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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ: «∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για την 
κάλυψη αναγκών των ΚΕΦΙΑΠ της Ν.Μ.Αγρινίου»  

 ΣΧΕΤ. 
1. Τα υπ’ αρ. 4661 & 4665/14-09-2016 έγγραφα της ΕΠΥ αναφορικά µε την αρµοδιότητα της Επιτροπής 

Προµηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές µετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016.  
2. Το υπ.αριθµ.4989/2016 έγγραφο της ΕΠΥ αναφορικά µε την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών κάθε 

αναθέτουσας αρχής από το όργανο ∆ιοίκησης της. 
3. Το  υπ’αρ.4708/16-9-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά µε την έγκριση του ΠΠΥΥ 2015 και  ακολούθως τα 

υπ.αριθµ.4972/05-10-2016,4963/05-10-2016 και 4747/20-9-2016 µε τα οποία µας ενηµερώνουν να 
διενεργούµε τις προµήθειες από τα ισχύοντα ΠΠΥΥ έως τον καθορισµό σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 φορέων 
διενέργειας για τη διενέργεια διαγωνισµών σε επίπεδο κεντρικής δραστηριότητας αγοράς (ΚΑΑ).  

4. Οι τεχνικές προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκοµείου. 
5. Την υπ.αριθµ. 18η)20-06-2019 ΘΕΜΑ 8ο πράξη του ∆.Σ. µε την οποία αποφασίστηκε η σκοπιµότητα της εν 

λόγω προµήθειας και την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια τους. 
 
Στο πλαίσιο της διενέργειας διαγωνισµού για την προµήθεια «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για την 
κάλυψη αναγκών της Ν.Μ. Αγρινίου, το Νοσοκοµείο προβαίνει  στην παρούσα Πρόσκληση για ∆ηµόσια 
∆ιαβούλευση  των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται παρακάτω. 
1. Με την παρούσα πρόσκληση σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση, η Υπηρεσία µας καταθέτει τις συνηµµένες Τεχνικές 
Προδιαγραφές µε σκοπό τη δηµόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχοµένων παρατηρήσεων-σχολίων επί του 
περιεχοµένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συµµετοχής υποψήφιων 
προµηθευτών. 
2. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης της 
στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου (www.hospital-agrinio.gr) ήτοι από την Τρίτη 02-07-2019 ως και την ∆ευτέρα 08-
07-2019. 
3. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τεκµηριωµένες παρατηρήσεις και να επισηµάνουν τους όρους 
των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισµό και να δηµιουργήσουν ενστάσεις η 
ερωτήµατα κατά την χρονική περίοδο από την δηµοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών. 
4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν  να αποστείλουν τις εµπρόθεσµες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να 
ζητήσουν διευκρινήσεις και στην  ηλεκτρονική διεύθυνση : gnaprom@gmail.com  
5. To Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των 
Τεχνικών Προδιαγραφών µε αντικειµενικά κριτήρια ώστε να επιτευχτεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, 
εξασφαλίζοντας όµως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών µας. 
6. Ευελπιστούµε για την συµµετοχή σας στην παρούσα διαδικασία, συνδράµοντας στην προσπάθεια 
διαµόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνηµµένα 
ακολουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι. 

 
Ο  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 
     
          Ανδρέας Στ.Τσώλης  
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ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΓΑΝΤΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Σύστηµα αξιολόγησης και επανεκπαίδευσης νευρολογικών και ορθοπαιδικών παθήσεων οι οποίες 
συνοδεύονται από κινητικές, αισθητηριακές και γνωστικές διαταραχές των άνω άκρων.  
Ενδείξεις εφαρµογής του:  

• Ισχαιµικά και αιµορραγικά εγκεφαλικά επεισόδια 
• Καρανιοεγκεφαλικές κακώσεις µε επίδραση στην κινητικότητα τής άκρας χείρας   
• Τρόµος και βραδυκινησία συνεπεία νευρολογικών παθήσεων, όπως νόσος του Πάρκινσον και 

Ιδιοπαθής Τρόµος   
• Σκλήρυνση κατά πλάκας 
• Εγκεφαλική παράλυση 
• ∆υσπραξία-Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή Συντονισµού 
• Επεµβάσεις στην άκρα χείρα, όπως ανακατασκευή τενόντων, µεταφορές τενόντων, κ.α. 
• Κατάγµατα άνω άκρων 
• Νευρικές βλάβες, π.χ. βραχιόνιου πλέγµατος και κερκιδικού, ωλένιου και  µέσου νεύρου 
• Αντανακλαστική Συµπαθητική ∆υστροφία (αλγοδυστροφία) 

Το σύστηµα θα πρέπει να αποτελείται από γάντι µε αισθητήρες το οποίο µέσω του κατάλληλου 
λογισµικού  να αλληλεπιδρά σε υπολογιστή, έτσι ώστε ο ασθενής χρησιµοποιώντας το γάντι να µπορεί 
να εκτελέσει µε τα δάκτυλα και τον καρπό µια σειρά ασκήσεων µε την µορφή παιγνιδιών στον 
υπολογιστή.       
Παράλληλα το λογισµικό να παρέχει τη δυνατότητα στον θεραπευτή να παρακολουθεί και να 
αξιολογεί την αποκατάσταση του ασθενή.  

2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΓΚΩΝΑ ΚΑΙ 
ΩΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ 
ΒΙΟΑΝΑ∆ΡΑΣΗΣ.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Το σύστηµα να αποτελείται από νάρθηκα µε αισθητήρα καταγραφής κάµψης-έκτασης αγκώνα και 
τρισδιάστατης κίνησης του βραχίονα (κάµψη-έκταση, απαγωγή-προσαγωγή και έσω-έξω στροφή ώµου) 
ο οποίος µέσω κατάλληλου λογισµικού να αλληλεπιδρά µε υπολογιστή. Εφαρµόζοντας τον ειδικό 
νάρθηκα, ο ασθενής να  έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει µε τον αγκώνα ή και τον ώµο µια σειρά 
θεραπευτικών ασκήσεων που θα παρουσιάζονται µε τη µορφή παιχνιδιών. Παράλληλα, το λογισµικό να 
επιτρέπει στο θεραπευτή να παρακολουθεί και να αξιολογεί την εξέλιξη της αποκατάστασης του 
ασθενούς µέσω δοκιµασιών αξιολόγησης που θα  διαθέτει.  
  
Η συσκευή θα είναι µία όρθωση που θα περιέχει ειδικούς αισθητήρες καταγραφής κίνησης και 
ταχύτητας αγκώνα και ώµου. Για τον αγκώνα θα καταγράφεται η γωνία κάµψης-έκτασης (εύρος 0-
120ο),  ενώ θα  δίνεται η δυνατότητα περιορισµού του εύρους κίνησης, εάν αυτό θα απαιτείται, µέσω 
ειδικού  κλειδώµατος της άρθρωσης. Για τον ώµο θα καταγράφονται όλες οι κινήσεις του βραχίονα 
στον τρισδιάστατο χώρο, όπως κάµψη-έκταση, απαγωγή-προσαγωγή και έσω-έξω στροφή, µέσω της 
χρήσης προηγµένων επιταχυνσιοµέτρων και γυροσκοπίων τα οποία θα διαθέτει η συσκευή.  
 
Το λογισµικό θα περιλαµβάνει διαφορετικά παιχνίδια καθένα από τα οποία διαφοροποιείται ως προς τις 
παραµέτρους που εξασκούνται, όπως το εύρος κίνησης, οπτικο-κινητικός συντονισµός, 
ιδιοδεκτικότητα, ταχύτητα αντίδρασης, γνωστικές δυσκολίες, συνδυαστικές κινήσεις, κτλ. Κάθε 
παιχνίδι θα έχει διάφορα επίπεδα κινητικής και γνωστικής δυσκολίας, καθώς επίσης και εξειδικευµένες 
ρυθµίσεις µέσω των οποίων θα εξατοµικεύεται στις ανάγκες του ασθενή. 
Η συσκευή (όρθωση) θα συνδέεται σε υπολογιστή µέσω θύρας USB όπου το ειδικό λογισµικό θα 
περιλαµβάνει το λογισµικό µε το οποίο θα λειτουργεί, θα  προσφέρει θεραπευτικές ασκήσεις µε την 
µορφή παιχνιδιών και δοκιµασίες αξιολόγησης  καθώς και ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης ασθενών 
για τη δηµιουργία αναφορών, την αρχειοθέτηση των δεδοµένων και την αναπαράσταση µε 
γραφήµατα της επίδοσης κάθε ασθενούς. 
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Σύστηµα Αποκατάσταση σε 3 διαστάσεις.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το σύστηµα  θα µπορεί να προσφέρει ευελιξία στην κινητική αποκατάσταση διαφόρων µελών του 
σώµατος του ασθενή όπως κορµός κεφαλή και άκρα ενώ θα µπορούν να εκτελεστούν κατάλληλες  
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θεραπευτικές ασκήσεις που θα παρουσιάζονται µε την µορφή παιγνιδιών σε υπολογιστή.  

Η συσκευή θα είναι µικρή και ελαφριά και θα ενσωµατώνει αισθητήρες καταγραφής κινήσεων στον 

τρισδιάστατο χώρο. Θα επικοινωνεί ασύρµατα µε υπολογιστή και θα αλληλεπιδρά µε το ειδικό 

λογισµικό της  για την εκτέλεση πληθώρας ασκήσεων που περιλαµβάνουν είτε µεµονωµένες ή 

συνδυαστικές κινήσεις σε διάφορα επίπεδα. 

Η συσκευή θα µπορεί να εφαρµόζεται στον καρπό, ποδοκνημική, κορμό, αυχένα, μηρό, βραχίονα, 

κτλ. Θα  συνδυαστεί µε ελαστικούς ιµάντες, µπάλες, βάρη, κ.α. όργανα που παραδοσιακά 

χρησιµοποιούνται στην αποκατάσταση  για την εκτέλεση ασκήσεων ελαστικότητας, ισορροπίας και 

ενδυνάµωσης των άνω και κάτω άκρων. 

Η συσκευή θα περιέχει ειδικούς αισθητήρες (γυροσκόπια) καταγραφής κίνησης στον τρισδιάστατο 

χώρο. Συγκεκριµένα, καταγράφει: κλίση πάνω/κάτω, κλίση αριστερά/δεξιά και περιστροφή 

αριστερά/δεξιά. Τοποθετώντας την σε διάφορα µέλη ή αρθρώσεις µπορούν να διακρίνουµε τις 

παρακάτω περιπτώσεις: 

-καρπός: κάµψη-έκταση, πρηνισµός/υπτιασµός και κερκιδική/ωλένια απόκλιση 

-ποδοκνηµική: κάµψη-έκταση 

-κορµός ή αυχένας: κάµψη-έκταση, πλάγιες κάµψεις και στροφές 

-µηρός ή βραχίονας: κάµψη-έκταση, απαγωγή-προσαγωγή και έσω-έξω στροφή 

  

Το λογισµικό θα παρέχει κατάλληλες θεραπευτικές  ασκήσεις που παρουσιάζονται µε τη µορφή 

παιχνιδιών σε εικονικό περιβάλλον. Οι ασκήσεις θα είναι επαναλήψιµες, στοχο-κατευθυνόµενες και 

πλήρως παραµετροποιήσιµες και η αποκατάσταση θα βασίζεται στην ευρέως αποδεκτή κλινική µέθοδο 

της  

βιοανάδρασης. 
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ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (1 ΤΜΧ.) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Νέα σύγχρονη συσκευή ηλεκτροθεραπείας τελευταίας τεχνολογίας, δύο πλήρως ανεξαρτήτων 
καναλιών µε touch screen και µενού στα ελληνικά. 
Οθόνη αφής (touch screen) µε πλήρη απεικόνιση όλων των παραµέτρων θεραπείας.  
Λίστα αντενδείξεων επί της οθόνης. 
Οδηγός Θεραπείας που περιλαµβάνει συµβουλές και φωτογραφίες για την τοποθέτηση των 
ηλεκτροδίων. 
Λογισµικό στα ελληνικά καθώς και σε διάφορες γλώσσες, επιλογή γλώσσας από το µενού της 
συσκευής. 
 
Ηλεκτροθεραπεία: 
2 πλήρως ανεξάρτητα κανάλια ηλεκτροθεραπείας, µε δυνατότητα εφαρµογής δύο διαφορετικών 
προγραµµάτων. 
 
Μορφές ρευµάτων: όλοι οι τύποι ρευµάτων (21 τύποι). Γαλβανικά, TENS, TENS-burst, 
∆ιαδυναµικά, Φαραδικά, ∆ιφασικός συµµετρικός παλµός, Ρώσικος παλµός, Trabert, 2+4-
Παρεµβαλλόµενα,Vector, Ηλεκτροδιάγνωση, Ιοντοφόρεση. 
 
298 προγράµµατα θεραπείας, 9 διαγνωστικά προγράµµατα, 25 ελεύθερες µνήµες για νέα 
προγράµµατα, 
ειδικά προγράµµατα για επανεκπαίδευση λεκάνης (τα probe διατίθενται προαιρετικά), 
διάφορες δυνατότητες ηλεκτροδιάγνωσης (καµπύλη Ι/t, ρεόβαση, χροναξία και πηλίκο προσαρµογής), 
πλήθος προγραµµάτων θεραπείας σε ακολουθίες. 
 
∆υνατότητα σύνδεσης µε συσκευή αναρρόφησης Vaco 200. 
 
Ταυτόχρονη θεραπεία: 
Θεραπεία µίας πάθησης µε δύο τύπους ρευµάτων µέσω των δύο ανεξάρτητων καναλιών. 
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Θεραπεία δύο διαφορετικών παθήσεων ταυτόχρονα χρησιµοποιώντας δύο διαφορετικές µορφές 
θεραπείας. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτροθεραπείας : 
Ένταση 0-80 mA για συνεχές ρεύµα και 0-120 mA για εναλλασσόµενο ρεύµα. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά συσκευής : 
Τάση τροφοδοσίας: 100-240 V , 50-60 Hz. 
∆ιαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος): 27 x 10 x 27.5 cm 
Βάρος: 3,650 kg. 
Ταξινόµηση : I type BF - IEC 601-1. 
Συµµόρφωση: σύµφωνα µε την οδηγία MDD (Medical Device Directive) (CE). 
 
∆ιατίθεται µε τα ακόλουθα εξαρτήµατα (βασικός εξοπλισµός): 
100.689 - Καλώδιο τροφοδοσίας (1) 
340.670 - Καλώδιο ηλεκτροδίων διπολικό (2) 
108.919 - Tester καλωδίων, F/F - 4 mm (1) 
340.468 - Ηλεκτρόδιο ελαστικό - 6 x 8 cm σετ των 2 τεµαχίων (2) 
100.658 - Θήκη chamex - 6 x 8 cm, σετ των 4 τεµαχίων (1) 
108.935 - Ελαστική ταινία velcro - 5 x 60 cm (2) 
115.684 - Κλίµακα αναλογικών ενδείξεων (VAS-score) (1) 
376.134 – Quick Start Οδηγός Θεραπείας και χειρισµού Duo 200 (1) 
376.134 – CD ROM πλήρης οδηγός θεραπείας. 
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ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ)  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Σχεδιασµένο για παθητική/ενεργητική εκγύµναση των άνω – κάτω άκρων. 

Θεραπευτικές επιλογές 

• Παθητική κίνηση 

• Υποβοηθούµενη ενεργητική κίνηση 

• Πλήρης ενεργητική κίνηση 

• Άσκηση Συµµετρίας 

Βασικά χαρακτηριστικά 

Ασφαλείς µεγάλες θήκες ποδιών µε επένδυση, ∆έστρες κνήµης (αξεσουάρ), ειδικά γάντια λαβών 
(αξεσουάρ), Ρυθµιζόµενη ακτίνα περιστροφής, Τιµόνι χειρολαβή ρυθµιζόµενου ύψους, Ρόδες 
µεταφοράς, Εξ ολοκλήρου µεταλλική κατασκευή, Τηλεσκοπική βάση ρυθµιζόµενη για µεγάλη 
σταθερότητα, Μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη λειτουργιών.  
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Movement Protector και Αντισπασµικός έλεγχος 
 

Η λειτουργία αυτή ελέγχει µόνιµα τον µυϊκό τόνο του χρήστη και 
αναγνωρίζει και ανακουφίζει κράµπες και σπασµούς, σύµφωνα µε τη θεραπευτική 
αρχή της  αναστολής των ανταγωνιστών µυών. Αυτό σηµαίνει ότι η κατεύθυνση περιστροφής 
αλλάζει ήπια µέχρις ότου ο σπασµός έχει χαλαρώσει. 

ServoCycling και ενεργητική άσκηση 

Οι χρήστες µε µικρή υπολειµµατική δύναµη µπορούν να βελτιωθούν µε τη βοήθεια της 
ServoCycling λειτουργίας (µοτέρ-υποβοηθούµενη εκπαίδευση). Η αντίσταση για την ενεργητική 
άσκηση των µυών µπορεί να ρυθµιστεί σε 20  επίπεδα, ανάλογα µε 
την κατάσταση του χρήστη. 
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Άσκηση Συµµετρίας 

Στόχος του χρήστη είναι να συµµετέχουν εξίσου και τα δύο πόδια ή και χέρια(συµµετρικά). 
Ο χρήστης µπορεί να δει τη δραστηριότητα  των ποδιών του και των χεριών του σε µπάρα γραφικών 
πραγµατικού χρόνου κατά τη διάρκεια της άσκησης. ∆ύναµη, αντοχή, συντονισµός, και συγκέντρωση 
είναι τα στοιχεία που εκπαιδεύονται. 

Ανάλυση της άσκησης 

Ο χρήστης µπορεί να δει ανάλυση των αποτελεσµάτων 8 παραµέτρων µετά το τέλος της συνεδρίας. 

 

Άλλες Λειτουργίες 

Κουµπί υποβοήθησης τοποθέτησης των ποδιών/Ρυθµιζόµενη ισχύς µοτέρ/Παθητική ταχύτητα 0-60 
στροφές/Σταδιακή έναρξη και παύση της άσκησης/Προγραµµατιζόµενες παράµετροι 
έναρξης/Μotomed Smooth Driving System(ανίχνευση δύναµης) 

• Ρύθµιση ταχύτητας 0-60 στρ/λεπτό, επιλογή κατεύθυνσης κίνησης µπρος πίσω, αντισπασµικό 
κοντρόλ    ρυθµιζόµενης έντασης. 

• ∆υνατότητα ρύθµισης αντίστασης για πλήρη ενεργητική και ισοµετρική άσκηση. 

• Συµµετρική άσκηση µε απεικόνιση µπάρας. 

• Έτοιµα προγράµµατα εκγύµνασης σε σχέση µε χρόνο και κατεύθυνση. 

• Ειδικό κουµπί υποβοήθησης τοποθέτησης των ποδιών 

• Χρονοµέτρηση άσκησης µε το πάτηµα ενός κουµπιού. 

• Ρόδες µεταφοράς και ρυθµιζόµενη βάση για µεγαλύτερη σταθερότητα κατά την άσκηση. 

• ∆υνατότητα καταγραφης και αποθήκευσης επιδόσεων του χρήστη ώστε να υπάρχουν πάντα 
δεδοµένα άσκησης που θα συµβουλεύεται. 

• Εξ’ολοκλήρου µεταλλικής κατασκευής µε ρυθµιζόµενη ακτίνα περιστροφής. 

• Μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη δεδοµένων λειτουργίας. 

• Πλήθος αξεσουάρ κατά παραγγελία ανάλογα µε τις ανάγκες του ασκούµενου 

Ενδείκνυται για Σκλήρυνση κατά πλάκας, Παραπληγία, Εγκεφαλικό, Εγκεφαλικές παθήσεις, Κινητικές 
διαταραχές και προβλήµατα νευρολογικής φύσεως. Βοηθάει στην πρόληψη της σύσπασης η συστολής 
των µαλακών µορίων βελτιώνοντας το κυκλοφορικό, Ενεργοποιεί τις αρθρώσεις και την καλή 
λειτουργία του εντέρου και της κύστης, Βελτιώνει τον µεταβολισµός. 

6 
STEPPER  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

- Ρυθµιζόµενο ύψος βήµατος. 

- Κίνηση µε υδραυλικό σύστηµα. 

- Κατασκευασµένο από βαρέως τύπου ανθεκτικό χάλυβα. 

- Υπερµεγέθη αντιολισθητικά πατάκια. 

- ∆ιαθέτει ηλεκτρονική κονσόλα LCD. 

- Ενδείξεις: Χρόνος, Βήµατα, Σύνολο βηµάτων και Θερµίδες που καταναλώνονται. 

- Μέγιστο βάρος χρήστη 100 κιλά. 

- ∆ιαστάσεις: 40.5 x 37 x 22 εκατοστά. 

- Περιστροφική κίνηση παράλληλη µε την άσκηση για να µεγιστοποιήσετε την προπόνηση. 

- Να µην πιέζει τις αρθρώσεις ή τα οστά. 

- Επιπλέον, η πρόσφυση στη βάση να εξασφαλίσει ότι το mini stepper δεν γλιστράει στο πάτωµα 
κατά τη διάρκεια της άσκησης. 
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7 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΣΗΣ – ΒΑ∆ΙΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Να διαθέτει ελαφρύ σκελετό, δυνατότητα µεταφοράς ασθενών σε οριζόντια και καθιστή θέση, πλήρη 
σειρά από ιµάντες, βάρος 32 κιλά, βάση τροχήλατη µε 4 διπλούς περιστρεφόµενους τροχούς, 
χειριστήριο, κουµπί στοπ έκτακτης ανάγκης, χειροκίνητο και ηλεκτρικό µηχανισµό έκτακτης 
κατάβασης, πάνελ φωτεινών ενδείξεων, κρεµάστρα 50εκ.δυο σηµείων µε κρίκους ασφαλείας, λαβες 
ώθησης, κουτί µπαταριών. 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ολικό µηκος:114εκ., ολικό πλατος:63-111εκ., ολικό υψος:145-199εκ., ύψος βασης:11,5, 
µέγιστο βάρος χρήστη 180 κιλά. 

8 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Να διαθέτει σκελετό κατασκευασµένο από ατσάλι, δυνατότητα ρύθµισης ισορροπίας, κουµπί οn-off , 
σύστηµα γρήγορης ασφάλισης και συγκράτησης πέλµατος, µονάδα ισορροπίας υψηλού βαθµού 
ρύθµισης σκληρότητας απόσβεσης, στηρίγµατα γονάτων, στήριγµα πυέλου, χειρολαβές στήριξης 
ρυθµιζόµενες ως προς το ύψος, τραπεζάκι οροθεραπείας. 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: µήκος: 118εκ, πλάτος: 78εκ, ύψος: 95-125εκ, βάρος: 77κιλα, µέγιστο βάρος χρήστη: 
140 κιλά. 
 

9 ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΛΑΞΗΣ 
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Να είναι κατασκευασµένη σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα τεχνικά επιτεύγµατα στον χώρο της, 
συνδυάζοντας την εργονοµία µε ένα βέλτιστο σύστηµα ψύξης και ισορροπίας. 
Η συσκευή πρέπει να  έχει 2 ταχύτητες: 1450 περιστροφές το λεπτό στην ταχύτητα 1 και 2950 
περιστροφές το λεπτό στην ταχύτητα 2. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

• 2 ταχύτητες 
• Ισχύς: 115 / 130 Watt (ταχύτητα 1 / ταχύτητα 2) 
• Τροφοδοσία: 230 Volt / 50 Hz 
• Βάρος συσκευής: 1,6 kg 
• Χρώµα συσκευής: Λευκό 

Η συσκευή συνοδεύεται από τον πιο κάτω βασικό εξοπλισµό: 
• Τσάντα µεταφοράς 
• Εξάρτηµα – βούρτσα για υπεραιµία  
• Μαλακό σπογγώδες εξάρτηµα µασάζ 

Επιπλέον κεφαλές µασάζ διατίθενται ξεχωριστά. 
 

 

10 ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (Resistive exercise band Nο2 και Νο3). 

11 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΛΕΒΩΝ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η συσκευή ανίχνευσης φλεβών υπερύθρων να απεικονίζει εύκολα και µε ακρίβεια τις φλέβες στο 
ανθρώπινο σώµα σε βάθος έως και έως και 8mm. Το δίκτυο των φλεβών να απεικονίζεται στο δέρµα 
του ασθενή χρησιµοποιώντας έναν DLP projector. Αυτό κάνει την αιµοληψία µια πολύ εύκολη 
διαδικασία ακόµα και για ασθενείς µε αδύναµο φλεβικό σύστηµα. Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί επίσης 
για εσωτερικές αιµορραγίες, ευρυαγγείες, κιρσούς. Το µέγεθος του πεδίου εµφάνισης µπορεί να 
αυξοµειωθεί ιδίως σε περιπτώσεις χρήσης σε παιδιά και βρέφη-νεογνά. 
Να διαθέτει µικρές διαστάσεις, ελαφρύ βάρος και επαναφορτιζόµενη µπαταρία λιθίου. 
  
Προδιαγραφές Προϊόντος  

• Φορητή συσκευή ανίχνευσης φλεβών µε Υπέρυθρες.  
• Απεικονίζει το φλεβικό δίκτυο στην επιφάνεια του δέρµατος. 
• ∆ιευκολύνει την αιµοληψία και επιτρέπει την αξιολόγηση της εσωτερικής αιµορραγίας, 

ευρυαγγείες και κιρσούς στο ανθρώπινο σώµα. 
• Ιδανικό στη µεταφορά για χρήση σε νοσοκοµεία 
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• Εµφανίζει τις φλέβες σε βάθος έως και 8mm 
• Με επαναφορτιζόµενη µπαταρία Λιθίου. 
• Πολύ εύκολη στην χρήση του. 
• Ιδανικό για χρήση σε Ενήλικες, Παιδιά, βρέφη, νεογνά καθώς και Υπέρβαρα άτοµα. 
• Ρυθµιζόµενη φωτεινότητα. 
• ∆υο διαφορετικά πεδία απεικόνισης για (Ενήλικες και Παιδιά) 
• 4 Συστήµατα εµφάνισης: Σύστηµα Normal, Σύστηµα µε Πράσινο φως, Σύστηµα αναγνώρισης 

βάθους φλέβας, Σύστηµα ανάστροφο. 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά της Συσκευής Ανίχνευσης Φλεβών. 
• Βάρος έως 430g 
• ∆ιαστάσεις περίπου 21.3 x 6.5 x 6.2cm 
• Χρόνος  Standby  : ≤ 2.5 ώρες 
• Μήκος Κύµατος Υπερύθρων : 940nm & 850nm 
• Μέγιστο βάθος εξέτασης φλέβας : 8mm 
• Χρόνος πλήρους φόρτισης : 8 ώρες 
• Φέρει τροχήλατη βάση. 

  
Συστήµατα απεικόνισης: 

• Σύστηµα Normal: Οι φλέβες απεικονίζονται µε σκούρα χρώµατα, ως background στο φως.  
• Σύστηµα Μεγέθους- Απεικόνιση φλεβών: Οι φλέβες φωτίζονται και το  background είναι 

σκούρο. 
• Σύστηµα Πράσινο: Οι φλέβες απεικονίζονται µε πράσινο χρώµα και το  background είναι 

διάφανο. 
• Σύστηµα Αναγνώρισης: Οι φλέβες απεικονίζονται µε σκούρα χρώµατα και το  background 

φωτεινό. Επιπλέον το βάθος των φλεβών απεικονίζεται στο δέρµα χρησιµοποιώντας µία 
πράσινη σκάλα. 1 bar: 0-2mm βάθος, 2 bars: 2-5mm βάθος, 3 bars: µεγαλύτερο βάθος από 
5mm. 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
- Ο ανωτέρω εξοπλισµός να βεβαιώνεται από τα επίσηµα εµπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού 
οίκου. 
- Το προσφερόµενο να διαθέτει CE Mark και να πληροί όλους τους κανονισµούς ασφαλείας για 
Ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Medical grade. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά. 
- Το προσφερόµενο να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08 και ISO 
13485/2012 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) που πληροί την Υ.Α. 
∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει 
του Π.∆. 117/2004. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 
- Με την παράδοση στο τµήµα να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραιτήτως εκπαίδευση 
των χρηστών και των τεχνικών. 
- Να αναφέρεται η επίσηµη εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την αγορά. 
- Να υπάρχει βεβαίωση-εγγύηση για 10ετή τουλάχιστον παρακαταθήκη ανταλλακτικών από την 
αγορά. 
 
 

12 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΦΟΡΗΤΟ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΟ (ΗΚΓ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ.  
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Φορητού Εξακάναλου Ηλεκτροκαρδιογράφου: 
• Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόµενο εξ’ ολοκλήρου από µικροϋπολογιστές. 
• Να διαθέτει αυτόµατη και χειροκίνητη λειτουργία. 
• Να λειτουργεί µε ρεύµα 220 V / 50 Hz και µε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. 
• Αντίσταση εισόδου 50MΩ .Εύρος συχνοτήτων 0,05 - 150 Hz και ρυθµός δειγµατοληψίας στην 

είσοδο µεγαλύτερος των 6000 δειγµάτων ανά δευτερόλεπτο. 
• Να διαθέτει καταγραφικό θερµικών κεφαλών 6 καναλιών και να καταγράφει σε χαρτί πλάτους 100 

mm τουλάχιστον. ∆υνατότητα εκτύπωσης σε 3,4,6 κανάλια. 
• Ταχύτητες καταγραφής  5-10 - 12,5 - 25 & 50 mm/sec. 
• Ευαισθησία 5 - 10 - 20 mm/mV. 
• Να διαθέτει κύκλωµα ανίχνευσης βηµατοδότη. 
• Να διαθέτει φίλτρα για το µυϊκό τρόµο 25/35 Hz. Επίσης να διαθέτει AC Filter 50/60Hz. 
• Να διαθέτει στον standard εξοπλισµό πρόγραµµα διάγνωσης ενηλίκων και παίδων καθώς και 



8 

 

πρόγραµµα µετρήσεων καρδιολογικών παραµέτρων. 
• Να διαθέτει έγχρωµη LCD οθόνη 6,5’’ τουλάχιστον και να απεικονίζονται και οι δώδεκα απαγωγές 

ταυτόχρονα. 
• Να διαθέτει πλήρες αδιάβροχο στεγανό αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο (όχι επί της οθόνης). 
• Να έχει δυνατότητα ασύρµατης σύνδεσης µε Η/Υ(wireless LAN). 
• Να αποθηκεύονται σε εσωτερική µνήµη τουλάχιστον 300 ΗΚΓφήµατα  και περισσότερα σε άλλο 

αποθηκευτικό µέσο (Να αναφερθεί ο αριθµός των ΗΚΓραφηµάτων). 
• Κατά τη διάρκεια λήψης ΗΚΓφήµατος ηρεµίας να αναγνωρίζει επεισόδια αρρυθµιών και να 

επιµηκύνει αυτόµατα τον χρόνο καταγραφής. 
• Βάρος όχι µεγαλύτερο των 3 Kg. 
• Να προσφερθεί τροχήλατο τραπεζίδιο µε δύο ράφια και συρτάρι καθώς και πολύσπαστος 

βραχίονας στήριξης καλωδίου ασθενούς εργοστασιακός. 
• Να διατεθεί πιστοποίηση  IEC 60601-2-25:2011 η οποία εγγυάται υψηλής ποιότητας 

ηλεκτροκαρδιογράφηµα. 
• Να φέρει σήµανση C.E. Mark 
• Να κατατεθεί φύλλο συµµόρφωσης µε παραποµπές στα επίσηµα εµπορικά φυλλάδια του 

κατασκευαστικού οίκου και να φέρει εγγύηση 2 ετών. 
 

 

 


