊν χριςεων. 
  δ)  Βάςεισ ςτιριξθσ για επιτοίχια ράγα 

3.Ζξι βυςματοφμενεσ μονάδεσ-monitors μεταφοράσ για τθν λιψθ και παρακολοφκθςθ των φαινομζνων: 
   α)ECG/Καρδιακοφ ρυκμοφ/Αναπνοισ 
   β)Κορεςμοφ αιμοςφαιρίνθσ ςε Οξυγόνο(SpO2)[ να μετράνε πρόςκετα PVI,  και μία πρόςκετα μζτρθςθ ολικισ 

αιμοςφαιρίνθσ(SpHb), μθ επεμβατικά, αναίμακτα] 
   γ)Αναίμακτθσ πίεςθσ(NIBP) 
   δ)Αιματθρϊν πιζςεων(IBP), τουλάχιςτον 2(δφο) 
   ε)Θερμοκραςίασ(Temp) 
 ςτ)Tελοεκπνευςτικοφ CO2(EtCO2) 

4.Ζξι αιςκθτιρεσ δακτφλου SpO2 ενθλίκων, τφπου γαντιοφ(SpO2, PVI) 

5. Ζνασ ενιςχυτισ μζτρθςθσ τθσ ολικισ αιμοςφαιρίνθσ(SpHb) , μθ επεμβατικά, αναίμακτα  

6.Ζνασ αιςκθτιρασ δακτφλου για μζτρθςθ αιμοςφαιρίνθσ(SpHb), με αντίςτοιχα αυτοκόλλθτα εφαρμογισ, μιασ χριςθσ 

7.Ζξι ενιςχυτζσ καπνογραφίασ μζςω αιςκθτιρα κφριασ ροισ(mainstream) ι περιφερικισ ροισ(sidestream)*ζνασ για κάκε 
monitor]. 

8.Για το ςφνολο των monitors να προςφερκoφν κάποιοι επιπλζον ενιςχυτζσ για 2(δφο) επιπλζον αιματθρζσ πιζςεισ και 
μζτρθςθσ καρδιακισ παροχισ. 

 

Να προςφερκοφν προσ επιλογι: 

9.Ζνασ ενιςχυτισ θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ(EEG),  για τα παρακλίνια monitors 

10. Δφο ενιςχυτζσ ςυνεχοφσ καρδιακισ παροχισ με αναίμακτο τρόπο για τα παρακλίνια monitors 

 11.Ζνασ ενιςχυτισ μζτρθςθσ βάκουσ αναιςκθςίασ . 

 12.το φφλλο ςυμμόρφωςθσ κα πρζπει να απαντθκεί με ςαφινεια θ ςυμφωνία ι όχι ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
παραπζμποντασ για τθν τεκμθρίωςθ ςτα ςυνθμμζνα ςτθν προςφορά prospectus ι άλλα φυλλάδια του οίκου, με τθν 
ίδια αρίκμθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

  13.Να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για 2(δφο) ζτθ ςτθν οποία κα περιλαμβάνεται το ςφνολο των ανταλλακτικϊν για 
τυχόν επιςκευζσ και οι απαιτοφμενοι περιοδικοί ζλεγχοι αςφαλοφσ λειτουργίασ και επάρκειασ ανταλλακτικϊν για 
10(δζκα) ζτθ. 

  14. τθν οικονομικι προςφορά κα περιλαμβάνεται και προςφορά πλιρουσ τεχνικισ κάλυψθσ του ςυνόλου των 
παρακλίνιων monitors και των ενιςχυτικϊν βακμίδων (modules), περιλαμβανομζνων των κάκε φφςθσ ανταλλακτικϊν 
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προλθπτικισ και επιςκευαςτικισ ςυντιρθςθσ κακϊσ και των τακτικϊν ρυκμίςεων-ελζγχων καλισ λειτουργίασ, μετά τθ 
λιξθ του χρόνου εγγφθςθσ. Σο ςχετικό ετιςιο τίμθμα κα παραμζνει αμετάβλθτο τουλάχιςτον ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ 
δζκα (10) ετϊν από τθν ζναρξθ λειτουργίασ των μθχανθμάτων, μθ επιδεχόμενο αναπροςαρμογισ, πλθν τθσ 
τιμαρικμικισ. 

  15.Η απάντθςθ του φφλλου ςυμμόρφωςθσ να γίνει αναλυτικά με παραπομπζσ ςτα πρωτότυπα prospectus, με ποινι 
αποκλειςμοφ. 

  16. Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να ςυνυποβάλει με ποινι αποκλειςμοφ οπωςδιποτε μετά τθσ προςφοράσ του: 

 Πλιρεσ εγχειρίδιο χριςθσ και λειτουργίασ του καταςκευαςτικοφ οίκου με αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων 
πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ μεταφραςμζνο οπωςδιποτε ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα 
κατά τθν παράδοςθ του ςυγκροτιματοσ ενϊ ςτθν αρχικι προςφορά (ςτον επιμζρουσ φάκελο τεχνικισ  προςφοράσ) 
μπορεί να δοκεί ςτθν αγγλικι και κατά προτίμθςθ και ςτθν Ελλθνικι.  

 Πλιρεσ εγχειρίδιο ςυντιρθςθσ του καταςκευαςτικοφ οίκου (SERVICE MANUAL) ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι 
γλϊςςα. Σα εγχειρίδια κα παραδοκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο Σμιμα Βιοϊατρικισ Σεχνολογίασ. 

 Πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ: δομι και πλθρότθτα εκπαίδευςθσ, προςφερόμενα βοθκιματα, 
προτεινόμενθ διάρκεια εκπαίδευςθσ και αρικμόσ ατόμων που προτείνεται να εκπαιδευτοφν, πικανι 
πρόταςθ για περιςςότερεσ τθσ μιασ εκπαιδεφςεισ ςε προςωπικό (χριςτεσ) του Νοςοκομείου εντόσ του 
χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν λιξθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μζχρι τθν 
λιξθ του διαςτιματοσ των δζκα ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ. 

 Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει να εκπαιδεφςει το προςωπικό του τμιματοσ τθσ Βιοϊατρικισ τεχνολογίασ  όςον 
αφορά τθν χριςθ και ςυντιρθςθ  των μθχανθμάτων. Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ αλλά και εντόσ τθσ 
δεκαετίασ κα παράςχει επιπλζον μία ανάλογθ εκπαίδευςθ φςτερα από αίτθμα του φορζα χωρίσ τθν 
καταβολι πρόςκετθσ αμοιβισ για τυχόν επανάλθψθ τθσ εκπαίδευςθσ μεταγενζςτερα προσ εκπαίδευςθ 
νζου προςωπικοφ. Μετά το πζρασ τθσ εκπαίδευςθσ κα δοκεί και το κατάλλθλο πιςτοποιθτικό από 
πιςτοποιθμζνο εκπαιδευτι ι από τον καταςκευαςτικό οίκο. 

17. Για λόγουσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πρζπει να κατατεκοφν τα απαραίτθτα, ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι 
Νομοκεςία, πιςτοποιθτικά. 

 

 

                                                                                                  

                                                                                             

 

                                                                                                           


