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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ για τη διενέργεια Ανοικτού
ΘΕΜΑ: «4η ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για την
κάλυψη αναγκών 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. 7η)19-03-2019 ΘΕΜΑ 23ο πράξη του ∆.Σ. µε την οποία αποφασίστηκε η σκοπιµότητα της εν
λόγω προµήθειας και την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια τους.
6. Οι υπ.αριθµ. 4677/2-4-2019, 7872/10-6-2019 και 8918/1-7-2019 δηµόσιες διαβουλεύσεις.
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 τέσσερις (4) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης της
στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου (www.hospital-agrinio.gr) ήτοι από την από την Παρασκευή 02-08-2019 ως και
την Τρίτη 06-08-2019.
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.
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
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Προµήθεια ενός συστήµατος βιντεονυσταµογραφίας.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
προµήθεια ενός καινούριου βιντεονυσταµογράφου για το Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο των ΩΡΛ. Η
σπουδαιότητα του µηχανήµατος αποδεικνύεται από την καθηµερινή ζήτηση από τους ασθενείς διότι
εξετάζει λεπτοµερώς τη λειτουργία του λαβυρινθικού συστήµατος και είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στην
κλινική διάγνωση.
Τεχνικές προδιαγραφές συστήµατος βιντεονυσταµογραφίας:
Η συσκευή να είναι νέας τεχνολογίας και να διαθέτει 2 ή 4 κανάλια καταγραφής µε 2 κάµερες CCD 1/3'' µε
ευαισθησία 0,1 Lux.
Να είναι κατάλληλη για τον έλεγχο νυσταγµού κεντρικής και περιφερικής αιτιολογίας. (Να αναφερθούν οι
σχετικές εξετάσεις).
Να διαθέτει δύο κανάλια καταγραφής και ανάλυσης (οριζόντιο – κάθετο) µε δυνατότητα επανακλήσεως
εξετάσεων και ανάλυση 0,05 µοίρες.
Να διαθέτει ή να συνδέεται σε Η/Υ µε WIN XP ή WΙΝ 7 32bit, σκληρό δίσκο 120GB, DVD RW, οθόνη TFT
17’’, έγχρωµο εκτυπωτή, µε πληκτρολόγιο και να εναποθηκεύει τις εξετάσεις µε πλήρες αρχείο (όνοµα,
ηµεροµηνία εξέτασης κλπ.). (Αναφέρατε τα στοιχεία του ελάχιστου συνδυασµού του Η/Υ).
Οι αναλύσεις να είναι αυτόµατες και να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του αποτελέσµατος µε
επέµβαση του χειριστή. (Θα θεωρηθεί πλεονέκτηµα)
Να µετρά αυτόµατα στις θερµικές δοκιµασίες:
Τη µέγιστη και µέση φάση του νυσταγµού, τη µέγιστη και µέση συχνότητα του νυσταγµού, το µέγιστο
ύψος του νυσταγµού, την ΥΠΑΙΣΘΗΣΙΑ, τη νυσταγµική κατεύθυνση, να δίδει γραφήµατα φάσεως /
χρόνου.
Να είναι κατάλληλη για την καταγραφή και ανάλυση όλων των ειδών νυσταγµού:
Αυτόµατου, µε ή χωρίς προσήλωση, δοκιµασίες ανίχνευσης νυσταγµού θέσης, δοκιµασίες
παρακολούθησης εκκρεµοειδούς στόχου, δοκιµασίες οπτοκινητικού νυσταγµού, δοκιµασίες Hallpike
(θερµικά τεστ).
Για τις παραπάνω δοκιµασίες να δίδει διάφορα γραφήµατα π.χ. (CLAUSEN – φάση/χρόνο, απόκριση
λαβυρίνθου κλπ.).
Να διαθέτει ειδική µπάρα φωτεινών ερεθισµάτων (για οφθαλµοκινητικό ερεθισµό) η οποία να ελέγχεται
από τη συσκευή ή να είναι ανεξάρτητη. Οι παράµετροί της (φορά, απόκλιση σε µοίρες, τύπος ερεθίσµατος:
pursuit, saccadic) να ρυθµίζονται από τα προγράµµατα της συσκευής.
Η εταιρία να διαθέτει στο Νοσοκοµείο µας ανταλλακτικά των προσφερόµενων ειδών για δέκα χρόνια από
την παράδοσή τους και τουλάχιστον πέντε χρόνια από την κατάργηση του µοντέλου..
Το µηχάνηµα να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο έτη από την παράδοση του µηχανήµατος.
Οι συσκευές να έχουν σήµανση CE.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα µεταφοράς, εγκατάστασης και η εκπαίδευση των ιατρών για όσο
χρειαστεί.
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Προµήθεια µιας διαθερµίας δερµατολογίας για το Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αναλυτικότερα:Να είναι κατάλληλη για δερµατολογικές επεµβάσεις αλλά και για όλες τις επεµβάσεις της
γενικής χειρουργικής, ορθοπεδικής, πλαστικής χειρουργικής, µικροχειρουργικής, ΩΡΛ/κής κλπ.
Να διαθέτει γεννήτρια µονοπολικής λειτουργίας για τοµή και αιµόσταση καθώς και γεννήτρια διπολικής
λειτουργίας για αιµόσταση.
Να παρέχει κατ' επιλογή λείες τοµές ή τοµές µε δηµιουργία εσχάρας χωρίς απανθράκωση των ιστών.
Επιπλέον να παρέχει αιµόσταση εξ' επαφής για άµεσα αποτελέσµατα.
Nα διαθέτει ρύθµιση της ισχύος ανάλογα µε την ωµική αντίσταση του ιστού.
Να διαθέτει ειδική λειτουργία MICRO µέσω ειδικού κοµβίου για εύκολη ενεργοποίηση από τον χρήστη για
υψηλή ακρίβεια σε µικροχειρουγικές επεµβάσεις δερµατολογίας.
Να έχει την δυνατότητα αυτόµατης αιµόστασης στην διπολική λειτουργία (Auto Coag Start).
Προς αποφυγή εγκαυµάτων των ασθενών, να διαθέτει σύστηµα συνεχούς παρακολούθησης της πλάκας
γείωσης. Η διαθερµία θα πρέπει να διασφαλίζει απολύτως τον ασθενή από οποιαδήποτε περίπτωση
εγκαύµατος.
Η ισχύς της να ρυθµίζεται ανάλογα µε το είδος της εργασίας που πραγµατοποιεί σε διαφορετικά επίπεδα
τοµής – αιµόστασης ως κάτωθι:
Έως 100 Watts στα 600 Ohms καθαρή τοµή.
Έως 70 Watts στα 600 Ohms για Coagulation
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Έως 80 Watts στα 100 Ohms σε bipolar coagulation.
Το σώµα της συσκευής να είναι υδατοστεγώς κλειστό, από ανθεκτικό υλικό ώστε να µην παραµορφώνεται
σε κτυπήµατα και να µην αλλοιώνεται όταν καθαρίζεται µε αντισηπτικά διαλύµατα.
Να συνοδεύεται από ποδοδιακόπτη για διπολική χρήση, χειρολαβή µε κοµβία κοπής και αιµόστασης,
καλώδιο για γειώσεις µιας χρήσης, µία σειρά ηλεκτροδίων ειδικών για δερµατολογία, όπως ηλεκτρόδιο
βελόνη διαµ. 0,6 χιλ. µπίλια κεκκαµένη 45ο 3 χιλ. , διπολική λαβίδα µήκους 12 εκατ. και πλάτος σιαγώνων
0,6 χιλ. αντικολλητική απαραίτητα και το διπολικό καλώδιο σύνδεσης της.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Όλα τα προσφερόµενα θα πρέπει να είναι του ιδίου οίκου κατασκευής.
Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσηµα εµπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
Τα προσφερόµενα να διαθέτουν CE Mark και να πληρούν όλους τους κανονισµούς ασφαλείας για
Ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Medical grade. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά.
Τα προσφερόµενα να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08 και ISO
13485/03 (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 των κλινών να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραιτήτως εκπαίδευση των
χρηστών και των τεχνικών.
Να αναφέρεται η επίσηµη εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
Να υπάρχει βεβαίωση για 10ετή τουλάχιστον παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
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Προµήθεια ενός πριονιού-τρυπανιού µπαταρίας ή αέρος για την διεξαγωγή ορθοπεδικών
επεµβάσεων
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Να αποτελείται από λαβή Τρυπανιού/Πριονιού που να προσαρµόζεται εύκολα στο πριόνι - τρυπάνι
µπαταρίας µε ευρεία γκάµα ταχυσυνδέσµων (µέχρι 29 συνδετικά).
Η ισχύς του τρυπανιού – πριονιού µπαταρίας να είναι περίπου 225W ώστε να εξασφαλίζεται η
µεγαλύτερη δυνατή ροπή κατά τη χρήση του.
H µπαταρία λιθίου να µην παρουσιάζει φαινόµενα µνήµης και να έχει τάση µέχρι 15V. Να συνοδεύεται
από δύο συστήµατα φόρτισης µονής θέσης, το ένα για µπαταρία αποστειρώσιµη και το άλλο για
µπαταρία µη αποστειρώσιµη.
Η λαβή τρυπανιού να είναι εργονοµική µε σωστή κατανοµή βάρους και να αποστειρώνεται.
Το συνολικό βάρος της χειρολαβής τρυπανιού ή πριονιού να είναι µέχρι 750 gr.
Η µέγιστη ταχύτητα περιστροφής (λειτουργία drill) ελεγχοµένη και αυξοµειούµενη από την σκανδάλη,
να
φτάνει
στις 1350 στροφές/rpm, γλυφανισµου 300στροφες/λεπτο και πριονισµού 13.500
κύκλοι/λεπτό, η δε µέγιστη ροπή στρέψης να φτάνει τα 13 Nm.
Η λαβή να δέχεται δυο διαφορετικούς ταχυσυνδέσµους λειτουργίας πριονιού, έναν για ορθοπεδική
χρήση (αρθροπλαστικές) και έναν για περιπτώσεις τραύµατος και µικρών οστών.
Η λαβή τρυπανιού να διαθέτει δυο σκανδάλες για αριστερόστροφη/δεξιόστροφη κίνηση και να έχει
δυνατότητα παλινδροµικής κίνησης. Επίσης να διαθέτει µηχανισµό ασφάλισης. Η ταχύτητα τρυπανισµού
ή γλυφανισµού να επιλέγεται αυτόµατα ανάλογα µε τον ταχυσύνδεσµο που χρησιµοποιείται και να
ελέγχεται επίσης από την πίεση που ασκείται στην σκανδάλη.
Οι ταχυσύνδεσµοι να ασφαλίζουν αυτόµατα σε 8 διαφορετικές θέσεις ανά 45 Μοίρες.
Το σύστηµα να καλύπτει όλο το εύρος των ορθοπεδικών επεµβάσεων.
Ο θόρυβος λειτουργίας του συστήµατος πριονιού-τρυπανιού να µην υπερβαίνει τα 84dB.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
Τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσηµα εµπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
Να πληρούν όλους τους κανονισµούς ασφαλείας για ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (CE Mark, medical grade κλπ) καθώς και Υγιεινής σε θέµατα απολύµανσης. Να κατατεθούν τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά.
Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις των
προϊόντων 93/42/EEC, εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485, καθώς και η προµηθεύτρια εταιρεία να
διαθέτει ISO 9001:2008 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών
προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα
εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.∆. 117/2004.
Με την παράδοση του µηχανήµατος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραιτήτως
εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην
3

υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόµενου είδους (µηχανήµατος, κ.λ.π.) για 10 έτη τουλάχιστον.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προµήθεια είδους για
τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή του.
Οι συσκευές να φέρουν σήµανση CE και ISO mark.
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Προµήθεια ενός holter ρυθµού συµπεριλαµβανοµένου καταγραφικού και λογισµικού
ανάλυσης
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αναλυτικότερα:
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ(συµπεριλαµβανοµένου καταγραφικού και λογισµικού ανάλυσης) για τις
ανάγκες της Καρδιολογικής Κλινικής.
Το καταγραφικό να:
1. Είναι τριών (3) καναλιών.
2. ∆ιαθέτει οθόνη ή δυνατότατα ασύρµατης σύνδεσης µέσω Bluetooth ή USB ή SD card για την
εισαγωγή των στοιχείων του ασθενούς (όνοµα, αριθµός µητρώου, ηµεροµηνία, ώρα κλπ). Η έναρξη
της καταγραφής να µπορεί να γίνεται από τον υπολογιστή ή από το καταγραφικό.
3. ∆ιαθέτει 7 πολικό καλώδιο για την καταγραφή του σήµατος.
∆ιαθέτει ρυθµό δειγµατοληψίας καταγραφής τουλάχιστον 250Hz και ψηφιακή ανάλυση του σήµατος
4.
τουλάχιστον 12bit.
5. ∆ιαθέτει ρυθµό δειγµατοληψίας καταγραφής τουλάχιστον 250 Hz. Θα εκτιµηθεί θετικά να διαθέτει και
δειγµατοληψία καταγραφής 1000 Hz για ερευνητικούς σκοπούς.
6. ∆ιαθέτει ψηφιακή ανάλυση του σήµατος τουλάχιστον 10 bit.
7. ∆ιαθέτει κοµβίο συµβάντων µε δυνατότητα εισαγωγής και συγκεκριµένο τύπο συµβάντος (πχ.
δραστηριότητα, ύπνο). Τα συµβάντα να φαίνονται στο πρόγραµµα ανάλυσης.
8. ∆ιαθέτει µικρόφωνο για την ηχογράφηση των στοιχείων του ασθενή σε περίπτωση προγραµµατισµού
εκτός ιατρείου ή να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης µέσω εφαρµογής ασύρµατης επικοινωνίας από
Η/Υ, κινητό, tablet.
9. Μπορεί να αναγνωρίσει βηµατοδοτικούς παλµούς και στα τρία (3) κανάλια.
10. Λειτουργεί µε µία µπαταρία του εµπορίου ή και µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία για µειωµένο
λειτουργικό κόστος.
11. Καταγράφει για τουλάχιστον 48 ώρες µε µία µπαταρία.
12. ∆ιαθέτει αποσπώµενη ή ενσωµατωµενη µνήµη για άµεση αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης.
13. ∆ιαθέτει θήκη προστασίας και µεταφοράς.
14. Έχει βάρος µικρότερο από 140 gr.
Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ
Το λογισµικό ανάλυσης holter ρυθµού να:
1. Μπορεί να εγκατασταθεί σε Η/Υ µε λειτουργικό Windows. Να µπορούν να δηµιουργηθούν διάφοροι
χρήστες ανάλογα µε τα δικαιώµατα του καθένα για την εισαγωγή τους στο λογισµικό.
2. ∆ιαθέτει βάση δεδοµένων των εξετάσεων µε σαφή υπόδειξη για το ποιες εξετάσεις έχουν αναλυθεί και
ποιες είναι να αναλυθούν. Να υπάρχει εργαλείο αναζήτησης (όνοµα, ID κτλ.) όπως επίσης να µπορούν
να εξαχθούν παλαιότερες εξετάσεις σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους.
3. Μπορεί να προγραµµατίσει το καταγραφικό µε δυνατότητα εισαγωγής των στοιχείων του ασθενή, το
χρόνο καταγραφής, το τύπο του βηµατοδότη σε περίπτωση που ο ασθενής διαθέτει κτλ.
4. Μπορεί να λειτουργήσει το λογισµικό µέσω του ποντικιού αλλά και µέσω κοµβίων συντόµευσης του
πληκτρολογίου για πιο γρήγορη ανάλυση.
5. ∆ιαθέτει την δυνατότητα κατηγοριοποίησης των επαρµάτων ανάλογα την µορφολογία τους. Να
υπάρχει εργαλείο υπέρθεσης των καναλιών κατά την επισκόπηση της κάθε κατηγορίας καθώς και
έλεγχου επιβεβαίωσης σωστής οµαδοποίησης των παλµών σε κάθε κατηγορία. Να µπορεί ο χρήστης
να αλλάξει τον τύπο της κάθε κατηγορίας σε N, V, κτλ. Οπως επίσης να µπορεί να ενοποιήσει δύο
κατηγορίες. Ο χρήστης να µπορεί να δει την/τις κατηγορία(ιες) µε τα παράσιτα.
6. ∆ιαθέτει την δυνατότητα εµφάνισης του ΗΚΓφήµατος σε πλήρη επισκόπηση (Full disclosure) σε όλα
τα κανάλια ταυτόχρονα. Να έχει την δυνατότητα να ρυθµίσει ο χρήστης την ταχύτητα και την
ευαισθησία.
7. ∆ιαθέτει την δυνατότητα να εµφανίζει το ΗΚΓφηµα και των τριών καναλιών σε µεγέθυνση µε την
δυνατότητα αφαίρεσης οποιοδήποτε καναλιού σε περίπτωση όπου υπάρχει πχ. παράσιτοo σε κάποια
περιοχή. Επίσης ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να ρυθµίσει την ταχύτητα, την ευαισθησία και να
µπορεί να απεικονίσει το διάστηµα RR µεταξύ των επαρµάτων. Ο χρήστης να µπορεί να κάνει
µετρήσεις από ένα σηµείο σε 2ο σηµείο στον ΗΚΓφηµα και µεγέθυνση του. Τέλος, να µπορεί να
προσθέσει οποιοδήποτε σηµείο του ΗΚΓφήµατος προς εκτύπωση κατά την εκτύπωση της τελικής
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

αναφοράς.
Μπορεί να ρυθµιστεί να απεικονίζει ταυτόχρονα διαφορετικά παράθυρα πχ. trends, ΗΚΓφηµα για την
ταχύτερη κατανόηση και ανάλυση της καταγραφής.
∆ιαθέτει πίνακα κατηγοριοποίησης όλων των ανιχνεύσιµων αρρυθµιών µε δυνατότητα αλλαγής από
τον χρήστη των παραµέτρων ανά τύπο αρρυθµίας.
∆ιαθέτει Trends και αριθµητικούς πίνακες αρρυθµιών.
∆ιαθέτει ανάλυση του ST και στα τρία κανάλια.
∆ιαθέτει ανάλυση βηµατοδοτικών παλµών.
∆ιαθέτει ανάλυση HRV & HRT.
∆ιαθέτει ανάλυση του QT.
Μπορεί να γίνει επιλογή της τελικής µορφής της αναφοράς από τον χρήστη όπως επίσης να διαθέτει
δυνατότητα προεπισκόπησης. Να µπορεί να εισάγει ο χρήστης σχόλια είτε χειροκίνητα είτε αυτόµατα
από έτοιµα πρότυπα. Να διαθέτει την δυνατότητα εξαγωγής της αναφοράς σε µορφή PDF.
Να υπάρχει δυνατότητα αναβάθµισης µε T-Wave Alternans (TWA) και να διαθέτει ανάλυση
ανίχνευσης κολπικής µαρµαρυγής. Να αναλυθεί ο τρόπος ανίχνευσης και επισήµανσης.
Μπορεί να αναβαθµιστεί µε µονάδα ανάλυσης απνοιών.
Μπορεί να εγκατασταθεί σε κεντρικό σταθµό (server) σε περίπτωση που υπάρχει πέραν της µίας
άδειας ούτως ώστε να υπάρχει µία βάση δεδοµένων για όλους τους χρήστες.
Να προσφερθεί προς επιλογή Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας µε οθόνη τουλάχιστον 22’’ και έγχρωµος
εκτυπωτής τύπου laser.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσηµα εµπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
2. Να πληρούν όλους τους κανονισµούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (CE Mark, medical grade κλπ) καθώς και Υγιεινής σε θέµατα απολύµανσης. Να κατατεθούν τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά.
3. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας για τις απαιτήσεις των
προϊόντων 93/42/EEC, εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485, καθώς και η προµηθεύτρια εταιρεία να
διαθέτει ISO 9001:2008, ISO 14001, ISO 18001, ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγµένος σε
πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.∆. 117/2004.
4. Με την τοποθέτηση του µηχανήµατος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραιτήτως
εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών
5. Ο προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην
υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόµενου είδους (µηχανήµατος, κ.λ.π.) για10 έτη τουλάχιστον.
6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προµήθεια είδους για
τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή του.
Προµήθεια ενός καρδιολογικού υπέρηχου παλάµης,
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Tο ζητούµενο φορητό απεικονιστικό σύστηµα υπερήχων θα πρέπει να είναι όχι πάνω από 350 gr πολύ
µικρού µεγέθους, βασισµένο στην τεχνολογία υπερήχων, εξαιρετικά εργονοµικό και εύχρηστο για την
καθηµερινή πρακτική του κλινικού ιατρού.
Να µεταφέρεται εύκολα και να διαθέτει ισχυρή, υπερσύγχρονη τεχνολογία υπερήχων, έτσι ώστε να µπορεί
να χρησιµοποιηθεί σε πολλές κλινικές και νοσοκοµειακές εφαρµογές όπως καρδιολογικές, πρωτόκολλο
πνεύµονα ή περιπτώσεις πρωτοβάθµιας περίθαλψης για απεικόνιση οργάνων άνω-κάτω κοιλίας, ανίχνευση
θωρακικού / πλευρικού υγρού.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρµογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Ιατρικής.
Καρδιολογία, ακτινολογία, πρωτόκολλο πνεύµονα, ανίχνευση θωρακικού / πλευρικού υγρού.
ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ
SECTOR Phased Array συχνότητας 1.7 – 3.5 MHz
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
Β-Mode ,Color Doppler ,Βάθος σάρωσης ≥ 24cm

•

Έγχρωµη LCD Οθόνη ≥ 5’’ (12 cm)

•

Λογισµικό για απ΄ευθείας σύνδεση µε εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για µεταφορά εικόνων,
δεδοµένων ασθενών και µετρήσεων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
• Eνσωµατωµένη µνήµη αποθήκευσης υπερηχογραφικών εικόνων.
• Σύστηµα αποθήκευσης στατικών και κινούµενων υπερηχογραφικών εικόνων σε αφαιρούµενο
5

αποθηκευτικό µέσο καθώς και αρχείο ασθενών, µε δυνατότητα επανάκλησης.
Απ΄ευθείας σύνδεση µε εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσω θύρας USB για µεταφορά
εικόνων, Video, δεδοµένων ασθενών και µετρήσεων.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
• Πακέτο Καρδιολογικών εφαρµογών
ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)
• Πακέτο Ακτινολογικών εφαρµογών.
• Πρωτόκολλο πνεύµονα.
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
• Σύστηµα επικοινωνίας DICOM, να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα Store, Verify, Modality Worklist.
• Aσύρµατη µεταφορά δεδοµένων σε βάση δεδοµένων Windows. Nα διαθέτει πρωτόκολλα
κρυπτογράφησης των δεδοµένων.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Να προσφερθεί η βασική διαγνωστική µονάδα η οποία να διαθέτει όλα τα παραπάνω απαιτούµενα
λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά.
Ηχοβόλος Κεφαλή phased array sector ευρέως φάσµατος συχνοτήτων 1.7 - 3.5 MHz
Μπαταρία µε αυτονοµίας λειτουργίας µίας (1) ώρας
Βάση συστήµατος µε ενσωµατωµένο φορτιστή της µπαταρίας
Μνήµη αποθήκευσης και αφαιρούµενη κάρτα µεγάλης χωρητικότητας
Καλώδιο USB
Θήκη τοποθέτησης και µεταφοράς
Καλώδιο τροφοδοσίας
•
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Όλα τα προσφερόµενα θα πρέπει να είναι του ιδίου οίκου κατασκευής.
Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσηµα εµπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
Τα προσφερόµενα να διαθέτουν CE Mark και να πληρούν όλους τους κανονισµούς ασφαλείας για
Ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Medical grade. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά.
Τα προσφερόµενα να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08 και ISO
13485/03 (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 των κλινών να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραιτήτως εκπαίδευση των
χρηστών και των τεχνικών.
Να αναφέρεται η επίσηµη εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
Να υπάρχει βεβαίωση για 10ετή τουλάχιστον παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
Προµήθεια στρωµάτων θεραπείας κατακλίσεων αυτόµατης ρύθµισης πίεσης για τις κλίνες της
Μ.Ε.Θ. συµπεριλαµβανοµένων των µονάδων ελέγχων τους
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.
Το αερόστρωµα να λειτουργεί στα 230V AC/ 50 Hz, να εξυπηρετεί την πρόληψη κατακλίσεων
ασθενών υψηλού κινδύνου (high risk) τουλάχιστον και να είναι κατάλληλο για βάρος ασθενών έως 200
Κgr.
2.
Κατάλληλες διαστάσεις ώστε να µπορεί να τοποθετηθεί στις κλίνες Μ.Ε.Θ του νοσοκοµείου µας και
να αντικαθιστά πλήρως το συµβατικό στρώµα της κλίνης. Η λειτουργία του να µην απαιτεί οποιουδήποτε
τύπου ενσωµατωµένο υπόστρωµα ώστε να καθίσταται εύκολη τόσο η αποθήκευσή του όσο και η
αποτελεσµατικότερη απολύµανσή του.
3.
Να αποτελείται από πολλαπλές αεροκυψέλες λεπτής διατοµής (τουλάχιστον 20) µε δυνατότητα
µεµονωµένης αντικατάστασής τους και ειδικό σχεδιασµό ώστε να αντιµετωπίζουν µε επιτυχία τα
προβλήµατα που δηµιουργούνται από την τριβή και την διάτµηση, να επιτρέπουν µεγαλύτερη βύθιση του
ασθενούς στο στρώµα παρέχοντας υψηλότερο επίπεδο άνεσης και ασφάλειας στον ασθενή. (Να
αναφερθεί η σχετική τεχνολογία).
4.
Να διαθέτει λειτουργικό διακόπτη CPR και ιµάντες σταθεροποίησής του επί της κλίνης. O
διακόπτης CPR να βρίσκεται σε εµφανές σηµείο κοντά στον θώρακα του ασθενούς και να ενεργοποιείται
άµεσα µε το ένα χέρι ώστε να µην υπάρχει καθυστέρηση στην ανταπόκριση.
5.
Το στρώµα να διατηρεί τον αέρα στο εσωτερικό του τουλάχιστον δώδεκα ώρες για περιπτώσεις
µεταφοράς. Να φέρει επίσης ιµάντες για την σταθεροποίησή του επί της κλίνης.
6.
Το στρώµα να είναι πλήρως πλενόµενο σε πλυντήριο και κατά µήκος του να φέρει ειδική
υποδοχή τοποθέτησης του καλωδίου τροφοδοσίας.
7.
Το κάλυµµα να είναι αποσπώµενο, πλενόµενο σε πλυντήριο, να είναι διελαστικό, αναπνέον και οι
ραφές του να εµποδίζουν την εισροή βιολογικών υγρών εντός του στρώµατος.

8.
Επίσης το κάλυµµα να είναι να είναι βραδύκαυστο, αντιβακτηριδιακό, υποαλλεργικό και
βιοσυµβατό. (Να αναφερθούν τα πρότυπα κατασκευής).
9.
Οι σωλήνες σύνδεσης του στρώµατος µε την µονάδα ελέγχου να είναι ειδικής κατασκευής ώστε να
αντιµετωπίζουν προβλήµατα στρέβλωσης και απόφραξης του αέρα.
10.
Η Μονάδα ελέγχου να είναι µικρού όγκου και βάρους, αθόρυβη και να φέρει ειδικά άγκιστρα
ασφαλείας προσαρµογής στο κρεβάτι. (Να δοθούν διαστάσεις και βάρος).
11.
Η µονάδα ελέγχου να διαθέτει ειδικό πλήκτρο µέγιστης πλήρωσης αέρα του αεροστρώµατος ώστε
να διευκολύνεται το έργο του νοσηλευτικού προσωπικού στην καθηµερινή φροντίδα και περιποίηση των
ασθενών.
12.
Χρόνος κύκλου µεταβλητής πίεσης περίπου 15 min ώστε να εξασφαλίζεται η άνεση του ασθενούς
καθώς και η επαρκής επαναιµάτωση των ιστών. (Να κατατεθούν σχετικές µελέτες)
13.
∆υνατότητα λειτουργίας είτε εφαρµόζοντας εναλλασσόµενη χαµηλή πίεση σε κάθε κυψέλη του
στρώµατος, είτε εφαρµόζοντας συνεχής χαµηλή πίεση στον ασθενή.
14.
∆υνατότητα κυκλοφορίας αέρα µέσω της µονάδος ελέγχου εσωτερικά του στρώµατος ώστε να
βοηθά να παραµείνει το δέρµα του ασθενούς στα επιθυµητά επίπεδα θερµοκρασίας και υγρασίας.
15.
Αυτόµατη ρύθµιση της πίεσης του αέρα ανάλογα µε το βάρος, την θέση και την κίνηση του
ασθενούς και επιπλέον δυνατότητα από τον χρήστη ρύθµισης της εφαρµοζόµενης πίεσης ώστε να
εξασφαλίσει µεγαλύτερη άνεση στον ασθενή.
16.
Να φέρει διακόπτες αφής επί της µονάδος ελέγχου για εύκολο καθαρισµό και δυνατότητα
κλειδώµατος των ρυθµίσεων για την αποφυγή µη επιθυµητών αλλαγών στην λειτουργία του.
17.
Η µονάδα ελέγχου να φέρει οθόνη ή κεντρικό πίνακα επί των οποίων να απεικονίζονται τα
σχετικά µηνύµατα των συναγερµών για περιπτώσεις χαµηλής πίεσης, πρόβληµα στον κύκλο εναλλαγής
πίεσης, βλάβης στην αντλία και διακοπής ρεύµατος τουλάχιστον, µε τον αντίστοιχο ακουστικό
συναγερµό.
18.
Στην είσοδο της αντλίας να υπάρχει αποσπώµενο (χωρίς την χρήση εργαλείων) φίλτρο ώστε να
αντικαθίσταται εύκολα από το προσωπικό του τµήµατος.
Ειδικοί Όροι
1.
Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 7 έτη.
2.
Η απάντηση του φύλλου συµµόρφωσης να γίνει αναλυτικά µε παραποµπές στα τεχνικά φυλλάδια
του κατασκευαστή επί ποινή αποκλεισµού.
3.
H προµηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001 µε επιπλέον πεδίο πιστοποίησης την απολύµανση
των στρωµάτων & ISO 13485 µε πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη για το προσφερόµενο
είδος, να πληροί την Υ.Α ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04.
4.
Η προµηθεύτρια εταιρία να είναι ενταγµένη σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε βάση
του Π.∆. 117/2004.
5.
Η συσκευή να διαθέτει πιστοποιητικό CE και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει ISO 13485.
6.
Ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος να έχει πλήρες και οργανωµένο τεχνικό τµήµα, µε τεχνικό
προσωπικό άρτια εκπαιδευµένο από τον κατασκευαστικό οίκο, για την τεχνική υποστήριξη του
προσφερόµενου εξοπλισµού και να καταθέσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού
προσωπικού στην αντιµετώπιση βλαβών του προσφερόµενου εξοπλισµού.
7.
Να αναφερθούν λεπτοµερώς όλες οι ανάγκες προληπτικής συντήρησης του εξοπλισµού, όπως
προβλέπεται από τον κατασκευαστή κατά την περίοδο της εγγύησης. Η αναφορά να καλύπτει όλα τα
απαραίτητα υλικά προληπτικής συντήρησης (περιγραφή είδους, κωδικός κατασκευαστή, πρόγραµµα
αντικατάστασης υλικών και απολυµάνσεων) όπως και οι προβλεπόµενες εργασίες συντήρησης (περιγραφή,
συχνότητα, κλπ) χωρίς καµία απολύτως επιπλέον επιβάρυνση για την υπηρεσία µας.
8.
Να παραδοθούν µε την προσφορά τα προβλεπόµενα πρωτόκολλα προληπτικής συντήρησης και
ελέγχου καλής λειτουργίας, όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
9.
Να κατατεθεί µε την οικονοµική προσφορά πλήρης τιµοκατάλογος αναλωσίµων και ανταλλακτικών
µε τιµές σταθερές για δυο έτη.
10.
Η προµηθεύτρια εταιρία να διαθέτει διακριβωµένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/ επισκευή
του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού που προσφέρεται. Να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισµού κατάλογος
οργάνων για όλους τους απαραίτητους ελέγχους όπως προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστικού
οίκου. Να κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων ελέγχου µε τα οποία θα εκτελούνται οι
συντηρήσεις Ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού που προσφέρεται.
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Προµήθεια ενός διαθλασίµετρου-κερατόµετρου
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το ηλεκτρονικό διαθλασίµετρο-κερατόµετρο θα πρέπει να είναι κατάλληλο:
α) Για την αυτόµατη µέτρηση της διάθλασης όλων των ενδιάµεσων τµηµάτων του οφθαλµού µέχρι τον
αµφιβληστροειδή χωρίς την συνεργασία του ασθενούς.

β) Για την αυτόµατη µέτρηση των καµπυλοτήτων του κερατοειδούς.
Να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
-Να είναι υψηλής ακρίβειας και να δίνει τη δυνατότητα µέτρησης της διάθλασης για γυαλιά και φακούς
επαφής.
-Να διαθέτει εύρος µετρήσεων:
Ι. Για τη διάθλαση.
Α. Σφαίρωµα
-25-+22D ( σε βήµατα των 0,12 ή 0,25D)
B. Kύλινδρος
0 έως + 10D σε βήµατα των 0,12 ή 0,25D)
Γ. Άξονας
00-1800 ( σε βήµατα 10 και 50)
II.
Για την κερατοµέτρηση
Α. Ακτίνα καµπυλότητας του κερατοειδούς. Από 5mm-10mm (σε βήµατα 0,01mm)
B. Συντελεστή διάθλασης
1,3375
Γ. ∆ιάθλαση κερατοειδούς
από 67,5D ~ 33,75D (σε βήµατα 0,12/0,25D)
∆. Κερατοειδικό αστιγµατισµό από 0D~ ± 10D (σε βήµατα 0,12/0,25D)
Ε. Άξονα κερατοειδικού αστιγµατισµού από 10 ~ 1800 ανά 10η 50
-Να δύναται να πραγµατοποιεί µετρήσεις διαµέσου κόρης διαµέτρου 2mm. Για την εύκολη και µε ακρίβεια
µέτρηση γλαυκωµατικών ασθενών – ηλικιωµένων και ασθενών µε ασύµµετρη κόρη.
-Να επιτρέπει διαθλαστική µέτρηση µε ύπαρξη ενδοφακών (IOL) µε ειδικό πρόγραµµα ως και µέτρηση σε
ασθενείς µε γυαλιά και φακούς επαφής.
-Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης έναρξης των µετρήσεων.
-Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης έναρξης της εκτύπωσης των αποτελεσµάτων µετά το τέλος των
µετρήσεων.
-Να διαθέτει σύστηµα AUTO – FOGGING (χαλάρωση προσαρµογής) ώστε να επιτρέπει την γρήγορη και
ακριβή µέτρηση ακόµα και σε παιδιά σε κανονικό φωτισµό δωµατίου.
-Να διαθέτει οθόνη τεχνολογίας LCD αφής 8,5inch µε έγχρωµη απεικόνιση των τιµών.
-Να δύναται να µετρήσει διακορική απόσταση έως 85mm σε βήµατα 1mm
-Το µηχάνηµα να αυτοπροστατεύεται σε περίπτωση που ξεχαστεί ανοιχτό. Να κλείνει αυτόµατα σε
περίπτωση που παραµένει ανοιχτό παραπάνω από 10’.
-Να διαθέτει ενσωµατωµένο εκτυπωτή για την εκτύπωση της ώρας, ηµεροµηνίας, αντικειµενικής µέτρησης
κερατοµέτρησης, απόστασης (VERTEX) ως και γραφική αναπαράσταση της ευρεθείσης αµετρωπίας (σκίτσο
οφθαλµού).
-Να µπορεί να µετρήσει την διάµετρο του κερατοειδούς. Κατά την διάρκεια της εξέτασης είτε και
αργότερα ανακαλώντας το από την µνήµη στην οθόνη.
-Να διαθέτει δυνατότητα αποµνηµόνευσης και εκτύπωσης µέχρι 10 µετρήσεων ανά µάτι.
-VERTEX DISTANCE. 0, 12,0 και 13,75mm κατ’ επιλογήν.
-Να δύναται να διαγνώσει και εµφανίσει στο monitor προβλήµατα αδιαφάνειας διαθλαστικών µέσων
οφθαλµού µε ειδικό πρόγραµµα.
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
13485/03 (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.
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Προµήθεια ενός ηλεκτρονικού φακόµετρου
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
-Να είναι αυτόµατο, ηλεκτρονικό, µοντέρνας τεχνολογιας µε δυνατότητα λειτουργίας και manual για τη
µέτρηση του φακού σηµείο προς σηµείο σε Real Time.
-Να είναι σχεδιασµένο για γρήγορη και εύκολη χρήση και να έχει δοθεί βάρος στη θέση των διαφόρων
πλήκτρων λειτουργίας, τα οποία να βρίσκονται στο µπροστινό µέρος, εξασφαλίζοντας έτσι πλήρη
εργονοµία και άνεση κατά τη διάρκεια της µέτρησης.
-Να διαθέτει σταυρό κεντραρίσµατος, ο οποίος να φαίνεται στην οθόνη και τονίζεται όταν ο υπό µέτρηση

φακός είναι τοποθετηµένος στη σωστή θέση και η δέσµη µέτρησης που χρησιµοποιεί το σύστηµα περνά
ακριβώς από το οπτικό του κέντρο.
-Να διαθέτει σειριακή θύρα RS-232C για επικοινωνία και σύνδεση µε άλλα ηλεκτρονικά
συστήµατα.(Ηλεκτρονικό υπολογιστή)
-Να Είναι ειδικά σχεδιασµένο για να µετρά κανονικούς φακούς, φακούς High Index, πολυεστιακούς
φακούς, φακούς Progressive και φακούς επαφής.
-Να διαθέτει ειδική βάση, η οποία τοποθετείται στη θέση µέτρησης και να διευκολύνει τη µέτρηση φακών
επαφής.
-Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη τύπου LCD και θερµικό εκτυπωτή, απλής χαρτοταινίας.
-Το εύρος µετρήσεων να είναι:
Α.
Σφαίρα :
-25D έως +25D
Β.
Κύλινδρος:
-10D έως +10D
Γ.
Άξονας: 0ο - 180ο
∆.
AGD:
0 έως 10D
E.
Πρίσµα: 0 έως 10D
Με βήµα 0.12 D ή 0.25 D ανάλογα µε την προτίµηση του χειριστή.
-Να διαθέτει σηµειωτή µελάνης για το σηµείωµα του κέντρου των υπό µέτρηση φακών. Είναι εφοδιασµένο
µε σύγχρονο σύστηµα µαρκαρίσµατος για όλους τους τύπους φακών.
-Να δύναται να µετρήσει φακούς µε διάµετρο έως 98 χιλιοστά.
-Να δύναται να µετρήσει απορροφητικότητα των φακών.
-Αυτόµατη αναγνώριση των πολυεστιακών φακών και αυτόµατη αλλαγή προγράµµατος για την ακριβή
µέτρησή τους.
-Νέου τύπου σύστηµα µαρκαδόρου το οποίο µας δίνει ένα τέλειο µαρκάρισµα σε όλους τους τύπους
φακών, ακόµα και σε αυτούς µε ειδικές επιστρώσεις.
-∆υνατότητα µεγέθυνσης των στοιχείων που παρουσιάζονται στην οθόνη του, για γρήγορη και εύκολη
ανάγνωση τους.
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
13485/03 (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.
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Προµήθεια ενός συστήµατος προβολής οπτοτύπων
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Να έχει δυνατότητα (εύρος ) εστίασης από 2,9 µέχρι 6,1 µέτρα, ρυθµιζόµενα σε βήµατα των 20 cm.
- Οι διαστάσεις της προβαλλόµενης εικόνας να είναι τουλάχιστον 376 x 300 mm.
- Το ελάχιστο εύρος της οπτικής οξύτητας σε βήµατα να διαµορφώνεται ως εξής:
I.
Decimal : από 0.05 έως 2.0
II.
Logmar : από 1.3 µέχρι – 0.30
III.
Snellen (m): από 120 µέχρι 3
IV.
Snellen (f) : από 400 µέχρι 10
V.
Monoyer : από 0.5 µέχρι 2.0
- Να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τις κάτωθι σειρές πινάκων:
I.
Γράµµατα
II.
Νούµερα
III.
Παιδικά σύµβολα
IV.
Έψιλον
V.
Ελλειπτικούς κύκλους (c)
VI.
Schober τεστ
VII.
Worth τεστ
VIII.
ETDRS
IX.
Monocular πράσινο / κόκκινο

X.
Task chart
XI.
Ρολόι
XII.
Αστιγµατικές τελείες
XIII.
Colour test
- Να διαθέτει τουλάχιστον τα κάτωθι διόφθαλµα τεστ διαχωρισµού ειδώλου:
I.
∆ιαχωρισµός µέσω Κόκκινου – Πράσινου
II.
∆ίχρωµο balance τεστ
III.
Σταυρός µε εστίαση
IV.
Zeigertest
V.
Coincidence
VI.
VA balance τεστ
VII.
Τεστ ανισότητας εστίασης
- Να συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο.
- Η οθόνη να είναι LCD µόνιτορ υψηλής ανάλυσης 21’’ τουλάχιστον.
- Να φέρει σύστηµα στήριξης σε τοίχο.
- Να φέρει θύρα υπερύθρων.
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
13485/03 (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.
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Προµήθεια µιας οφθαλµολογικής µονάδας (µονάδα στήριξης δύο οργάνων µε καρέκλα και
συρταριέρα µε θέση για κασετίνα δοκιµαστικών κρυστάλλων),
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.Κυρίως σώµα της µονάδας να διαθέτει.
Α. Η εξεταστική µονάδα να διαθέτει τραπέζι για την τοποθέτηση δύο οργάνων, το οποίο να µετακινείται
µηχανικά αριστερά-δεξιά και πάνω κάτω.
Β. Κολώνα µε φωτισµό.
Γ. ∆υνατότητα τοποθέτησης βραχίωνα φοροπτέρου.
∆. Να διαθέτει πίνακα ελέγχου ο οποίος να έχει διακόπτες για τις παρακάτω λειτουργίες.
•
Γενικό διακόπτη για την λειτουργία της µονάδας.
•
Ροοστάτη για τον έλεγχο της έντασης του φωτισµού της σχισµοειδούς λυχνίας.
•
∆ιακόπτες λειτουργίας για την κίνηση της εξεταστικής καρέκλας πάνω κάτω.
•
Ροοστάτη για τον έλεγχο της έντασης του φωτιστικού σώµατος.
Ζ. Συρταριέρα µε ένα συρτάρι.
2.Πολυθρόνα
•
Να είναι βαριάς κατασκευής ηλεκτρική και υψηλής ποιότητας κατασκευή.
•
Ηλεκτρική ανύψωση.
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
13485/03 (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.
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Προµήθεια µίας σχισµοειδούς λυχνίας πέντε µεγεθύνσεων µε φωτισµό αλογόνου και µε
πλήρως ενσωµατωµένη ψηφιακή κάµερα
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
- Να αποτελείται από διοπτρικό συγκλίνον στερεοσκοπικό µικροσκόπιο τύπου GALILEO µε
προσοφθάλµιους φακούς 12.5χ.
- Ο φωτισµός να γίνεται µέσω λυχνίας Αλογόνου.
- Να φέρει υποσιάγωνο µε κατακόρυφη κίνηση 80mm.
- Να διαθέτει προσοφθάλµιο σύστηµα µε τύµπανο επιλογής πέντε µεγεθύνσεων 6χ, 10χ, 16χ, 25χ και 40χ.
- Να διαθέτει συνεχώς ρυθµιζόµενο πλάτος σχισµοειδούς φωτισµού από 0-14mm.
- Να διαθέτει συνεχώς ρυθµιζόµενο µήκος σχισµοειδούς φωτισµού από 1-14mm και σε
βήµατα 0.2mm,
1,2,3,5,8,9 έως 14mm.
- Να διαθέτει σύστηµα προβολής δέσµης (σχισµής ή κηλίδας) για την κατά βούληση ρύθµιση του εύρους,
του µήκους, της έντασης και της κλίσης (από κάθετη µέχρι και οριζόντια κλίση).
- Να διαθέτει γωνία φωτισµού τύπου TILT µε κλίση γωνίας σε βήµατα των 5ο, 10ο, 15ο και 20. Το όλο
σύστηµα περιστρέφεται κατά την 180ο γύρω από τον άξονα στήριξής του για να προβάλλεται η σχισµή
από οποιαδήποτε γωνιά στον εξεταζόµενο οφθαλµό.
- Να διαθέτει φίλτρα:
Μπλε (κοβαλτίου)
Ανέρυθρο
Amber
UV
IR
ND
Exciter
barrier
- Να συνοδεύεται από βάση για τοποθέτηση τονοµέτρου.
- Οι κινήσεις του οργάνου επί της έδρας να γίνονται µέσω ενός ειδικά σχεδιασµένου joystick,µε ειδικό
κοµβίο για την λήψη εικόνας.
- Η προσφερόµενη σχισµοειδής λυχνία να συνοδεύεται από ενσωµατωµένο σύστηµα background
illumination(οπτικές ίνες), για την ενίσχυση της φωτεινότητας.
- Η σχισµοειδής λυχνία να διαθέτει ενσωµατωµένο σύστηµα ψηφιακής κάµερας και λογισµικό επεξεργασίας
εικόνας του ιδίου οίκου το οποίο να λειτουργεί σε οποιοδήποτε τελευταίας γενιάς Η/Υ.
- Η ψηφιακή κάµερα να είναι πλήρως ενσωµατωµένη στη σχισµοειδή λυχνία χωρίς εξωτερικές
καλωδιώσεις.
- Όλες οι ρυθµίσεις της κάµερας να γίνονται από το λογισµικό του συστήµατος και να υπάρχει η
δυνατότητα φωτογράφησης και λήψης video µεγάλης διάρκειας.
- Το software του συστήµατος να έχει τη δυνατότητα πλήρους διαχείρισης εικόνας και video.
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
13485/03 (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.
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Προµήθεια δύο (2) συσκευών θερµοσυγγόλησης ρολών µε εκτυπωτή
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
• Συσκευή θερµοσυγκόλλησης φακέλων και ρολλών αποστείρωσης.
• Θα έχει οπωσδήποτε κλίση προς τα εµπρός για άριστη εργονοµία και εξοικονόµηση χώρου στο τραπέζι
πακεταρίσµατος.
• Η θερµοκρασία θα χαµηλώνει αυτόµατα όταν δεν χρησιµοποιείται ο θερµοσυγκολλητής για οικονοµία

•
•
•
•
•
•

ρεύµατος.
Να διαθέτει σύστηµα ταχείας προθέρµανσης περίπου 3 - 5 λεπτά.
Η θερµοκρασία συγκόλλησης θα ρυθµίζεται από 60 °C έως 220 °C µε ανοχη στην ρυθµιση +10C.
Η εκκίνηση του ιµάντα κίνησης θα γίνεται αυτόµατα µε ταχύτητα έως 10µέτρα/λεπτό περίπου.
Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη αφής περίπου 4” η οθόνη LCD
Αργή έναρξη λειτουργίας του ιµάντα κίνησης για έλεγχο ασφαλούς συγκόλλησης µεγάλων θηκών
αποστείρωσης.
Πλάτος συγκόλλησης 12mm τουλάχιστον για να µην ανοίγει. , µήκος ελεύθερο (απεριόριστο). Η
απόσταση ασφαλείας ανάµεσα στη γραµµή θερµοσυγγόλησης και στα προς αποστείρωση υλικά να
ρυθµίζεται από 0-35mm

•

Να παρέχεται στην συσκευασία η δυνατότητα εκτύπωσης πληροφοριών όπως: ηµεροµηνία
συσκευασίας – λήξης, όνοµα χρήστη, αριθµός παρτίδας, κρίσιµοι παράµετροι διαδικασίας (θερµοκρασία,
πίεση επαφής, χρόνος σφράγισης), µετρητής τεµαχίου, αριθµός συσκευής. Επιπλέον πληροφορίες θα
αξιολογηθούν.

•

Ο προµηθευτής να είναι εκπαιδευµένος ως προς το προσφερόµενο είδος και ικανός για την τεχνική του
υποστήριξη και συντήρηση του. (Να κατατεθεί βεβαίωση / πιστοποιητικό εκπαίδευσης του εργοστασίου

•

•

•
•
•

κατασκευής)
Η όλη διαδικασία της συσκευής να καλύπτει όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις της σφράγισης σύµφωνα
µε ΕΝ ISO 11607-2 για την εξασφάλιση της ακεραιότητας του συστήµατος πακεταρίσµατος. Να
παρέχεται η δυνατότητα επικύρωσης της συσκευής (validation). Να είναι κατάλληλη για την σφράγιση
σάκων και ρολών πακεταρίσµατος αποστείρωσης σύµφωνα µε ΕΝ 868-5, ΕΝ 868-4 και Tyvek.»
Να διατεθεί µε εκτυπωτή για ταχεία εκτύπωση µεγάλης ευκρίνειας επί του φακέλου. Να παρέχεται η
δυνατότητα ρύθµισης του µεγέθους των χαρακτήρων και της γραµµατοσειράς καθώς και
απενεργοποίησης του εκτυπωτή όταν απαιτείται.
∆ιαστάσεις περίπου 550 x 250 x 220 χιλ.
Η απόσταση ασφάλειας ανάµεσα στην γραµµή θερµοσυγκολλησης και στα προς αποστείρωση
υλικά να ρυθµίζεται από 0-35mm.
Να διαθέτει ρόλοι και ηµερολόγιο και ο µετρητής φορτιών να µπορεί να µηδενιστεί όταν χρειαστεί.

Προµήθεια ενός βιντεολαρυγγοσκοπίου για τις ανάγκες του Αναισθησιολογικού και
Χειρουργικού Τµήµατος για την αντιµετώπιση των δύσκολων ή ακόµα και αδύνατων
διασωληνώσεων ασθενών.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αναλυτικότερα:
- Το µηχάνηµα να είναι κατάλληλο για προ-κλινικές και κλινικές επείγουσες καταστάσεις.
- Να είναι µικρού µεγέθους, φορητό και να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως άµεσο ή έµµεσο λαρυγγοσκόπιο.
- Να διαθέτει οθόνη LCD 3,5’’ µε ευρεία γωνία οράσεως 160ο που παρέχει καθαρή εικόνα ακόµα και σε
έντονο ηλιακό φως. Η οθόνη να κινείται σε δύο άξονες περιστροφής.
- Να µπορεί να καταγραφεί εικόνα και βίντεο σε πραγµατικό χρόνο. Να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης
των δεδοµένων στο σύστηµα αλλά και µεταφορά τους σε υπολογιστή.
- Το σύστηµα να συνοδεύεται από λάµα δύσκολης διασωλήνωσης D-blade πολλαπλών χρήσεων για ενήλικες. Να
προσφερθεί αντίστοιχος οδηγός (πολλαπλών ή µιας χρήσης).
- Το σύστηµα να είναι συµβατό µε πολλών ειδών τύπου λάµας όπως: miller µεγέθη 0 &1, macintosh µεγέθη 3 &
4, D-blade για δύσκολη διασωλήνωση παίδων, κλπ.
- Να διαθέτει επαναφορτιζόµενη µπαταρία και να συνοδεύεται από τον φορτιστή.
- Να διαθέτει κουµπί ON αλλά αυτόµατο OFF.
- Να µπορεί να εµβαπτιστεί πλήρως για απολύµανση.
- Να διαθέτει κατηγορία προστασίας ΙΡΧ8.
- Να διαθέτει C-mark.
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- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.

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 13485/03
(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.
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