ΑΓΡΙΝΙΟ, 08/08/2019
Αξ. Πξση.:10732

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ
Γηεχζπλζε
Σκήκα
Πιεξνθνξίεο
Σαρ. Γηεχζπλζε
Σειέθσλν
ΦΑ
E-mail

:
:
:
:
:
:
:

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΦΡΑΓΚΙΑΓΟΤΛΑΚΗ ΡΟΓΑΝΘΗ
3ν ρικ ΔΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ-ΑΝΣΙΡΡΙΟΤ
2641361229
2641025955
gnaprom@gmail.com

ΠΡΟ ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ
ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ

ΘΔΜΑ: «Γ΄ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ
ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ για ηη διενέπγεια Ανοικηού
Ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηην ππομήθεια ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ για ηην
κάλςτη αναγκών ηυν ΚΔΦΙΑΠ ηηρ Ν. Μ. Αγπινίος»
ΥΔΣ.
1. Σα ππ’ αξ. 4661 & 4665/14-09-2016 έγγξαθα ηεο ΔΠΤ αλαθνξηθά κε ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο
Πξνκεζεηψλ Τγείαο λα εγθξίλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Ν.4412/2016.
2. Σν ππ.αξηζκ.4989/2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θάζε
αλαζέηνπζαο αξρήο απφ ην φξγαλν Γηνίθεζεο ηεο.
3. Σν ππ’αξ.4708/16-9-2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ ΠΠΤΤ 2015 θαη αθνινχζσο ηα
ππ.αξηζκ.4972/05-10-2016,4963/05-10-2016 θαη 4747/20-9-2016 κε ηα νπνία καο ελεκεξψλνπλ λα
δηελεξγνχκε ηηο πξνκήζεηεο απφ ηα ηζρχνληα ΠΠΤΤ έσο ηνλ θαζνξηζκφ ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016 θνξέσλ
δηελέξγεηαο γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ ζε επίπεδν θεληξηθήο δξαζηεξηφηεηαο αγνξάο (ΚΑΑ).
4. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ θαηαηέζεθαλ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ.
5. Σελ ππ.αξηζκ. 18ε)20-06-2019 ΘΔΜΑ 8ν πξάμε ηνπ Γ.. κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε ζθνπηκφηεηα ηεο ελ
ιφγσ πξνκήζεηαο θαη ηελ δηελέξγεηα ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπο.
6. Η 8916/1-7-2019 Α Γεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη 10497/2-8-2019 Β Γεκφζηα δηαβνχιεπζε.
ην πιαίζην ηεο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα ηελ ππομήθεια «ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ» για ηην
κάλςτη αναγκών ηηρ Ν.Μ. Αγπινίος, ην Ννζνθνκείν πξνβαίλεη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε γηα Γεκφζηα
Γηαβνχιεπζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ επηζπλάπηνληαη παξαθάησ.
1.
Με ηελ παξνχζα πξφζθιεζε ζε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε, ε Τπεξεζία καο θαηαζέηεη ηηο ζπλεκκέλεο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο κε ζθνπφ ηε δεκφζηα ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ-ζρνιίσλ επί ηνπ
πεξηερνκέλνπ απηψλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ
πξνκεζεπηψλ.
2.
Η δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο
ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ (www.hospital-agrinio.gr) ήηνη απφ ηελ Γεςηέπα 12-08-2019 σο θαη ηελ
Παπαζκεςή 16-08-2019.
3.
Παξαθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ ηνπο φξνπο
ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκφ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ε
εξσηήκαηα θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ.
4.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ηηο εκπξφζεζκεο απφςεηο θαη εηζεγήζεηο ηνπο θαζψο θαη λα
δεηήζνπλ δηεπθξηλήζεηο θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε : gnaprom@gmail.com
5.
To Ννζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ψζηε λα επηηεπρηεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηψλ,
εμαζθαιίδνληαο φκσο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ καο.
6.
Δπειπηζηνχκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο ζηελ πξνζπάζεηα
δηακφξθσζεο ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. πλεκκέλα
αθνινπζνχλ νη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη εηδηθνί φξνη.
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Ανδπέαρ η.Σζώληρ
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ΜΔΡΟ Α. ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ
1
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ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΑΝΣΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΚΡΑ ΥΔΙΡΑ
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
χζηεκα αμηνιφγεζεο θαη επαλεθπαίδεπζεο λεπξνινγηθψλ θαη νξζνπαηδηθψλ παζήζεσλ νη νπνίεο
ζπλνδεχνληαη απφ θηλεηηθέο, αηζζεηεξηαθέο θαη γλσζηηθέο δηαηαξαρέο ησλ άλσ άθξσλ.
Δλδείμεηο εθαξκνγήο ηνπ:
Ιζραηκηθά θαη αηκνξξαγηθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα
Καξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο κε επίδξαζε ζηελ θηλεηηθφηεηα ηήο άθξαο ρείξαο
Σξφκνο θαη βξαδπθηλεζία ζπλεπεία λεπξνινγηθψλ παζήζεσλ, φπσο λφζνο ηνπ Πάξθηλζνλ θαη
Ιδηνπαζήο Σξφκνο
θιήξπλζε θαηά πιάθαο
Δγθεθαιηθή παξάιπζε
Γπζπξαμία-Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή πληνληζκνχ
Δπεκβάζεηο ζηελ άθξα ρείξα, φπσο αλαθαηαζθεπή ηελφλησλ, κεηαθνξέο ηελφλησλ, θ.α.
Καηάγκαηα άλσ άθξσλ
Νεπξηθέο βιάβεο, π.ρ. βξαρηφληνπ πιέγκαηνο θαη θεξθηδηθνχ, σιέληνπ θαη κέζνπ λεχξνπ
Αληαλαθιαζηηθή πκπαζεηηθή Γπζηξνθία (αιγνδπζηξνθία)
Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ γάληη κε αηζζεηήξεο ην νπνίν κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ
ινγηζκηθνχ λα αιιειεπηδξά ζε ππνινγηζηή, έηζη ψζηε ν αζζελήο ρξεζηκνπνηψληαο ην γάληη λα κπνξεί
λα εθηειέζεη κε ηα δάθηπια θαη ηνλ θαξπφ κηα ζεηξά αζθήζεσλ κε ηελ κνξθή παηγληδηψλ ζηνλ
ππνινγηζηή.
Παξάιιεια ην ινγηζκηθφ λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ζεξαπεπηή λα παξαθνινπζεί θαη λα
αμηνινγεί ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αζζελή.
ΤΣΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΚΙΝΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΡΑΥΧΝ ΑΓΚΧΝΑ ΚΑΙ
ΧΜΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΟΤ ΝΑΡΘΗΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΙΚΟΝΙΚΗ
ΒΙΟΑΝΑΓΡΑΗ.
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Σν ζχζηεκα λα απνηειείηαη απφ λάξζεθα κε αηζζεηήξα θαηαγξαθήο θάκςεο-έθηαζεο αγθψλα θαη
ηξηζδηάζηαηεο θίλεζεο ηνπ βξαρίνλα (θάκςε-έθηαζε, απαγσγή-πξνζαγσγή θαη έζσ-έμσ ζηξνθή
ψκνπ) ν νπνίνο κέζσ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ λα αιιειεπηδξά κε ππνινγηζηή. Δθαξκφδνληαο ηνλ
εηδηθφ λάξζεθα, ν αζζελήο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηειέζεη κε ηνλ αγθψλα ή θαη ηνλ ψκν κηα
ζεηξά ζεξαπεπηηθψλ αζθήζεσλ πνπ ζα παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή παηρληδηψλ. Παξάιιεια, ην
ινγηζκηθφ λα επηηξέπεη ζην ζεξαπεπηή λα παξαθνινπζεί θαη λα αμηνινγεί ηελ εμέιημε ηεο
απνθαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο κέζσ δνθηκαζηψλ αμηνιφγεζεο πνπ ζα δηαζέηεη.
Η ζπζθεπή ζα είλαη κία φξζσζε πνπ ζα πεξηέρεη εηδηθνχο αηζζεηήξεο θαηαγξαθήο θίλεζεο θαη
ηαρχηεηαο αγθψλα θαη ψκνπ. Γηα ηνλ αγθψλα ζα θαηαγξάθεηαη ε γσλία θάκςεο-έθηαζεο (εχξνο 0120ν), ελψ ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ηνπ εχξνπο θίλεζεο, εάλ απηφ ζα απαηηείηαη, κέζσ
εηδηθνχ θιεηδψκαηνο ηεο άξζξσζεο. Γηα ηνλ ψκν ζα θαηαγξάθνληαη φιεο νη θηλήζεηο ηνπ βξαρίνλα
ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν, φπσο θάκςε-έθηαζε, απαγσγή-πξνζαγσγή θαη έζσ-έμσ ζηξνθή, κέζσ ηεο
ρξήζεο πξνεγκέλσλ επηηαρπλζηνκέηξσλ θαη γπξνζθνπίσλ ηα νπνία ζα δηαζέηεη ε ζπζθεπή.
Σν ινγηζκηθφ ζα πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθά παηρλίδηα θαζέλα απφ ηα νπνία δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηηο
παξακέηξνπο πνπ εμαζθνχληαη, φπσο ην εχξνο θίλεζεο, νπηηθν-θηλεηηθφο ζπληνληζκφο,
ηδηνδεθηηθφηεηα, ηαρχηεηα αληίδξαζεο, γλσζηηθέο δπζθνιίεο, ζπλδπαζηηθέο θηλήζεηο, θηι. Κάζε
παηρλίδη ζα έρεη δηάθνξα επίπεδα θηλεηηθήο θαη γλσζηηθήο δπζθνιίαο, θαζψο επίζεο θαη εμεηδηθεπκέλεο
ξπζκίζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα εμαηνκηθεχεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ αζζελή.
Η ζπζθεπή (φξζσζε) ζα ζπλδέεηαη ζε ππνινγηζηή κέζσ ζχξαο USB φπνπ ην εηδηθφ ινγηζκηθφ ζα
πεξηιακβάλεη ην ινγηζκηθφ κε ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί, ζα πξνζθέξεη ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο κε ηελ
κνξθή παηρληδηψλ θαη δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο θαζψο θαη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο
αζζελψλ γηα ηε δεκηνπξγία αλαθνξψλ, ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αλαπαξάζηαζε κε
γξαθήκαηα ηεο επίδνζεο θάζε αζζελνχο.
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ΤΣΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Δ 3 ΓΙΑΣΑΔΙ.
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Σν ζχζηεκα ζα κπνξεί λα πξνζθέξεη επειημία ζηελ θηλεηηθή απνθαηάζηαζε δηαθφξσλ κειψλ ηνπ
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ζψκαηνο ηνπ αζζελή φπσο θνξκφο θεθαιή θαη άθξα ελψ ζα κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ θαηάιιειεο
ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο πνπ ζα παξνπζηάδνληαη κε ηελ κνξθή παηγληδηψλ ζε ππνινγηζηή.
Η ζπζθεπή ζα είλαη κηθξή θαη ειαθξηά θαη ζα ελζσκαηψλεη αηζζεηήξεο θαηαγξαθήο θηλήζεσλ ζηνλ
ηξηζδηάζηαην ρψξν. Θα επηθνηλσλεί αζχξκαηα κε ππνινγηζηή θαη ζα αιιειεπηδξά κε ην εηδηθφ
ινγηζκηθφ ηεο γηα ηελ εθηέιεζε πιεζψξαο αζθήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ είηε κεκνλσκέλεο ή
ζπλδπαζηηθέο θηλήζεηο ζε δηάθνξα επίπεδα.
Η ζπζθεπή ζα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ζηνλ θαξπφ, πνδνθλεκηθή, θνξκφ, απρέλα, κεξφ, βξαρίνλα,
θηι. Θα
ζπλδπαζηεί κε ειαζηηθνχο ηκάληεο, κπάιεο, βάξε, θ.α. φξγαλα πνπ παξαδνζηαθά
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ απνθαηάζηαζε γηα ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ειαζηηθφηεηαο, ηζνξξνπίαο θαη
ελδπλάκσζεο ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ.
Η ζπζθεπή ζα πεξηέρεη εηδηθνχο αηζζεηήξεο (γπξνζθφπηα) θαηαγξαθήο θίλεζεο ζηνλ ηξηζδηάζηαην
ρψξν. πγθεθξηκέλα, θαηαγξάθεη: θιίζε πάλσ/θάησ, θιίζε αξηζηεξά/δεμηά θαη πεξηζηξνθή
αξηζηεξά/δεμηά. Σνπνζεηψληαο ηελ ζε δηάθνξα κέιε ή αξζξψζεηο κπνξνχλ λα δηαθξίλνπκε ηηο
παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
-θαξπφο: θάκςε-έθηαζε, πξεληζκφο/ππηηαζκφο θαη θεξθηδηθή/σιέληα απφθιηζε
-πνδνθλεκηθή: θάκςε-έθηαζε
-θνξκφο ή απρέλαο: θάκςε-έθηαζε, πιάγηεο θάκςεηο θαη ζηξνθέο
-κεξφο ή βξαρίνλαο: θάκςε-έθηαζε, απαγσγή-πξνζαγσγή θαη έζσ-έμσ ζηξνθή
Σν ινγηζκηθφ ζα παξέρεη θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή
παηρληδηψλ ζε εηθνληθφ πεξηβάιινλ. Οη αζθήζεηο ζα είλαη επαλαιήςηκεο, ζηνρν-θαηεπζπλφκελεο θαη
πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκεο θαη ε απνθαηάζηαζε ζα βαζίδεηαη ζηελ επξέσο απνδεθηή θιηληθή κέζνδν
ηεο
βηναλάδξαζεο.
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ΤΚΔΤΗ ΗΛΔΚΣΡΟΘΔΡΑΠΔΙΑ (1 ΣΜΥ.)
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Νέα ζχγρξνλε ζπζθεπή ειεθηξνζεξαπείαο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, δχν πιήξσο αλεμαξηήησλ
θαλαιηψλ κε touch screen θαη κελνχ ζηα ειιεληθά.
Έγρξσκε νζφλε αθήο (touch screen- πάλσ απφ 10 ΄΄) κε πιήξε απεηθφληζε φισλ ησλ παξακέηξσλ
ζεξαπείαο.
Λίζηα αληελδείμεσλ επί ηεο νζφλεο ή ζην εγρεηξίδην ρξήζεο.
Οδεγφο Θεξαπείαο πνπ πεξηιακβάλεη ζπκβνπιέο θαη θσηνγξαθίεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
ειεθηξνδίσλ.
Λνγηζκηθφ ζηα ελληνικά θαζψο θαη ζε δηάθνξεο γιψζζεο, επηινγή γιψζζαο απφ ην κελνχ ηεο
ζπζθεπήο.
Ηλεκηποθεπαπεία:
2 πιήξσο αλεμάξηεηα θαλάιηα ειεθηξνζεξαπείαο, κε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο δχν δηαθνξεηηθψλ
πξνγξακκάησλ.
Μοπθέρ πεςμάηυν: φινη νη ηχπνη ξεπκάησλ (25 ηχπνη). Γαιβαληθά, TENS, TENS-burst,
Γηαδπλακηθά, Φαξαδηθά, Γηθαζηθφο ζπκκεηξηθφο παικφο, Ρψζηθνο παικφο, Trabert, 2+4Παξεκβαιιφκελα,Vector, Ηιεθηξνδηάγλσζε, Ινληνθφξεζε, Μηθξνξεχκαηα, High Voltage, Medium
Frequency, Μνλνθαζηθφ θαη Δλαιιαζζφκελν Παικφ, Leduc.
Να δηαζέηεη έηνηκα πξσηφθνιια ζεξαπείαο, δηαγλσζηηθά πξνγξάκκαηα θαη ειεχζεξεο κλήκεο γηα λέα
πξνγξάκκαηα
εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα επαλεθπαίδεπζε ιεθάλεο (ηα probe δηαηίζεληαη πξναηξεηηθά),
δηάθνξεο δπλαηφηεηεο ειεθηξνδηάγλσζεο (θακπχιε Ι/t, ξεφβαζε, ρξνλαμία θαη πειίθν πξνζαξκνγήο),
πιήζνο πξνγξακκάησλ ζεξαπείαο ζε αθνινπζίεο.
Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ζπζθεπή αλαξξφθεζεο Vaco 200 πνπ δηαζέηεη ην ΚΔΦΙΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΤ.
Σαςηόσπονη θεπαπεία:
Θεξαπεία κίαο πάζεζεο κε δχν ηχπνπο ξεπκάησλ κέζσ ησλ δχν αλεμάξηεησλ θαλαιηψλ.
Θεξαπεία δχν δηαθνξεηηθψλ παζήζεσλ ηαπηφρξνλα ρξεζηκνπνηψληαο δχν δηαθνξεηηθέο κνξθέο
ζεξαπείαο.
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Σεσνικά σαπακηηπιζηικά ηλεκηποθεπαπείαρ :
Έληαζε 0-80 mA γηα ζπλερέο ξεχκα θαη 0-120 mA γηα ελαιιαζζφκελν ξεχκα.
Σεσνικά σαπακηηπιζηικά ζςζκεςήρ :
Σάζε ηξνθνδνζίαο: 100-240 V , 50-60 Hz.
Γηαζηάζεηο (πιάηνο x χςνο x βάζνο): 27 x 10 x 27.5 cm πεξίπνπ
Βάξνο: 3,650 kg πεξίπνπ.
Σαμηλφκεζε : I type BF - IEC 601-1.
πκκφξθσζε: ζχκθσλα κε ηελ νδεγία MDD (Medical Device Directive) (CE).
Γιαηίθεηαι με ηα ακόλοςθα εξαπηήμαηα (βαζικόρ εξοπλιζμόρ):
100.689 - Καιψδην ηξνθνδνζίαο (1)
340.670 - Καιψδην ειεθηξνδίσλ δηπνιηθφ (2) ή θαιψδηα ειεθηξνδίσλ κνλνπνιηθά (4)
108.919 - Tester θαισδίσλ, F/F - 4 mm (1)
340.468 - Ηιεθηξφδην ειαζηηθφ - 6 x 8 cm ζεη ησλ 2 ηεκαρίσλ (2)
100.658 - Θήθε ειεθηξνδίσλ- 6 x 8 cm, ζεη ησλ 4 ηεκαρίσλ (1)
108.935 - Διαζηηθή ηαηλία velcro - 5 x 60 cm (2)
115.684 - Κιίκαθα αλαινγηθψλ ελδείμεσλ (VAS-score) (1)
376.134 – Quick Start Οδεγφο Θεξαπείαο θαη ρεηξηζκνχ (1)
376.134 – CD ROM πιήξεο νδεγφο ζεξαπείαο.
Δγρεηξίδην ρξήζεο ζε έληππε κνξθή ή πιήξεο νδεγφο ζεξαπείαο ζε CD ROM.
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ΠΟΓΗΛΑΣΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟ (ΠΟΓΗΛΑΣΟ ΣΔΣΡΑΠΛΗΓΙΑ)
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
σεδιαζμένο για παθηηική/ενεπγηηική εκγύμναζη ηυν άνυ – κάηυ άκπυν.
Θεπαπεςηικέρ επιλογέρ
Παζεηηθή θίλεζε
Τπνβνεζνχκελε ελεξγεηηθή θίλεζε
Πιήξεο ελεξγεηηθή θίλεζε
Άζθεζε πκκεηξίαο
Βαζικά σαπακηηπιζηικά
Αζθαιείο κεγάιεο ζήθεο πνδηψλ κε επέλδπζε, Γέζηξεο θλήκεο (αμεζνπάξ), εηδηθά γάληηα ιαβψλ
(αμεζνπάξ), Ρπζκηδφκελε αθηίλα πεξηζηξνθήο, Σηκφλη ρεηξνιαβή ξπζκηδφκελνπ χςνπο, Ρφδεο
κεηαθνξάο, Δμ νινθιήξνπ κεηαιιηθή θαηαζθεπή, Σειεζθνπηθή βάζε ξπζκηδφκελε γηα κεγάιε
ζηαζεξφηεηα,
Μεγάιε
επαλάγλσζηε
νζφλε
ιεηηνπξγηψλ.
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ
Movement Protector και Ανηιζπαζμικόρ έλεγσορ
Η
ιεηηνπξγία
απηή
ειέγρεη
κφληκα
ηνλ
κπτθφ
ηφλν
ηνπ
ρξήζηε
θαη
αλαγλσξίδεη θαη αλαθνπθίδεη θξάκπεο θαη ζπαζκνχο, ζχκθσλα κε ηε ζεξαπεπηηθή
αξρή ηεο αλαζηνιήο ησλ αληαγσληζηψλ κπψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θαηεχζπλζε πεξηζηξνθήο
αιιάδεη ήπηα κέρξηο φηνπ ν ζπαζκφο έρεη ραιαξψζεη.
ServoCycling και ενεπγηηική άζκηζη
Οη ρξήζηεο κε κηθξή ππνιεηκκαηηθή δχλακε κπνξνχλ λα βειηησζνχλ κε ηε βνήζεηα ηεο
ServoCycling ιεηηνπξγίαο (κνηέξ-ππνβνεζνχκελε εθπαίδεπζε). Η αληίζηαζε γηα ηελ ελεξγεηηθή
άζθεζε
ησλ
κπψλ
κπνξεί
λα
ξπζκηζηεί
ζε
20
επίπεδα,
αλάινγα
κε
4

ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε.
Άζκηζη ςμμεηπίαρ
ηφρνο ηνπ ρξήζηε είλαη λα ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ θαη ηα δχν πφδηα ή θαη ρέξηα(ζπκκεηξηθά).
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ πνδηψλ ηνπ θαη ησλ ρεξηψλ ηνπ ζε κπάξα γξαθηθψλ
πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο. Γχλακε, αληνρή, ζπληνληζκφο, θαη ζπγθέληξσζε
είλαη ηα ζηνηρεία πνπ εθπαηδεχνληαη.
Ανάλςζη ηηρ άζκηζηρ
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 8 παξακέηξσλ κεηά ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο.

Άλλερ Λειηοςπγίερ
Κνπκπί ππνβνήζεζεο ηνπνζέηεζεο ησλ πνδηψλ/Ρπζκηδφκελε ηζρχο κνηέξ/Παζεηηθή ηαρχηεηα 0-60
ζηξνθέο/ηαδηαθή έλαξμε θαη παχζε ηεο άζθεζεο/Πξνγξακκαηηδφκελεο παξάκεηξνη
έλαξμεο/Μotomed Smooth Driving System(αλίρλεπζε δχλακεο)
Ρχζκηζε ηαρχηεηαο 0-60 ζηξ/ιεπηφ, επηινγή θαηεχζπλζεο θίλεζεο κπξνο πίζσ, αληηζπαζκηθφ
θνληξφι ξπζκηδφκελεο έληαζεο.
Γπλαηφηεηα ξχζκηζεο αληίζηαζεο γηα πιήξε ελεξγεηηθή θαη ηζνκεηξηθή άζθεζε.
πκκεηξηθή άζθεζε κε απεηθφληζε κπάξαο.
Έηνηκα πξνγξάκκαηα εθγχκλαζεο ζε ζρέζε κε ρξφλν θαη θαηεχζπλζε.
Δηδηθφ θνπκπί ππνβνήζεζεο ηνπνζέηεζεο ησλ πνδηψλ
Υξνλνκέηξεζε άζθεζεο κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ.
Ρφδεο κεηαθνξάο θαη ξπζκηδφκελε βάζε γηα κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαηά ηελ άζθεζε.
Γπλαηφηεηα θαηαγξαθεο θαη απνζήθεπζεο επηδφζεσλ ηνπ ρξήζηε ψζηε λα ππάξρνπλ πάληα
δεδνκέλα άζθεζεο πνπ ζα ζπκβνπιεχεηαη.
Δμ’νινθιήξνπ κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο κε ξπζκηδφκελε αθηίλα πεξηζηξνθήο.
Μεγάιε επαλάγλσζηε νζφλε δεδνκέλσλ ιεηηνπξγίαο.
Πιήζνο αμεζνπάξ θαηά παξαγγειία αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ αζθνχκελνπ
Δλδείθλπηαη γηα θιήξπλζε θαηά πιάθαο, Παξαπιεγία, Δγθεθαιηθφ, Δγθεθαιηθέο παζήζεηο, Κηλεηηθέο
δηαηαξαρέο θαη πξνβιήκαηα λεπξνινγηθήο θχζεσο. Βνεζάεη ζηελ πξφιεςε ηεο ζχζπαζεο ε ζπζηνιήο
ησλ καιαθψλ κνξίσλ βειηηψλνληαο ην θπθινθνξηθφ, Δλεξγνπνηεί ηηο αξζξψζεηο θαη ηελ θαιή
ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ θαη ηεο θχζηεο, Βειηηψλεη ηνλ κεηαβνιηζκφο.
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STEPPER
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
- Ρπζκηδφκελν χςνο βήκαηνο.
- Κίλεζε κε πδξαπιηθφ ζχζηεκα.
- Καηαζθεπαζκέλν απφ βαξέσο ηχπνπ αλζεθηηθφ ράιπβα.
- Τπεξκεγέζε αληηνιηζζεηηθά παηάθηα.
- Γηαζέηεη ειεθηξνληθή θνλζφια LCD.
- Δλδείμεηο: Υξφλνο, Βήκαηα, χλνιν βεκάησλ θαη Θεξκίδεο πνπ θαηαλαιψλνληαη.
- Μέγηζην βάξνο ρξήζηε 100 θηιά.
- Γηαζηάζεηο: 40.5 x 37 x 22 εθαηνζηά.
- Πεξηζηξνθηθή θίλεζε παξάιιειε κε ηελ άζθεζε γηα λα κεγηζηνπνηήζεηε ηελ πξνπφλεζε.
- Να κελ πηέδεη ηηο αξζξψζεηο ή ηα νζηά.
- Δπηπιένλ, ε πξφζθπζε ζηε βάζε λα εμαζθαιίζεη φηη ην mini stepper δελ γιηζηξάεη ζην πάησκα
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο.
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ΔΙΓΙΚΟ ΓΔΡΑΝΟ ΟΡΘΟΣΑΣΙΗ – ΒΑΓΙΗ
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Να δηαζέηεη ειαθξχ ζθειεηφ, δπλαηφηεηα κεηαθνξάο αζζελψλ ζε νξηδφληηα θαη θαζηζηή ζέζε, πιήξε
ζεηξά απφ ηκάληεο, βάξνο 32 θηιά, βάζε ηξνρήιαηε κε 4 δηπινχο πεξηζηξεθφκελνπο ηξνρνχο,
ρεηξηζηήξην, θνπκπί ζηνπ έθηαθηεο αλάγθεο, ρεηξνθίλεην θαη ειεθηξηθφ κεραληζκφ έθηαθηεο
θαηάβαζεο, πάλει θσηεηλψλ ελδείμεσλ, θξεκάζηξα 50εθ.δπν ζεκείσλ κε θξίθνπο αζθαιείαο, ιαβεο
ψζεζεο, θνπηί κπαηαξηψλ.
ΓΙΑΣΑΔΙ: νιηθφ κεθνο:114εθ., νιηθφ πιαηνο:63-111εθ., νιηθφ πςνο:145-199εθ., χςνο βαζεο:11,5,
κέγηζην βάξνο ρξήζηε 180 θηιά.
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ΟΡΘΟΣΑΣΗ

9

ΤΚΔΤΗ ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΛΑΞΗ

10

ΛΑΣΙΥΑ ΑΝΣΙΣΑΗ (Resistive exercise band Nο2 και Νο3).
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ΤΚΔΤΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΦΛΔΒΧΝ ΤΠΔΡΤΘΡΧΝ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Να δηαζέηεη ζθειεηφ θαηαζθεπαζκέλν απφ αηζάιη, δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηζνξξνπίαο, θνπκπί νn-off ,
ζχζηεκα γξήγνξεο αζθάιηζεο θαη ζπγθξάηεζεο πέικαηνο, κνλάδα ηζνξξνπίαο πςεινχ βαζκνχ
ξχζκηζεο ζθιεξφηεηαο απφζβεζεο, ζηεξίγκαηα γνλάησλ, ζηήξηγκα ππέινπ, ρεηξνιαβέο ζηήξημεο
ξπζκηδφκελεο σο πξνο ην χςνο, ηξαπεδάθη νξνζεξαπείαο.
ΓΙΑΣΑΔΙ: κήθνο: 118εθ, πιάηνο: 78εθ, χςνο: 95-125εθ, βάξνο: 77θηια, κέγηζην βάξνο ρξήζηε:
140 θηιά.

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα ηερληθά επηηεχγκαηα ζηνλ ρψξν ηεο,
ζπλδπάδνληαο ηελ εξγνλνκία κε έλα βέιηηζην ζχζηεκα ςχμεο θαη ηζνξξνπίαο.
Η ζπζθεπή πξέπεη λα έρεη 2 ηαρχηεηεο: 1450 πεξηζηξνθέο ην ιεπηφ ζηελ ηαρχηεηα 1 θαη 2950
πεξηζηξνθέο ην ιεπηφ ζηελ ηαρχηεηα 2.
Σεσνικά σαπακηηπιζηικά
2 ηαρχηεηεο
Ιζρχο: 115 / 130 Watt (ηαρχηεηα 1 / ηαρχηεηα 2)
Σξνθνδνζία: 230 Volt / 50 Hz
Βάξνο ζπζθεπήο: 1,6 kg
Υξψκα ζπζθεπήο: Λεπθφ
Η ζςζκεςή ζςνοδεύεηαι από ηον πιο κάηυ βαζικό εξοπλιζμό:
Σζάληα κεηαθνξάο
Δμάξηεκα – βνχξηζα γηα ππεξαηκία
Μαιαθφ ζπνγγψδεο εμάξηεκα καζάδ
Δπηπιένλ θεθαιέο καζάδ δηαηίζεληαη μερσξηζηά.

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Η ζπζθεπή αλίρλεπζεο θιεβψλ ππεξχζξσλ λα απεηθνλίδεη εχθνια θαη κε αθξίβεηα ηηο θιέβεο ζην
αλζξψπηλν ζψκα ζε βάζνο έσο θαη έσο θαη 8mm. Σν δίθηπν ησλ θιεβψλ λα απεηθνλίδεηαη ζην δέξκα
ηνπ αζζελή ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ DLP projector. Απηφ θάλεη ηελ αηκνιεςία κηα πνιχ εχθνιε
δηαδηθαζία αθφκα θαη γηα αζζελείο κε αδχλακν θιεβηθφ ζχζηεκα. Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο
γηα εζσηεξηθέο αηκνξξαγίεο, επξπαγγείεο, θηξζνχο. Σν κέγεζνο ηνπ πεδίνπ εκθάληζεο κπνξεί λα
απμνκεησζεί ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο ρξήζεο ζε παηδηά θαη βξέθε-λενγλά.
Να δηαζέηεη κηθξέο δηαζηάζεηο, ειαθξχ βάξνο θαη επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία ιηζίνπ.
Πξνδηαγξαθέο Πξντφληνο
Φνξεηή ζπζθεπή αλίρλεπζεο θιεβψλ κε Τπέξπζξεο.
Απεηθνλίδεη ην θιεβηθφ δίθηπν ζηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο.
Γηεπθνιχλεη ηελ αηκνιεςία θαη επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εζσηεξηθήο αηκνξξαγίαο,
επξπαγγείεο θαη θηξζνχο ζην αλζξψπηλν ζψκα.
Ιδαληθφ ζηε κεηαθνξά γηα ρξήζε ζε λνζνθνκεία
Δκθαλίδεη ηηο θιέβεο ζε βάζνο έσο θαη 8mm
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Με επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία Ληζίνπ.
Πνιχ εχθνιε ζηελ ρξήζε ηνπ.
Ιδαληθφ γηα ρξήζε ζε Δλήιηθεο, Παηδηά, βξέθε, λενγλά θαζψο θαη Τπέξβαξα άηνκα.
Ρπζκηδφκελε θσηεηλφηεηα.
Γπν δηαθνξεηηθά πεδία απεηθφληζεο γηα (Δλήιηθεο θαη Παηδηά)
4 πζηήκαηα εκθάληζεο: χζηεκα Normal, χζηεκα κε Πξάζηλν θσο, χζηεκα αλαγλψξηζεο
βάζνπο θιέβαο, χζηεκα αλάζηξνθν.
Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά ηεο πζθεπήο Αλίρλεπζεο Φιεβψλ.
Βάξνο έσο 430g
Γηαζηάζεηο πεξίπνπ 21.3 x 6.5 x 6.2cm
Υξφλνο Standby : ≤ 2.5 ψξεο
Μήθνο Κχκαηνο Τπεξχζξσλ : 940nm & 850nm
Μέγηζην βάζνο εμέηαζεο θιέβαο : 8mm
Υξφλνο πιήξνπο θφξηηζεο : 8 ψξεο
Φέξεη ηξνρήιαηε βάζε.
πζηήκαηα απεηθφληζεο:
χζηεκα Normal: Οη θιέβεο απεηθνλίδνληαη κε ζθνχξα ρξψκαηα, σο background ζην θσο.
χζηεκα Μεγέζνπο- Απεηθφληζε θιεβψλ: Οη θιέβεο θσηίδνληαη θαη ην background είλαη
ζθνχξν.
χζηεκα Πξάζηλν: Οη θιέβεο απεηθνλίδνληαη κε πξάζηλν ρξψκα θαη ην background είλαη
δηάθαλν.
χζηεκα Αλαγλψξηζεο: Οη θιέβεο απεηθνλίδνληαη κε ζθνχξα ρξψκαηα θαη ην background
θσηεηλφ. Δπηπιένλ ην βάζνο ησλ θιεβψλ απεηθνλίδεηαη ζην δέξκα ρξεζηκνπνηψληαο κία
πξάζηλε ζθάια. 1 bar: 0-2mm βάζνο, 2 bars: 2-5mm βάζνο, 3 bars: κεγαιχηεξν βάζνο απφ
5mm.
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
- Ο αλσηέξσ εμνπιηζκφο λα βεβαηψλεηαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ
νίθνπ.
- Σν πξνζθεξφκελν λα δηαζέηεη CE Mark θαη λα πιεξνί φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα
Ιαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Medical grade. Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα
πηζηνπνηεηηθά.
- Σν πξνζθεξφκελν λα δηαηίζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08 θαη ISO
13485/2012 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) πνπ πιεξνί ηελ Τ.Α.
ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Δ. βάζεη
ηνπ Π.Γ. 117/2004. Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά.
- Με ηελ παξάδνζε ζην ηκήκα λα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε θαη απαξαηηήησο εθπαίδεπζε
ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ.
- Να αλαθέξεηαη ε επίζεκε εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ αγνξά.
- Να ππάξρεη βεβαίσζε-εγγχεζε γηα 10εηή ηνπιάρηζηνλ παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ απφ ηελ
αγνξά.
1
2

ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟ ΦΟΡΗΣΟ ΔΞΑΚΑΝΑΛΟ ΗΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΟ (ΗΚΓ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ
ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΗ ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ.
Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Φνξεηνχ Δμαθάλαινπ Ηιεθηξνθαξδηνγξάθνπ:
Να είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ειεγρφκελν εμ’ νινθιήξνπ απφ κηθξνυπνινγηζηέο.
Να δηαζέηεη απηφκαηε θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία.
Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220 V / 50 Hz θαη κε επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο.
Αληίζηαζε εηζφδνπ 50MΩ .Δχξνο ζπρλνηήησλ ηνπιάρηζηνλ 0,05 - 300 Hz γηα ηελ εμέηαζε αθφκα
θαη παηδηά/λενγλά φπσο επίζεο ν ξπζκφο δεηγκαηνιεςίαο ζηελ είζνδν λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 16000
δεηγκάησλ αλά δεπηεξφιεπην.
Να δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ ζεξκηθψλ θεθαιψλ 6 θαλαιηψλ θαη λα θαηαγξάθεη ζε ραξηί πιάηνπο 100
mm ηνπιάρηζηνλ. Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο ζε 3,4,6 θαλάιηα.
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Σαρχηεηεο θαηαγξαθήο 5-10 - 12,5 - 25 & 50 mm/sec.
Δπαηζζεζία 5 - 10 - 20 mm/mV.
Να δηαζέηεη θχθισκα αλίρλεπζεο βεκαηνδφηε.
Να δηαζέηεη θίιηξα γηα ην κπτθφ ηξφκν 25/35 Hz. Δπίζεο λα δηαζέηεη AC Filter 50/60Hz.
Να δηαζέηεη ζηνλ standard εμνπιηζκφ πξφγξακκα δηάγλσζεο ελειίθσλ θαη παίδσλ θαζψο θαη
πξφγξακκα κεηξήζεσλ θαξδηνινγηθψλ παξακέηξσλ.
Να δηαζέηεη έγρξσκε LCD νζφλε 6,5’’ ηνπιάρηζηνλ θαη λα απεηθνλίδνληαη θαη νη δψδεθα απαγσγέο
ηαπηφρξνλα.
Να δηαζέηεη πιήξεο αδηάβξνρν ζηεγαλφ αιθαξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην (φρη επί ηεο νζφλεο).
Να έρεη δπλαηφηεηα αζχξκαηεο ζχλδεζεο κε Η/Τ(wireless LAN).
Να απνζεθεχνληαη ζε εζσηεξηθή κλήκε ηνπιάρηζηνλ 300 ΗΚΓθήκαηα θαη πεξηζζφηεξα ζε άιιν
απνζεθεπηηθφ κέζν (Να αλαθεξζεί ν αξηζκφο ησλ ΗΚΓξαθεκάησλ).
Καηά ηε δηάξθεηα ιήςεο ΗΚΓθήκαηνο εξεκίαο λα αλαγλσξίδεη επεηζφδηα αξξπζκηψλ θαη λα
επηκεθχλεη απηφκαηα ηνλ ρξφλν θαηαγξαθήο.
Βάξνο φρη κεγαιχηεξν ησλ 3 Kg.
Να πξνζθεξζεί ηξνρήιαην ηξαπεδίδην κε έλα ή δχν ξάθηα θαη έλα ζπξηάξη ή θαιάζη γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ παξειθνκέλσλ θαζψο θαη πνιχζπαζηνο βξαρίνλαο ζηήξημεο θαισδίνπ αζζελνχο
εξγνζηαζηαθφο..
Να δηαηεζεί πηζηνπνίεζε
ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα.

IEC 60601-2-25:2011 ε νπνία εγγπάηαη

πςειήο πνηφηεηαο

Να θέξεη ζήκαλζε C.E. Mark
Να θαηαηεζεί θχιιν ζπκκφξθσζεο κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη λα θέξεη εγγχεζε 2 εηψλ.
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