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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΠΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΡΓΟΤ  

 

                                                                                                              Αρ. Πρωτ. 14039/10-07-2018  

Σεχνικζς προδιαγραφζς για τθν προμικεια «ΔΤΟ ΠΛΘΡΩΝ ΑΝΑΙΘΘΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΑΙΘΘΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΣΘ ΝΜ ΠΤΡΓΟΤ» 

   

 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ 

 

1. Σο υπό προμικεια αναιςκθςιολογικό ςυγκρότθμα κα πρζπει να είναι καινοφργιο, 
αμεταχείριςτο, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαςτζσ, 
κατάλλθλο για χριςθ ςε αςκενείσ όλων των θλικιϊν (ενιλικεσ, παιδιά, νεογνά) 
χωρίσ καμία αλλαγι των ςυςτθμάτων του. Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα 
εξαρτιματα για τθν πλιρθ εκμετάλλευςθ των δυνατοτιτων του.  

2. Να φζρεται ςε τροχιλατθ βάςθ με ςφςτθμα πζδθςθσ του ίδιου καταςκευαςτικοφ 
οίκου με μεγάλθσ αντοχισ αντιςτατικοφσ τροχοφσ και με φρζνα ςε κάκε τροχό, να 
διακζτει μεγάλο αποκθκευτικό χϊρο τουλάχιςτον δφο ςυρτάρια, επιφάνεια 
γραφισ, περιςτρεφόμενο βραχίονα ςτιριξθσ του μόνιτορ ηωτικϊν παραμζτρων, 
ςφςτθμα ςτιριξθσ καλωδίων, επιφάνεια για τθν τοποκζτθςθ ςυςκευϊν και 
τουλάχιςτον τζςςερισ ενςωματωμζνουσ ρευματολιπτεσ για τθν τροφοδοςία 
περιφερικϊν ςυςκευϊν. Να είναι ςυμπαγοφσ διάταξθσ, με μζγιςτθ αξιοποίθςθ τθσ 
καταλαμβανομζνθσ επιφάνειασ. 
 

3. Να αποτελείται από τα ακόλουκα: 
Α. Κυρίωσ μθχάνθμα αναιςκθςίασ 

Β. Αναπνευςτιρα 

Γ. Μόνιτορ αναπνευςτιρα (αναπνευςτικϊν παραμζτρων) 

Δ. Μόνιτορ παρακολοφκθςθσ ηωτικϊν (καρδιολογικϊν) παραμζτρων 
 
Να υπάρχει τεκμθριωμζνθ επικοινωνία και ςυμβατότθτα μεταξφ των επιμζρουσ 

τμθμάτων του ςυγκροτιματοσ και το ςυγκρότθμα να προςφζρεται ζτοιμο προσ 

ενςωμάτωςθ ςε δίκτυο επικοινωνίασ Ethernet.  

 
4. Σο λογιςμικό όλου του παραπάνω εξοπλιςμοφ να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Α. ΚΤΡΙΩ ΜΘΧΑΝΘΜΑ ΑΝΑΙΘΘΙΑ 

1. Να φζρει ςωλινεσ με μθ ανταλλάξιμεσ ςυνδζςεισ για τροφοδοςία από κεντρικι 
παροχι αερίων Ο2, Ν2Ο και πεπιεςμζνου αζρα ςυμβατοφσ με το ςφςτθμα παροχισ 
αερίων του Νοςοκομείου. Επίςθσ, να φζρει  εφεδρικό ςφςτθμα τροφοδοςίασ Ο2 και 
Ν2Ο με κωδικοποίθςθ Pin Index με τισ αντίςτοιχεσ φιάλεσ που κα κακιςτά αδφνατθ 
τθ λανκαςμζνθ τοποκζτθςι τουσ. 
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2. Να διακζτει ψθφιακζσ ενδείξεισ και ψθφιακά μανόμετρα ςτθν οκόνθ του 
μθχανιματοσ, για τθν πλθροφόρθςθ του χειριςτι αναφορικά με τθ ςωςτι 
τροφοδοςία του μθχανιματοσ από τθν κεντρικι παροχι αερίων και των φιαλϊν. 
 

3. Να διακζτει θλεκτρονικό μίκτθ ρφκμιςθσ και χοριγθςθσ φρζςκων αερίων, από 0,3 
lt/min ζωσ 15lt/min περίπου, ικανό για τθν κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ Low και 
Minimal Flow αναιςκθςίασ.  
Να διακζτει τθ δυνατότθτα απευκείασ ρφκμιςθσ: 

α. του ποςοςτοφ Ο2 των φρζςκων αερίων,  

β. τθσ ςυνολικισ ροισ φρζςκων αερίων, διατθρϊντασ ςτακερό το ποςοςτό Ο2 

 
4. Να διακζτει ςφςτθμα εξαςφάλιςθσ ελάχιςτθσ ςυγκζντρωςθσ Ο2 ςτα φρζςκα αζρια 

όχι μικρότερθσ του 25% όταν επιλζγεται μίγμα φρζςκων αερίων Ο2/Ν2Ο. τθν 
περίπτωςθ πτϊςθσ τθσ πίεςθσ του Ο2 το μθχάνθμα να μεταπίπτει αυτόματα ςε 
λειτουργία με πεπιεςμζνο αζρα διατθρϊντασ τθ ςυνολικι ροι των φρζςκων αερίων 
αναλλοίωτθ. 

 
5. Να διακζτει αυτόματθ ανάλυςθ των περιπτϊςεων ςυναγερμϊν, αποκλίςεων ι 

δυςλειτουργιϊν και αυτόματθ κατάταξθ και απεικόνιςι τουσ, ανάλογα με τθ 
ςπουδαιότθτά τουσ. Να διακζτει απαραιτιτωσ οπτικοακουςτικό ςυναγερμό για: α) 
μθ ςωςτι πίεςθ τροφοδοςίασ Ο2 β) κατά λεπτό αεριςμό γ) πίεςθ αεραγωγϊν δ) 
διαρροι. 

 
6. Να φζρει ςφςτθμα προςαρμογισ τουλάχιςτον δφο (2) ενεργϊν εξαερωτϊν (πχ 

Desflurane, Sevoflurane) για χοριγθςθ αναιςκθτικϊν αερίων, με διάταξθ 
αςφαλείασ που να αποκλείει τθν ταυτόχρονθ ενεργοποίθςθ και των δφο 
εξαερωτϊν.  

 
7. Να διακζτει ςφςτθμα επανειςπνοισ: 

α. με κάνιςτρο νατραςβζςτου πολλαπλϊν χριςεων, μεγάλθσ χωρθτικότθτασ για 
πολφωρεσ επεμβάςεισ. Να δζχεται και να προςφερκοφν προσ επιλογι κάνιςτρα 
μίασ χριςεωσ για τισ περιπτϊςεισ ςθπτικϊν περιςτατικϊν.  
β. κερμαινόμενο ι ςφςτθμα αντίςτοιχθσ αποδειγμζνθσ τεχνολογίασ (όπωσ ςφςτθμα 
με δοχείο δζςμευςθσ, ςυγκράτθςθσ και απομάκρυνςθσ τθσ υγραςίασ από το 
κφκλωμα επανειςπνοισ), για τθν αποφυγι ςυμπφκνωςθσ υδρατμϊν εντόσ αυτοφ 
κατά τθ διάρκεια τόςο τθσ κλαςικισ, όςο τθσ Low και τθσ Minimal Flow 
αναιςκθςίασ.  
γ. με βαλβίδα αςφαλείασ πίεςθσ αςκενι, κατά προτίμθςθ με δυνατότθτα ταχείασ 
εκτόνωςθσ.  
  

8. Δυνατότθτα χοριγθςθσ 100% οξυγόνου με χειροκίνθτο αεριςμό μζςω 
διαβακμιςμζνου μθχανικοφ ρυκμιςτι ροισ, ςε περίπτωςθ πτϊςθσ τθσ θλεκτρικισ 
τροφοδοςίασ και εξάντλθςθσ και τθσ μπαταρίασ. ε αυτιν τθν περίπτωςθ θ ροι του 
εφεδρικοφ Ο2 να περνάει από τουσ εξαερωτζσ. 
 

9. Να ανιχνεφει, να αναγνωρίηει και να μετρά αυτόματα τθ ςυγκζντρωςθ του 
χορθγοφμενου πτθτικοφ αναιςκθτικοφ. Να ζχει δυνατότθτα ταυτόχρονθσ 
ανίχνευςθσ δφο πτθτικϊν με απεικόνιςθ των ςυγκεντρϊςεϊν τουσ.   
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10. Να πραγματοποιεί αυτοζλεγχο όλων των θλεκτρονικϊν και μθχανικϊν ςυςτθμάτων 
του και ζλεγχο διαρροϊν πριν τεκεί ςε κανονικι λειτουργία. Να αναφερκεί ο 
χρόνοσ πραγματοποίθςθσ του αυτοελζγχου.  
 

11. Να διακζτει επιπρόςκετθ, ζξοδο 100% οξυγόνου με ροι ρυκμιηόμενθ, για 

οξυγονοκεραπεία (μάςκεσ venturi κλπ). 

 

12. Να διακζτει ςφςτθμα απαγωγισ αερίων (Αctive Gas Scavenging System), βρογχικι 

αναρρόφθςθ τφπου κενοφ (VAC).  

 

Β. ΑΝΑΠΝΕΤΣΘΡΑ 

1. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, θλεκτρονικά ελεγχόμενοσ και να λειτουργεί: 
α. θλεκτρικά υπό τάςθ 220V/50Hz και πνευματικά με αζρα και O2 (τεχνολογία 
φυςοφνασ ι ανακλαςτιρα όγκου) ι 
β. αμιγϊσ θλεκτρικά υπό τάςθ 220V/50Hz (τεχνολογία εμβόλου ι τουρμπίνασ). 
ε περίπτωςθ απϊλειασ του πρωτεφοντοσ οδθγοφ αερίου (για τθν πρϊτθ 
περίπτωςθ) θ πνευματικι λειτουργία του αναπνευςτιρα να ςυνεχίηεται με το 
δευτερεφον οδθγό αζριο και να εμφανίηεται θ αντίςτοιχθ ζνδειξθ. Να διακζτει 
ςυναγερμό ςε περίπτωςθ πτϊςθσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

 
2. Να διακζτει ενςωματωμζνθ επαναφορτιηόμενθ μπαταρία που να προςδίδει 

αυτονομία τουλάχιςτον  30 λεπτϊν ςε πλιρθ λειτουργία ι τουλάχιςτον 15 λεπτϊν 
ςε τυπικι λειτουργία. 
 

3. Σα μζρθ του ςυςτιματοσ επανειςπνοισ (ςυμπεριλαμβανομζνου των αιςκθτιρων 
ροισ) που επιμολφνονται από εκπνεόμενα αζρια να αποςτειρϊνονται ςε κλίβανο 
ατμοφ.  
 

4. Να ζχει τθ δυνατότθτα εκτζλεςθσ των εξισ τφπων αεριςμοφ: 
α. Αυτόματο (Spontaneous Breathing) και χειροκίνθτο αεριςμό (Manual Ventilation) 
β. Μθχανικό αεριςμό ελεγχόμενου όγκου (Volume Control Ventilation VCV)  
γ. Μθχανικό αεριςμό ελεγχόμενθσ πίεςθσ (Pressure Control Ventilation PCV)  
δ. υγχρονιςμζνο διαλείποντα υποχρεωτικό αεριςμό (Synchronized Intermittent 
Mandatory Ventilation SIMV) όγκου και πίεςθσ (VC-SIMV και PC-SIMV) 
δ. Αεριςμό υποςτιριξθσ πίεςθσ (Pressure Support) με αεριςμό άπνοιασ 
ε. Αυτόματο αεριςμό ςυνεχοφσ κετικισ πίεςθσ (CPAP) 
ςτ. αεριςμό όγκου με τθ χαμθλότερθ δυνατι πίεςθ (VC-Autoflow ι PRVC ι 
αντίςτοιχο).  
 

5. Να προςφερκοφν προσ επιλογι τυχόν επιπλζον τρόποι αεριςμοφ. 
  

6. Δυνατότθτα ρφκμιςθσ από το χριςτθ για: 
α.  υχνότθτα αναπνοϊν ζωσ 100 bpm ι μεγαλφτερθ 
β. Χρόνο ειςπνοισ για τθν επίτευξθ ςχζςεων Ι : Ε από 4:1 ζωσ 1:8 
γ. χορθγοφμενο όγκο (VT) με υψθλι ακρίβεια, από 5 ml ζωσ 1500 ml.  
δ. Πίεςθ PEEP από 0 ζωσ 30 mbar τουλάχιςτον 
ε. Χρόνο Plateau ζωσ 60 % τουλάχιςτον 
ςτ. Μζγιςτθ ειςπνευςτικι πίεςθ ζωσ 70 mbar  
η. κανδαλιςμό ροισ από περίπου 0,2-10 L/min 
θ. Τποςτιριξθ πίεςθσ ΔP ζωσ 50 cm H2O τουλάχιςτον. 
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7. Να διακζτει προςταςία κατά τθν χοριγθςθ του ηωτικοφ όγκου (Vt) από τισ 
μεταβολζσ τθσ ροισ των φρζςκων αερίων.  

 

      Γ. ΜΟΝΙΣΟΡ ΑΝΑΠΝΕΤΣΘΡΑ (ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ) 

1. Σο κυρίωσ μθχάνθμα αναιςκθςίασ να διακζτει ενςωματωμζνθ ζγχρωμθ TFT οκόνθ 
τουλάχιςτον 12’’ που να απεικονίηει ςε μορφι ψθφιακισ τιμισ ι ςε κυματομορφϊν 
τισ παρακάτω αναπνευςτικζσ παραμζτρουσ: 
α. ςυγκζντρωςθ ειςπνεόμενου-εκπνεόμενου O2  
β. χορθγοφμενουσ όγκουσ ( MV, VT) και αναπνευςτικι ςυχνότθτα 
γ. εφαρμοηόμενεσ πιζςεισ (Peak, Plateau, Peep) 
δ. ςυγκζντρωςθ  ειςπνεόμενου-εκπνεόμενου Ν2Ο, CO2 (καπνογραφία) και πτθτικϊν 
αναιςκθτικϊν.  
ε. Ενδοτικότθτα (compliance) και κλειςτοφσ βρόχουσ πίεςθσ/όγκου και ροισ/όγκου 
ςτ. Απορρόφθςθ αναιςκθτικϊν αερίων (MAC), διορκωμζνθ βάςει θλικίασ 
 

2. Να διακζτει ςφγχρονο ςφςτθμα αεριςμοφ με ςκοπό τθν επαναςτρατολόγθςθ-
επιςτράτευςθ (recruitment) των κυψελίδων και τθ μείωςθ τθσ πικανότθτασ 
τραφματοσ των πνευμόνων. 

 
3. Να διακζτει ρυκμιηόμενα όρια ςυναγερμοφ και να απεικονίηει μθνφματα 

ςυναγερμοφ ταξινομθμζνα ςε τρεισ (3) κατθγορίεσ προτεραιότθτασ. 
 

4. Οι μετριςεισ των πτθτικϊν αναιςκθτικϊν, του Ν2Ο και του CO2 να 
πραγματοποιοφνται με αιςκθτιρα υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ, του δε Ο2 μζςω 
παραμαγνθτικοφ ςυςτιματοσ για τθν αποφυγι χριςθσ αναλωςίμων αιςκθτιρων. 
 

Δ. ΜΟΝΙΣΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΗΩΣΙΚΩΝ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ) ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ 

1. Μόνιτορ παρακολοφκθςθσ ηωτικϊν παραμζτρων με, ζγχρωμθ οκόνθ αφισ, 
μεγζκουσ τουλάχιςτον 15”, με δυνατότθτα απεικόνιςθσ οκτϊ (8) κυματομορφϊν 
τουλάχιςτον και με επαναφορτιηόμενθ μπαταρία αυτονομίασ τουλάχιςτον 120 
λεπτϊν για τθν περίπτωςθ πτϊςθσ τθσ τροφοδοςίασ ρεφματοσ. 

2. Να διακζτει ενιςχυτικζσ βακμίδεσ, ςυμβατζσ ϊςτε ςυνολικά να παρακολουκεί τα 
κάτωκι φαινόμενα: 
α. Ηλεκτροκαρδιογράφθμα (ECG),  
β. Σρεισ (3) αιματθρζσ πιζςεισ (IBP). 
γ. Αναίμακτθ πίεςθ (NIBP). 
δ. Δφο κερμοκραςίεσ (Σ). 
ε. Παλμικι Οξυμετρία (SpO2). 
ςτ. Καρδιακισ παροχισ (CO). 
η. Βάκοσ αναιςκθςίασ (BIS), μία βακμίδα για το ςφνολο των μθχανθμάτων. 

3. Θλεκτροκαρδιογράφθμα (ΘΚΓ) 
3.1 Να απεικονίηει ευδιάκριτα τθν καρδιακι ςυχνότθτα, ακόμθ και ςτισ 

περιπτϊςεισ κακισ ςφνδεςθσ ι διακοπισ θλεκτροδίου ΗΚΓ. 
3.2 Να δίνει δυνατότθτα επιλογισ για ςυνεχι απεικόνιςθ οποιαςδιποτε από τισ 

απαγωγζσ, κακϊσ και να απεικονίηει ταυτόχρονα, ζωσ δφο απαγωγζσ που 
επιλζγονται από το χειριςτι.  
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3.3 Να ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ βθματοδότθ. 
3.4 Να ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ αρρυκμιϊν (τουλάχιςτον δζκα) κακϊσ 

και ανάλυςθσ του ST διαςτιματοσ ςε τρεισ απαγωγζσ τουλάχιςτον.  
3.5 Σο καλϊδιο ΗΚΓ να δίνει τθ δυνατότθτα απεικόνιςθσ τθσ κυματομορφισ τθσ 

αναπνοισ και να υπάρχει ψθφιακι ζνδειξθ τθσ ςυχνότθτασ των αναπνοϊν.  
 

4. Αιματθρζσ πιζςεισ (ΙΒΡ) 
4.1 Να μετράει ταυτόχρονα τρεισ (3) αιματθρζσ πιζςεισ τουλάχιςτον. Να 

απεικονίηονται οι τιμζσ τθσ ςυςτολικισ, διαςτολικισ και μζςθσ πίεςθσ, 
κακϊσ και οι κυματομορφζσ των πιζςεων. 

4.2 Να διακζτει δυνατότθτα μζτρθςθσ τθσ Pulse Pressure Variation (PPV). 
 

5. Αναίμακτθ πίεςθ (ΝΙΒΡ) 
5.1  Να διακζτει λειτουργία χειροκίνθτθσ και αυτόματθσ εκκίνθςθσ τθσ 

μζτρθςθσ ςε προκακοριςμζνα χρονικά διαςτιματα. 
5.2  Να απεικονίηονται οι τιμζσ ςυςτολικισ, διαςτολικισ και μζςθσ αρτθριακισ 

πίεςθσ, με ξεχωριςτά όρια ςυναγερμοφ για κάκε μία από αυτζσ. 
 

6. Θερμοκραςία (Σ) 
6.1 Να ζχει τθν δυνατότθτα μζτρθςθσ τθσ κερμοκραςίασ ςε δφο διαφορετικά 

ςθμεία του ςϊματοσ  (Σ1,Σ2), ταυτόχρονα, ςε περίπτωςθ που 
χρθςιμοποιθκοφν δφο αιςκθτιρεσ. 

6.2 τθν παραπάνω περίπτωςθ να υπολογίηει και να αναδεικνφει τθ διαφορά 
κερμοκραςίασ μεταξφ των δφο ςθμείων (ΔΣ). 

 

7. Παλμικι οξυμετρία (SpO2)  
7.1 Να μετρά με αναίμακτθ μζκοδο τον κορεςμό τθσ αιμοςφαιρίνθσ ςε οξυγόνο 

μζςω αιςκθτιρα δακτφλου (probe) πολλαπλϊν χριςεων. Να είναι 
τεχνολογίασ Nellcor. 

7.2 Να απεικονίηει ψθφιακά τον κορεςμό % οξυγόνου και να απεικονίηει τθν 
πλθκυςμογραφικι καμπφλθ SpO2. 

 
8. Καρδιακισ παροχισ (CO). Να μετρά και να απεικονίηει τθ καρδιακι παροχι με τθ 

μζκοδο τθσ κερμοαραίωςθσ. 
 

9. Βάκοσ αναιςκθςίασ (BIS). Να μετρά το βάκοσ αναιςκθςίασ μζςω του δείκτθ 
BISPECTRAL (BIS). 

 
10. Να είναι προςτατευμζνο από παράςιτα διακερμίασ και απινίδωςθσ. Να είναι 

κατάλλθλο για χριςθ ςε νεογνά, παιδιά και ενιλικεσ.  
 
11. Οπτικοακουςτικι διάταξθ ςυναγερμοφ (Alarms) με τρία επίπεδα προτεραιότθτασ 

και ρυκμιηόμενα όρια για όλεσ τισ παραμζτρουσ. 
 

12. Να διακζτει μνιμθ όλων των παραμζτρων (trends) χρονικισ διάρκειασ 72 ωρϊν 

τουλάχιςτον, ςε μορφι γραφθμάτων και πινάκων.  
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13. Να επικοινωνεί μζςω ειδικισ κφρασ με το αναιςκθςιολογικό μθχάνθμα και να 

απεικονίηει τισ παραμζτρουσ αυτοφ ςτθν οκόνθ του.  

 

14. Να ςυνδζεται με κεντρικό ςτακμό παρακολοφκθςθσ. 

 
15. Σο κάκε μόνιτορ να ςυνοδεφεται από:  

• καλϊδιο ΗΚΓ 5-πολικό, 

• καλϊδιο ΗΚΓ 3-πολικό, 

• τρεισ περιχειρίδεσ (1 Small, 1 Medium και 1 Large),  

• αιςκθτιρα οξυμετρίασ δακτφλου πολλαπλϊν χριςεων, 

• αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ (δζρματοσ και οιςοφάγου/ορκοφ), 

και εν γζνει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςυςτιματοσ 
πλθν λοιπϊν αναλωςίμων.  
 

16. Για το ςφνολο των μθχανθμάτων να παραδοκεί επίςθσ μία βακμίδα BIS. 

 ΕΝ ΚΑΣΑΚΛΕΙΔΙ 

1. Όλοσ ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να είναι καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τισ 
διεκνείσ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και να διακζτει ςιμανςθ CE. Να 
διατίκεται από αντιπρόςωπο που διακζτει πιςτοποίθςθ ISO 13485:2003 ςφμφωνα 
με τθν Τ.Α ΔΤ8δ/1348/04 που αφορά ςτθ διακίνθςθ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ 
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 

 
2. Να δοκεί εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) ζτθ και να αναφερκεί θ ετιςια 

κοςτολόγθςθ ςυμβολαίου πλιρουσ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων των 
ανταλλακτικϊν, service kits και εργαςίασ εκτόσ αναλωςίμων, κακϊσ και 
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων των service kits και εργαςίασ 
εκτόσ ανταλλακτικϊν και αναλωςίμων τθσ μονάδοσ, μετά το πζρασ τθσ εγγφθςθσ.  
 

3. Να βεβαιϊνεται εγγράφωσ από τον καταςκευαςτικό οίκο θ διάκεςθ ανταλλακτικϊν 
για μία δεκαετία. 

 
 

              Πφργοσ  :  09 /07 / 2018           
                                                                                                                           Αρικμ. Πρωτ :  13937 
 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΣΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΣΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΣΑΣΙΚΘ ΘΕΡΑΠΕΑ 

ΠΡΟ: Δ.. Γ.Ν. ΗΛΕΙΑ 

 ε απάντθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 18θσ/28-06-18 απόφαςθσ του Δ..                                       

Γ.Ν.Ηλείασ για τθν προμικεια τριϊν θλεκτρονικϊν νοςθλευτικϊν κλινϊν εκ των οποίων οι 

δφο προορίηονται για χριςθ ςτθ Μονάδα Εμφραγμάτων και θ μία για τθ Μονάδα Εντατικισ 

Θεραπείασ  και αφοφ αξιολογικθκαν οι ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ νοςθλείασ των 

νοςθλευόμενων περιςτατικϊν ςε Μονάδα Εμφραγμάτων και Μονάδα Εντατικισ Θεραπείασ 



7 
 

του Γ.Ν.Πφργου, προτείνεται οι κλίνεσ και τα ςτρϊματα με τα καλφμματά τουσ να ζχουν τισ 

ακόλουκεσ προδιαγραφζσ: 

 

ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΛΙΝΩΝ  ΓΙΑ ΣΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ 

 

Α. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ: 

1. Οι κλίνεσ να είναι πλιρωσ θλεκτροκίνθτεσ.  
2. Να διακζτουν μπαταρία για τθν επίτευξθ των κινιςεων, ςε περιπτϊςεισ διακοπισ 

ρεφματοσ ι μετακίνθςθσ τθσ κλίνθσ. 
3. Με διαςτάςεισ εξωτερικζσ 220 ˣ 102cm. 
4. Να διακζτει προζκταςθ επιφάνειασ κατάκλιςθσ για τθν υποδοχι αςκενϊν 

μεγαλφτερου φψουσ. 
5. Οι μετϊπεσ κεφαλισ και ποδιϊν να είναι εφκολα προςκαφαιροφμενεσ από 

πλαςτικό υλικό, με τθ μετϊπθ των ποδιϊν να αςφαλίηει ϊςτε να προςτατεφεται ο 
αςκενισ από μθ θκελθμζνθ αφαίρεςι τθσ. 

6. Η επιφάνεια κατάκλιςθσ να αποτελείται από 3 τμιματα πλάτθσ, μθρϊν και ποδϊν 
θλεκτρικά ρυκμιηόμενα με ρυκμίςεισ:  

                                     - ςτο τμιμα πλάτθσ τουλάχιςτον 70ο,                             

                                     - ςτο τμιμα μθρϊν τουλάχιςτον 40ο,  

                                     - ςτο τμιμα ποδϊν τουλάχιςτον 15ο. 

7. Με δυνατότθτα αυξομείωςθσ φψουσ 42-82cm.   
8. Ηλεκτρικι ρφκμιςθ λιψθσ κζςθσ Tredelemburg/reverse tredelemburg τουλάχιςτον 

+/- 12ο.  
9. Με θλεκτρικι αυξομείωςθ φψουσ 40-85cm για τθν εφκολθ τοποκζτθςθ και εξζταςθ 

του αςκενοφσ. 
10. Με δυνατότθτα λιψθσ κζςθσ ανάγκθσ CPR μθχανικά και από τισ δυο πλευρζσ τθσ 

κλίνθσ. 
11. Να φζρει τζςςερισ διπλοφσ τροχοφσ με κεντρικό ςφςτθμα φρζνων. 
12. Με δυνατότθτα λιψθσ κζςθσ cardiac chair.  
13. Με χειριςτιριο χειρόσ. 
14. Με κεντρικό χειριςτιριο. 
15. Να διακζτει ενςφρματο χειριςτιριο για τθ ρφκμιςθ τθσ κζςθσ ςε πλάτθ, μθροφσ 

πόδια κακϊσ και τθσ κζςθσ auto contour από τθν πλευρά του αςκενοφσ με 
φωτιηόμενα κομβία. 

16. Να διακζτει αμφίπλευρα ηεφγθ πλαϊνϊν προςτατευτικϊν  κιγκλιδωμάτων από 
πλαςτικό υλικό, 4 ςτο ςφνολο, ϊςτε να προςτατεφεται ο αςκενισ από πτϊςθ και να 
απομακρφνονται εφκολα όταν παραςτεί ανάγκθ. Σα πλαϊνά να μετακινοφνται κακ’ 
φψοσ ϊςτε να μθν παρακωλφουν τθν εφκολθ προςζγγιςθ του αςκενοφσ. 

17. Να είναι καταςκευισ ικανισ για αςφαλζσ φορτίο λειτουργίασ 250 Kgr.  
18. Να διακζτει ακτινοδιαπερατό τμιμα πλάτθσ. 
19. Να διακζτει κικθ για ςυγκράτθςθ ακτινολογικισ καςζτασ και θ τοποκζτθςι τθσ να 

επιτυγχάνεται από τα πλάγια. 
20. Να διακζτει προςτατευτικά προςκρουςτιρεσ ςτισ τζςςερισ γωνίεσ τθσ κλίνθσ 
21. Να διακζτει τουλάχιςτον δφο κζςεισ για ςτατό οροφ.  
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22. Να διακζτει ποδοδιακόπτεσ για ακινθτοποίθςθ τθσ κλίνθσ και από τισ δφο πλευρζσ 
τθσ.    

23. Να διακζτει άγκιςτρα ι ράγεσ ςτιριξθσ ςτα πλάγια τθσ κλίνθσ για τθ ςτιριξθ 
διαφόρων παρελκομζνων π.χ. ουροςυλλζκτεσ.  

24. Να προςφζρεται κάκε κλίνθ με το ςτρϊμα τθσ.                                                    
 

Β.   ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΡΩΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ: 

1. Κάκε ςτρϊμα να είναι δφο ςτρϊςεων με τθν πάνω ςτρϊςθ από βιςκοελαςτικό 
υλικό για τθν καλφτερθ προςαρμογι του ςϊματοσ και τθν κατανομι του βάρουσ 
του αςκενοφσ. 

2. Να διακζτει ενιςχυμζνα πλαϊνά  ϊςτε να για να διαςφαλίηεται θ άνεςθ και 
ςτακερότθτα του αςκενι κατά τθν τοποκζτθςι του ςτα πλάγια του ςτρϊματοσ. 

3. Να διακζτει εγκοπζσ κάτω από τθν κάτω ςτρϊςθ του ςτρϊματοσ για τθ βζλτιςτθ 
διανομι των πιζςεων κατά τθ ρφκμιςθ τθσ κλίνθσ. 

4. Μζγεκοσ: να δθλωκοφν οι διαςτάςεισ του. 
5. Επικυμθτό φψοσ: 14cm+/-10%. 
6. Να δφναται να υποςτθρίξει μζγιςτο βάροσ αςκενοφσ 250 Kgr. 
7. Να είναι βραδφκαυςτο. 
 

Γ.    ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΛΤΜΜΑΣΟ ΣΡΩΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗ    ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ: 

1. Να είναι καταςκευαςμζνο από υλικό αδιάβροχο, αεροδιαπερατό, αντιμικροβιακό, 
αντιβακτθριδιακό και ενάντιο ςτθ δθμιουργία μυκιτων. 

2. Να πλζνεται ςε πλυντιριο. 
3. Οι ραφζσ να είναι  κατά τζτοιο τρόπο φτιαγμζνεσ ϊςτε να προςτατεφουν το ςτρϊμα 

από τθν ειςροι υγρϊν. 
4. Να παρζχεται θ δυνατότθτα εφκολθσ αφαίρεςισ του. 
 

Ο προμθκευτισ να διακζτει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001 και ISO 13485 (διακίνθςθ και 
τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων), να πλθρεί τθν Τ.Α. ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ. 
/1348/04 και να είναι ενταγμζνοσ ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Η.Η.Ε. βάςθ 
του Π.Δ. 117/2004  
 
Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν και τθ δζςμευςθ για 
διάκεςθ ανταλλακτικϊν για δζκα (10) χρόνια.  
 
Η  ςυντιρθςθ και θ επιςκευι των κλινϊν να γίνεται από τθν προμθκεφτρια εταιρεία και να 
κατατεκεί το ςχετικό πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ. 
 
Να δοκοφν user manual και service manual ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα. 
 
Να επιδειχκεί ο τρόποσ χριςθσ και λειτουργίασ των κλινϊν και να εκπαιδευτοφν ςε αυτό οι 
χειριςτζσ. 
                                                        
 

ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΣΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΣΑΣΙΚΘ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. 
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      Α.  ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

1. Οι κλίνεσ να είναι πλιρωσ θλεκτροκίνθτεσ.  
2. Να διακζτουν μπαταρία για τθν επίτευξθ των κινιςεων, ςε περιπτϊςεισ διακοπισ 

ρεφματοσ ι μετακίνθςθσ τθσ κλίνθσ. 
3. Με διαςτάςεισ εξωτερικζσ 220 ˣ 100cm. 
4. Να διακζτει προζκταςθ επιφάνειασ κατάκλιςθσ για τθν υποδοχι αςκενϊν 

μεγαλφτερου φψουσ. 
5. Οι μετϊπεσ κεφαλισ και ποδιϊν να είναι εφκολα προςκαφαιροφμενεσ από 

πλαςτικό υλικό, με τθ μετϊπθ των ποδιϊν να αςφαλίηει ϊςτε να προςτατεφεται ο 
αςκενισ από μθ θκελθμζνθ αφαίρεςι τθσ. 

6. Η επιφάνεια κατάκλιςθσ να αποτελείται από 4 τμιματα πλάτθσ, λεκάνθσ, μθρϊν και 
ποδϊν θλεκτρικά ρυκμιηόμενα με ρυκμίςεισ:  

                                     - ςτο τμιμα πλάτθσ τουλάχιςτον 60ο,                             

                                     - ςτο τμιμα μθρϊν τουλάχιςτον 30ο,  

                                     - ςτο τμιμα ποδϊν τουλάχιςτον 15ο. 

7. Σο τμιμα τθσ πλάτθσ να ζχει λειτουργία μετακίνθςθσ ϊςτε να αποφεφγονται οι 
πιζςεισ που αςκοφνται ςτθν κοιλιακι χϊρα. 

8. Με δυνατότθτα αυξομείωςθσ φψουσ 42-82cm.   
9. Ηλεκτρικι ρφκμιςθ λιψθσ κζςθσ Tredelemburg/reverse tredelemburg τουλάχιςτον 

+/- 12ο.  
10. Ηλεκτρικι ρφκμιςθ μετατροπισ πλάγιασ κλίςθσ τουλάχιςτον 15ο.  
11. Με θλεκτρικι αυξομείωςθ φψουσ 40-85cm για τθν εφκολθ τοποκζτθςθ και εξζταςθ 

του αςκενοφσ. 
12. Με αυξομείωςθ φψουσ με επιλεγμζνθ τθν πλάγια κλίςθ (54-94cm). 
13. Με δυνατότθτα λιψθσ κζςθσ ανάγκθσ CPR μθχανικά και από τισ δυο πλευρζσ τθσ 

κλίνθσ. 
14. Να φζρει τζςςερισ διπλοφσ τροχοφσ με κεντρικό ςφςτθμα φρζνων. 
15. Με δυνατότθτα λιψθσ κζςθσ cardiac chair.  
16. Με χειριςτιριο χειρόσ. 
17. Με κεντρικό χειριςτιριο. 
18. Να διακζτει ενςφρματο χειριςτιριο για τθ ρφκμιςθ τθσ κζςθσ ςε πλάτθ, μθροφσ 

πόδια κακϊσ και τθσ κζςθσ auto contour από τθν πλευρά του αςκενοφσ με 
φωτιηόμενα κομβία. 

19. Να διακζτει αμφίπλευρα ηεφγθ πλαϊνϊν προςτατευτικϊν  κιγκλιδωμάτων από 
πλαςτικό υλικό, 4 ςτο ςφνολο, ϊςτε να προςτατεφεται ο αςκενισ από πτϊςθ και να 
απομακρφνονται εφκολα όταν παραςτεί ανάγκθ. Σα πλαϊνά να μετακινοφνται κακ’ 
φψοσ ϊςτε να μθν παρακωλφουν τθν εφκολθ προςζγγιςθ του αςκενοφσ. 

20. Να είναι καταςκευισ ικανισ για αςφαλζσ φορτίο λειτουργίασ 250 Kgr.  
21. Να διακζτει ςφςτθμα ηφγιςθσ με θλεκτρονικό ηυγό. 
22. Να διακζτει ακτινοδιαπερατό τμιμα πλάτθσ. 
23. Να διακζτει κικθ για ςυγκράτθςθ ακτινολογικισ καςζτασ και θ τοποκζτθςι τθσ να 

επιτυγχάνεται από τα πλάγια. 
24. Να διακζτει προςτατευτικά προςκρουςτιρεσ ςτισ τζςςερισ γωνίεσ τθσ κλίνθσ 
25. Να προςφζρονται επιπροςκζτωσ κζςεισ για εξαρτιματα όπωσ: ςτατό οροφ, 

ςτιριγμα αναπνευςτικοφ κυκλϊματοσ, κικθ για φιάλθ Ο2. 
26. Χειριςτιριο με αυτόματθ απενεργοποίθςθ μετά το πζρασ οριςμζνου χρόνου για τθν 

αποφυγι απρόςμενων κινιςεων. 
27. Να διακζτει ποδοδιακόπτεσ για ακινθτοποίθςθ τθσ κλίνθσ και από τισ δφο πλευρζσ 

τθσ.    



10 
 

28. Να διακζτει άγκιςτρα ι ράγεσ ςτιριξθσ ςτα πλάγια τθσ κλίνθσ για τθ ςτιριξθ 
διαφόρων παρελκομζνων π.χ. ουροςυλλζκτεσ.  

29.  Να προςφζρεται κάκε κλίνθ με το ςτρϊμα τθσ.                                                                                                      
 

Β.   ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΡΩΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

1. Κάκε ςτρϊμα να είναι δφο ςτρϊςεων με τθν πάνω ςτρϊςθ από βιςκοελαςτικό 
υλικό για τθν καλφτερθ προςαρμογι του ςϊματοσ και τθν διανομι του βάρουσ του 
αςκενοφσ. 

2. Να διακζτει ειδικι ςτρϊςθ μικροκλίματοσ για τθ βζλτιςτθ διανομι και διατιρθςθ 
ιδανικισ κερμοκραςίασ κάτω από τον αςκενι και τθ αποφυγι ανάπτυξθσ υγραςίασ. 

3. Να είναι ιδανικό για τθν πρόλθψθ κατακλίςεων ζωσ 4ου βακμοφ. 
4. Να διακζτει ενιςχυμζνα πλαϊνά ϊςτε να διαςφαλίηεται θ άνεςθ και ςτακερότθτα 

του αςκενοφσ όταν τοποκετείται ςτα πλάγια του ςτρϊματοσ 
5. Να διακζτει εγκοπζσ κάτω από τθν κάτω ςτρϊςθ του ςτρϊματοσ για τθ βζλτιςτθ 

διανομι των πιζςεων κατά τθ ρφκμιςθ τθσ κλίνθσ. 
6. Να διακζτει ειδικι ςτρϊςθ μικροκλίματοσ για τθ βζλτιςτθ διανομι και διατιρθςθ 

ιδανικισ κερμοκραςίασ κάτω από τον αςκενι και τθν αποφυγι ανάπτυξθσ 
υγραςίασ. 

7. Μζγεκοσ: να δθλωκοφν οι διαςτάςεισ του. 
8. Επικυμθτό φψοσ: 14cm+/-10%. 
9. Να δφναται να υποςτθρίξει μζγιςτο βάροσ αςκενοφσ 250Kgr. 
10. Να είναι βραδφκαυςτο. 
11. Κάκε ςτρϊμα να προςφζρεται με το κάλυμμά του. 
12. Να μπορεί να περιςτραφεί πάνω ςτθν κλίνθ ςε τακτά διαςτιματα για να μπορεί να 

εξαςφαλιςκεί θ χριςθ του για μεγαλφτερα διαςτιματα χωρίσ να χάνει τισ ιδιότθτζσ 
του.  

 

     Γ.  ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΛΤΜΜΑΣΟ ΣΡΩΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

1. Να είναι καταςκευαςμζνο από πολυουρεκάνθ. Από υλικό αδιάβροχο, 
αεροδιαπερατό, αντιμικροβιακό, αντιβακτθριδιακό και ενάντιο ςτθ δθμιουργία 
μυκιτων. 

2. Να πλζνεται ςε πλυντιριο. 
3. Οι ραφζσ να είναι ραμμζνεσ ι κολλθμζνεσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μζγιςτθ 

προςταςία του ςτρϊματοσ από ειςροζσ υγρϊν ςε αυτό.  
4. Δυνατότθτα αφαίρεςθσ του καλφμματοσ με φερμουάρ 360ο  το οποίο να είναι 

καλυμμζνο ϊςτε να αποφεφγεται μζςω αυτοφ θ ειςροι υγρϊν ςτο ςτρϊμα. 
 

Ο προμθκευτισ να διακζτει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001 και ISO 13485 (διακίνθςθ και 
τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων), να πλθρεί τθν Τ.Α. ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ. 
/1348/04 και να είναι ενταγμζνοσ ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Η.Η.Ε. βάςθ 
του Π.Δ. 117/2004  
 
Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν και τθ δζςμευςθ για 
διάκεςθ ανταλλακτικϊν για δζκα (10) χρόνια.  
 
Η  ςυντιρθςθ και θ επιςκευι των κλινϊν να γίνεται από τθν προμθκεφτρια εταιρεία και να 
κατατεκεί το ςχετικό πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ. 
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Να δοκοφν user manual και service manual ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα. 
 
Να επιδειχκεί ο τρόποσ χριςθσ και λειτουργίασ των κλινϊν και να εκπαιδευτοφν ςε αυτό οι 
χειριςτζσ. 
 

                                                                                                                  Αρ.Πρωτ. 14036/10-07-2018 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΤΣΘΜΑΣΟ ΘΛΕΚΣΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΤ ΣΡΟΧΘΛΑΣΟΤ 

Α/Α ΤΣΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΤ 

Α ΓΕΝΙΚΑ 

1. 

φςτθμα θλεκτροεγκεφαλογράφου με ταυτόχρονθ καταγραφι και παρακολοφκθςθ 

θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ αςκενοφσ, υψθλϊν προδιαγραφϊν, ςφγχρονθσ ψθφιακισ 

τεχνολογίασ, ςτερεάσ και ανκεκτικισ καταςκευισ και να ςυμπεριλαμβάνει ςφςτθμα βαςικισ 

μονάδασ καταγραφισ και ςτακμό επεξεργαςίασ δεδομζνων για ανάλυςθ. 

Β ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ 

Ι ΤΣΘΜΑ ΒΑΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΘ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

1. Class και κατθγορία Να αναφερκεί 
2. Φίλτρο χαμθλισ ςυχνότθτα <0,5Hz 

3. Φίλτρο υψθλισ ςυχνότθτα ≥200Hz 

 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ 

1. 

φγχρονθσ τεχνολογίασ που να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτο τα παρακάτω : 

 

α. Επεξεργαςτισ 

Δφο πυρινων τουλάχιςτον, 
ςυχνότθτασ >2.00GHz, 3Mb 

cache 

β. Μνιμθ RAM 4 GB τουλάχιςτον 

γ· κλθρόσ δίςκοσ 

Σουλάχιςτον ζνασ με ελάχιςτθ 
χωρθτικότθτα 1ΣΒ 

δ. Οκόνθ >19", να αναφερκοφν τα 
χαρακτθριςτικά τθσ 

ε. Πλθκτρολόγιο Ναι 

η. Ποντίκι Ναι 

θ. Λειτουργικό πρόγραμμα 
Windows ζκδοςθσ 7 και άνω 

κ. Σροχιλατθ βάςθ τακερι και ανκεκτικι 

ι. 
Αποκικευςθ 

θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ Ναι αρχείου, εγγραφισ και 
δυνατότθτα ανάκλθςθσ 
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2. Αρικμόσ καναλιϊν ≥34 (να επιτυγχάνεται με ζναν ενιςχυτι) 

3. Διαςτάςεισ Μικρζσ, να αναφερκοφν 

4. Βάροσ Μικρό, να αναφερκεί 

5. Σροφοδοςία 

220V 50Hz ι μζςω μπαταριϊν (να γίνει αναλυτικι 

αναφορά, να αναφερκεί ο αρικμόσ των μπαταριϊν και ο 

τφποσ τουσ, να ςυμπεριλαμβάνεται ο φορτιςτισ τουσ 

- ενςωματωμζνοσ ςτον ενιςχυτι) 6. Επικοινωνία με τον θλεκτρονικό 

υπολογιςτι 

Ενςφρματα ι αςφρματα. Να γίνει αναλυτικι αναφορά 

7. Κάρτα μνιμθσ Επικυμθτό για προςωρινι αποκικευςθ 

8. Λειτουργία ωσ Holter Επικυμθτό, αν διατίκεται να προςφερκεί 

9. A/D μετατροπι ≥16bits 

10.  υχνότθτα δειγματολθψία ≥1000 Hz 

11. Ευαιςκθςία ειςόδου ΕΕΓ Να αναφερκοφν οι βθματιςμοί 

12. Αντίςταςθ ειςόδου ≥100ΜΩ 

13. Εςωτερικόσ κόρυβοσ <1,5μV p-p 

14. Απόρριψθ κορφβου CMRR ≥100db 

15. Δυνατότθτα αναβάκμιςθσ Ναι ςε περιςςότερα κανάλια. Να αναφερκεί 

16. Ζλεγχοσ επικοινωνίασ Ναι μεταξφ του ενιςχυτι και του θλεκτρονικοφ 

υπολογιςτι 

17. 
Δυνατότθτα 

παρακολοφκθςθσ άλλων παραμζτρων 

SpO2 και προαιρετικά του ETCO2.  Επικυμθτό 

αν διατίκεται 

18. Θλεκτρόδια αςκενοφσ Ναι, όλα τα θλεκτρόδια. Να αναφερκοφν. 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

1. Εφαρμογι υμβατι με Windows εφκολθ και φιλικι ςτθ χριςθ 

2. Ειςαγωγι ςτοιχείων τα Ελλθνικά 

3. Εφρεςθ εξεταηομζνου Από το αρχείο με οποιοδιποτε από τα ςτοιχεία ι και με 

οποιοδιποτε ςυνδυαςμό αυτϊν 

4. Ρφκμιςθ των παραμζτρων εγγραφισ 

ε όλα τα κανάλια ταυτόχρονα ι και ςε κάκε ζνα 

ξεχωριςτά : 

α. φίλτρου χαμθλϊν ςυχνοτιτων 0,1-30 Hz περίπου 

β. φίλτρου υψθλϊν ςυχνοτιτων Να αναφερκεί (Hz) 

γ. ευαιςκθςίασ 10-2000 μV/mm 

περίπου 

κ. Εκτυπωτισ Ναι, να αναφερκοφν τα 
χαρακτθριςτικά του 

 ΕΝΙΧΤΣΘ  

1. Φορθτόσ 
Ναι, ςε τροχιλατο 
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δ. χρόνου ΘΕΓ ανά οκόνθ 
1 - 100 

δευτερόλεπτα 
περίπου 

5. Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθ/ισ 

μονάδα/εσ-αποκικευςθσ 

Ναι, που αναγνωρίηεται από το λειτουργικό του 

ςυςτιματοσ 

6. Δυνατότθτα επιλογισ και αποκικευςθσ 

τμιματοσ τθσ καταγραφισ 

Ναι, που παρουςιάηει κλινικό ενδιαφζρον, διαγράφοντασ 

το υπόλοιπο για εξοικονόμθςθ χϊρου ςτο ςκλθρό δίςκο 

7. 

Ανάκλθςθ τθσ εξζταςθσ και επεξεργαςία 

για διάγνωςθ του ΘΕΓ να γίνεται με 

οποιαδιποτε απαγωγι 

Ναι, ακόμα και αν δθμιουργικθκε μετά τθν καταγραφι 

και με δυνατότθτα μεταβολισ των παραμζτρων. Αν κατά 

τθ διάρκεια τθσ ανάκλθςθσ ζχουν γίνει μεταβολζσ ςτισ 

παραμζτρουσ καταγραφισ ςε κάποια κανάλια να 

διακζτει επιςιμανςθ για αυτζσ και να υπάρχει θ 

δυνατότθτα ανάκλθςθσ με τισ παραμζτρουσ καταγραφισ 

8. Ανάκλθςθ Να γίνεται με εμφάνιςθ του 

θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ ωσ : 

  

α. Κυματομορφι, Ναι 

β. Σιμζσ μV Ναι 

γ· Κυματομορφι και τιμζσ μV Ναι 

9. Μονοπολικζσ απαγωγζσ 

Δυνατότθτα επιλογισ του ςθμείου αναφοράσ, 

ανεξάρτθτα από το ςθμείο αναφοράσ κατά τθν εγγραφι 

ι ακόμα και αν θ εγγραφι είχε γίνει με διπολικι 

απαγωγι 

10. Ονομαςία θλεκτροδίων Ναι, να επιτρζπεται θ ονομαςία/μετονομαςία από το 

χειριςτι 

11. Μετατροπι του ΘΕΓ Ναι, ςε αρχείο ςυμβατό με άλλα προγράμματα για 

επεξεργαςία 

12. 
φςτθμα μζτρθςθσ και ελζγχου τθσ 

αντίςταςθσ επαφισ των θλεκτροδίων, 

Ναι, παρζχοντασ πλθροφορίεσ τόςο ςε γραφικι 

απεικόνιςθ όςο και ςε αρικμθτικζσ τιμζσ 

13. Διαχωριςμόσ τθσ οκόνθσ 

Με τθ μορφι παρακφρων ρυκμιηόμενου μεγζκουσ ϊςτε 

να βλζπουμε ταυτόχρονα το ΘΕΓ που εγγράφεται ςε 

πραγματικό χρόνο και: 

α. 

ανάκλθςθ του ΘΕΓ που ζχουμε 

καταγράψει από τθν αρχι μζχρι 

τθ ςτιγμι ενεργοποίθςθσ τθσ 

εντολισ 

Ναι 

β. προθγοφμενα ΘΕΓ του ιδίου ι 

άλλου εξεταηόμενου 

Ναι 
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14. Πρόςβαςθ ΘΕΓ 
Ναι αυτόματα μετάβαςθ ςτθν αρχι/τζλοσ του ΘΕΓ, ςτθν 

επόμενθ/προθγοφμενθ ςελίδα-οκόνθ, ι ςε 

επόμενο/προθγοφμενο ςχόλιο 

15. Λίςτα με όλα τα ςυμβάντα / ςχόλια που 

ζχουν καταγραφεί 

Ναι 

16. Πρόγραμμα ανάλυςθσ 

i) Να διακζτει: 

α. δείκτεσ (cusrsors) για μετριςεισ Ναι 

β. ςθμειωτζσ (flags) για μαρκάριςμα Ναι 

ii) ε κάκε κανάλι να αναγράφονται τα ςθμεία 

δυναμικοφ: 

α. χρόνοσ ςε sec και τιμι ςε μV ςτα 

ακριβι ςθμεία που ζχουν 

τοποκετθκεί οι δείκτεσ, 

Ναι 

β. τιμζσ μV για τθν μζγιςτθ τιμι Ναι 

 
γ· τιμζσ μV για τθν ελάχιςτθ τιμι Ναι 

δ. τιμζσ μV για τθ διαφορά αυτϊν 

μεταξφ των δεικτϊν 

Ναι 

iii) Να εμφανίηει μεγεκυμζνο το επιλεγμζνο κομμάτι 

(zoom), κακϊσ και φαςματικι του ανάλυςθ 

17. 

υςχζτιςθ εικόνασ και 

θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ 

χρονικά 

Ναι 

18. 

Ποςοτικι ανάλυςθ 

θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ κακϊσ και 

αναηιτθςθσ  ςυμβάντων 

Ναι 

19. Επιπλζον χαρακτθριςτικά Αν διακζτει να αναφερκοφν. 

 ΦΩΣΟΕΡΕΘΙΣΘ  

1. 
Με δυνατότθτα προγραμματιςμζνθσ 

ςυχνότθτασ και ζνταςθσ λάμψθσ 

Να γίνει αναλυτικι αναφορά λάμψεισ/sec και θ ζνταςθσ 

ςε joule 

2. 

Δυνατότθτα δθμιουργίασ προγραμμάτων 

φωτεινοφ ερεκιςμοφ και άμεςθσ 

ενεργοποίθςισ του μζςα από το 

πρόγραμμα 

Ναι 

3. Επιπλζον χαρακτθριςτικά Αν διακζτει να αναφερκοφν. 

ΙΙ φςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ ρεφματοσ (UPS) 

1. Αδιάλειπτθ παροχι ρεφματοσ ςτο 

ςφςτθμα 

Ναι για προςταςία από διακυμάνςεισ τθσ τάςθσ και από 

διακοπζσ ρεφματοσ. Να δοκοφν ςτοιχεία. 
ΙΙΙ Επίδειξθ του ςυςτιματοσ 

1. Εάν ηθτθκεί επίδειξθ από τθν επιτροπι 

αξιολόγθςθ 

Ναι 

 


