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ΘΔΜΑ:«ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 15/2021». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

A/A 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΟ ΠΡΟ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΕ 

1 11080 8/9/2021 

Έγκριςθ δαπάνθσ για τθν 
προμικεια δφο 
θλεκτρονικών 
πιεςόμετρων-οξφμετρων 
για το Αναιςκθςιολογικό 
Τμιμα 

4.000,00 4.960,00 7131ΑΝ 

2 11081 8/9/2021 

Έγκπιζη δαπάνηρ 
για ηην ππομήθεια  
πένηε θοπηηών 
οξςμέηπων για ηο 
αναιζθηζιολογικό 
ημήμα 

1.850,00 2.294,00 1439ΑΝ 

3 11085 8/9/2021 

Έγκριςθ δαπάνθσ για τθν 
προμικεια ενόσ 
θλεκτροκαρδιογράφου 
για το Αναιςκθςιολογικό 
Τμιμα 

2.700,00 3.348,00 7131ΑΝ 

4 11086 8/9/2021 

Έγκριςθ δαπάνθσ για τθν 
προμικεια ενόσ 
απινιδωτι για τισ 
ανάγκεσ του 
Αναιςκθςιολογικοφ 
Τμιματοσ 

3.500,00 4.340,00 7131ΑΝ 

5 2865 4/3/2021 

Έγκριςθ δαπάνθσ για τθν 
προμικεια φορθτοφ 
απεικονιςτικοφ 
ςυςτιματοσ υπεριχων 
τςζπθσ 

5.200,00 6.448,00 7131ΑΝ 

6 10660 1/9/2021 

Έγθξηζε δαπάλεο γηα 
ηελ πξνκήζεηα ελόο 
θνξεηνύ νμύκεηξνπ 
γηα ην ΣΕΠ πξνο 

250,00 310,00 1439ΑΝ 



αληηθαηάζηαζε κε 
επηζθεπάζηκνπ 

7 12888 11/10/2021 

Έγκριςθ δαπάνθσ για τθν 
προμικεια εξαρτθμάτων 
για DINAMAP V100 GE 
τθσ Χειρουργικισ 
Κλινικισ 

850,00 1.054,00 1439ΑΝ 

8 12084 28/9/2020 

Έγθξηζε δαπάλεο γηα 
ηελ πξνκήζεηα 
αληαιιαθηηθνύ γηα 
ηελ θαξέθια – δπγό 
ηεο Μ.Σ.Ν 

260,00 € 322,40 1439ΑΝ 

9 12023 27/9/2021 

Έγθξηζε δαπάλεο γηα 
ηελ πξνκήζεηα 
αηζζεηήξσλ κεηώπνπ 
αζζελνύο γηα ην 
Αθηηλνινγηθό Σκήκα 

2.000,00 2.480,00 1439ΑΝ 

10 12626 6/10/2020 

Έγθξηζε δαπάλεο γηα 
ηελ πξνκήζεηα 
πεξηζηξεθόκελσλ 
ξνδώλ γηα ηηο 
πνιπζξόλεο 
αλάπαπζεο ζπλνδώλ 
ησλ ζαιάκσλ 
λνζειείαο 

450,00 558,00 1439ΑΝ 

11 12639 6/10/2021 

Έγκριςθ δαπάνθσ για τθν 
προμικεια αυτόματου 
απινιδωτι για τισ 
ανάγκεσ του ΚΕΦΙΑΠ 
Αγρινίου 

1.100,00 € 1.364,00 7131ΑΝ 

12 14297 8/11/2021 

Έγκριςθ δαπάνθσ για τθν 
προμικεια αιςκθτιρων 
ροισ των 
αναιςκθςιολογικών 
μθχανθμάτων GE Datex-
Ohmeda 

1.440,00 1.785,60 1439ΑΝ 

13 13826 29/10/2021 

Έγκριςθ δαπάνθσ για τθν 
προμικεια μπαταρίασ 
για τθν γεννιτρια του 
ΚΕΦΙΑΠ Αμφιλοχίασ 

250,00 310,00 1439ΑΝ 

14 14408 10/11/2021 

Σετ λαρυγγοςκοπίου με 
λαβι Xled, πολλαπλών 
χριςεωνκλιβανιηόμενο 
με μπαταρία 
                Λικίου και 
φορτιςτι για τισ ανάγκεσ 
του ΤΕΠ 

470,00 582,80 1841ΑΝ 

    
24.320,00 30.156,80 

 
  
Έσονηαρ ςπότιν: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΔ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε Τπνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο». 



2.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ. 

3.To άξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4542/2018. 

4. Σελ αξ. 1412/17-11-2021  κε   ΑΔΑ: 6Σ0446904Μ-Ε1Τ απόθαζε δέζκεπζεο  δαπάλεο. 

5. Σελ αξηζκ. πξαμ. 34ε/25-11-2021 Θέκα 6ν απόθαζε ηνπ Δ.. γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ. 

 

Σν Γ.Ν. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ  πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα 

δηαθνξέο πξνκήζεηεο 15/2021 ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο  άθξσο απαξαίηεηεο  γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ 

αλάξηεζεο  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ΚΗΜΔΗ  θαη ζηε Δηαύγεηα, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά. 

Παπακαλούμε να καηαθέζεηε έυρ ηιρ 09-12-2021, ημέπα ΠΔΜΠΣΗ και ώπα 14.00μ.μ. ζσεηική έγγπαθη 

κλειζηή πποζθοπά (ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η θπάζη  «Οικονομική πποζθοπά » ηο θέμα και ο 

απιθμόρ  ππυηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος).  

Επηζεκαίλεηαη όηη, νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά 

είηε γηα ην ζύλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδώλ – ππεξεζηώλ, είηε γηα νξηζκέλα κόλν από ηα δεηνύκελα είδε- ππεξεζία, 

θαη γηα ην ζύλνιν ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο ή ην ζύλνιν ηεο ππεξεζίαο και θα αναγπάθεηαι ο α/α ηος 

ζηηούμενος είδοςρ η ςπηπεζίαρ για ηο οποίο γίνεηαι η πποζθοπά. 

Πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνύκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ- ππεξεζηώλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 
ζα απνξξίπηνληαη. 

 εκεηώλεηαη όηη :  Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη,  ζηελ  νπνία πξέπεη: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη όηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο όξνπο ηεο 

πξόζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

 Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο  είλαη:  

αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

 Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθό επηκειεηήξην. 

Ο ρξόλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζύκθσλνο κε ην Π.Δ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ  Ννζνθνκείνπ γηα   επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)       

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. Έγκπιζη δαπάνηρ για ηην ππομήθεια ηπιών ηλεκηπονικών πιεζόμεηπυν-οξύμεηπυν για ηο 

Αναιζθηζιολογικό Σμήμα. 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ηξηψλ (3) ειεθηξνληθψλ πηεζφκεηξσλ-νμχκεηξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνχ Σκήκαηνο.  

 

Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά έθαζηνπ κεραλήκαηνο: 

1. Σν κεράλεκα λα είλαη λέαο ηερλνινγίαο κηθξνχ φγθνπ θαη βάξνπο φρη κεγαιχηεξνπ ησλ 2,5 

θηιψλ (πεξηιακβαλφκελεο ηεο κπαηαξίαο), θαηάιιειν γηα ελήιηθεο θαη παηδηά. 

 

2. Να ιεηηνπξγεί κε ηάζε δηθηχνπ 230V 50Hz, θαζψο επίζεο θαη κε ελζσκαησκέλε 

επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία. Να έρεη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο θαη κε 12V DC απφ 

αζζελνθφξν φρεκα. 

 

3. Να δηαζέηεη απηνλνκία ιεηηνπξγίαο άλσ ησλ 10 σξψλ. 

 

4. Να δηαζέηεη θσηεηλέο ελδείμεηο ησλ κεηξήζεσλ κε ζηνηρεία ηχπνπ LED ή αληίζηνηρν, φρη κε 

νζφλε LCD γηα λα αληέρεη ζηηο θζνξέο ηεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο. 

 



5. Να κεηξά ηε ζπζηνιηθή, δηαζηνιηθή θαη κέζε πίεζε θαζψο θαη ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ θαη ε 

αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλε απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο.   

 

6. Να κπνξεί λα κεηξά ηελ πίεζε ζε εμαηξεηηθά ππνηαζηθνχο θαη ππεξηαζηθνχο αζζελείο, κε 

εχξνο κεηξήζεσλ απφ 30 έσο 290 mmHg γηα ηελ ζπζηνιηθή θαη 10 έσο 220 mmHg γηα ηελ 

δηαζηνιηθή πίεζε. Να δηαζέηεη εηδηθφ αιγφξηζκν απφξξηςεο παξαζίησλ. 

 

7. Να δηαζέηεη ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο πίεζεο κε πεξηρεηξίδεο δηπινχ απινχ ψζηε λα κεηξά ηελ 

πίεζε ζε αζζελείο κε εμαηξεηηθά ρακειή πεξηθεξεηαθή θπθινθνξία. 

 

8. Η απφθιηζε ηεο κέηξεζεο λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 5 mmHg. 

 

9. Η κέηξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο λα γίλεηαη απηφκαηα θαη ρεηξνθίλεηα (manual) 

νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά επηζπκία ηνπ ρξήζηε θαη ζπλερψο γηα 5 min (STAT). 

 

10. Η απηφκαηε κέηξεζε ηεο αξηεξηαθή πίεζεο λα γίλεηαη ζε πξνεπηιεγκέλνπο απφ ηνλ ρξήζηε 

θχθινπο κε ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ 1 – 120 min. 

 

11. Η κέγηζηε πίεζε ηεο πεξηρεηξίδαο λα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη απφ ην ρξήζηε αλάινγα κε ηελ 

πίεζε ηνπ αζζελή ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε άλεζε θαη ε εξεκία ηνπ αζζελή. 

 

12. Να δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθφ ζήκα ζπλαγεξκνχ γηα θάζε παξάκεηξν μερσξηζηά κε 

δπλαηφηεηα απηφκαηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θαλνληθψλ νξίσλ θαζψο θαη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο 

ησλ νξίσλ απφ ηνλ ρξήζηε. 

 

13. Να δηαζέηεη κλήκε γηα ηελ θαηαρψξεζε – απνζήθεπζε θαη αλάθιεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

αζζελνχο θαη ηζηνξηθνχ ζπλαγεξκψλ. 

 

14. Να δηαζέηεη κέηξεζε νμπκεηξίαο κε αηζζεηήξεο κηαο θαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 

 

15. Να απεηθνλίδεη ηαπηφρξνλα κε ςεθηαθέο θσηεηλέο ελδείμεηο LED ηε ζπζηνιηθή, ηε 

δηαζηνιηθή θαη ηε κέζε πίεζε θαζψο επίζεο θαη ηνλ θαξδηνξπζκφ (ζθίμεηο), έλδεημε 

κπαηαξίαο, νμπκεηξία θαη κπάξα κε έλδεημε ζήκαηνο νμπκεηξίαο. 

 

16. Να έρεη δπλαηφηεηα άκεζεο ιήςεο ζεξκνθξαζίαο, ζε ρξφλν κηθξφηεξν ησλ 5 sec κε δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλε κέζνδν. (Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή). 

 

17. Να δηαζέηεη ζεξκηθφ θαηαγξαθηθφ γηα ηελ εθηχπσζε φισλ ησλ κεηξήζεσλ. (Να πξνζθεξζεί 

πξνο επηινγή). 

 

18. Να ζπλνδεχεηαη κε ηξνρήιαηε βάζε κε θαιάζη γηα απνζήθεπζε αλαισζίκσλ ηνπ ίδηνπ 

Οίθνπ. (Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή). 

 

19. Να δηαζέηεη CE θαη λα πιεξνί ηα δηεζλή standards αζθαιείαο. 

 

20. Nα ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 εηψλ θαη πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ γηα 

10 έηε. 

 

21. Να πξνζθεξζεί κε πεξηρεηξίδεο δηπινχ απινχ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ κηθξνχ, κεζαίνπ θαη 

κεγάινπ κεγέζνπο (θαη ζσιήλα κέηξεζεο αλαίκαθηεο πίεζεο δηπινχ απινχ) θαζψο θαη 

ελδηάκεζν θαιψδην νμπκεηξίαο δηαζχλδεζεο/πξνέθηαζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ λα ζπλνδεχεηαη 

κε ηνπο αηζζεηήξεο δαθηχινπ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ελειίθσλ-παίδσλ. 

 

Να πξνζθέξεηαη ζπλνδεπόκελν από όια ηα παξαθάηω (επί πνηλή απνθιεηζκνύ): 



 

 Να θέξεη ζήκαλζε C.E. Mark. 

 Να θαηαηεζεί θχιιν ζπκκφξθσζεο κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

 Ο αλάδνρνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 θαη 

ΓΤ8/1348/04, γηα Δηζαγσγέο- Δμαγσγέο, Δκπνξία Σερληθή Τπνζηήξημε Ιαηξηθψλ - 

Δπηζηεκνληθψλ Μεραλεκάησλ & Ννζνθνκεηαθνχ Δμνπιηζκνχ.  

 Καηά ηελ παξάδνζε ησλ κεραλεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζίαζε ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο. 

 Σα κεραλήκαηα ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο 

ηνπο. 

 
2. Έγκπιζη δαπάνηρ για ηην ππομήθεια  πένηε θοπηηών οξςμέηπυν για ηο αναιζθηζιολογικό 

ημήμα. 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα πέληε (5) θνξεηψλ νμπκέηξσλ ελειίθσλ-παίδσλ κε θηη κπαηαξηψλ θαη 

θνξηηζηή. 

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 

- Σν θνξεηφ νμχκεηξν λα είλαη κηα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, compact ζπζθεπή, γηα ρξήζε ζε 

ρεηξνπξγείν, ΜΔΘ, κνλάδα αλάλεςεο, ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, κνλάδα εκθξαγκάησλ, 

παηδηαηξηθέο κνλάδεο, αιιά γηα πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο αζζελνχο. Να είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε 

ζε ελήιηθεο, παηδηά θαη λενγλά. 

- Να δηαζέηεη απνζπψκελν αηζζεηήξα. 

- Να είλαη ηδηαίηεξα ζηεξεφ θαη αλζεθηηθφ ζε ζθιεξή ρξήζε ελψ λα είλαη ρακεινχ βάξνπο κφλν 

165 γξακ. 

- Να ιεηηνπξγεί κε αιθαιηθέο κπαηαξίεο 1,5 Volts ηχπνπ ΑΑ, κε απηνλνκία ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο 

48 σξψλ. - - Να πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο SpO2 θαη ΡR ηαρχηαηα θαη κε κεγάιε αθξίβεηα ελψ 

απεηθνλίδεη επδηάθξηηεο αξηζκεηηθέο ελδείμεηο ηνπ βαζκνχ θνξεζκνχ ηνπ Ο2, (SpΟ2), ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ζθίμεσλ / ιεπηφ (ΒΡΜ) θαη έλδεημε ρακειήο ελεξγεηαθήο ζηάζκεο ησλ κπαηαξηψλ. 

- Σν εχξνο κέηξεζεο γηα ηνλ θνξεζκφ νμπγφλνπ λα είλαη απφ 0% έσο 100%  

- Σν εχξνο κέηξεζεο γηα ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ λα είλαη απφ 25-300 bpm.  

- Να δηαζέηεη αθξίβεηα κεηξήζεσλ: 1) νμπκεηξία (SpO2): + 2% ζηελ πεξηνρή 70-100%. 2) 

θαξδηαθφο παικφο: (ΒΡΜ) ±2%. 

- Να δηαζέηεη θσηηδφκελε νζφλε LCD κε νπίζζην έιεγρν θσηηζκνχ κε δχν ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο 

monitoring θαη spot check. 

- Να εκθαλίδεη ηε θπκαηνκνξθή ηεο νμπκεηξίαο, ησλ trends, ηεο ψξαο θαη εκεξνκελίαο θαη φισλ 

ησλ ππνινίπσλ κεηξήζεσλ. 

- Ο ρεηξηζκφο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα απιφο θαη γίλεηαη, κε θνκβία άκεζεο πξφζβαζεο ζηηο δηάθνξεο 

ιεηηνπξγίεο. – Να ιεηηνπξγεί κε κπαηαξίεο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπ κφληηνξ γηα έσο θαη 48 

ψξεο. 

- Να δηαζέηεη πίλαθα απνζήθεπζεο κεηξήζεσλ φισλ ησλ παξαθνινπζνχκελσλ παξακέηξσλ γηα 

έσο θαη 300 ψξεο. 

- Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε θεληξηθή κνλάδα παξαθνινχζεζεο θαη λα δηαζέηεη 

ινγηζκηθφ γηα παξαθνινχζεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε Η/Τ. 

- Να δηαζέηεη ζχζηεκα νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ ζπλαγεξκψλ ησλ παξαθνινπζνχκελσλ 

παξακέηξσλ κε ξχζκηζε ησλ νξίσλ. 

- Σν πξνζθεξφκελν νμχκεηξν ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

α) Δθεβηθφο – ελειίθσλ αηζζεηήξαο νμπκεηξίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 

β) Δπηηξαπέδηνο θνξηηζηήο κε θηη κπαηαξηψλ 

- Σν νμχκεηξν λα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα θαιχπηεη ηα δηεζλή standards αζθαιείαο θαη απφδνζεο 

ελψ λα δηαζέηεη, φπσο απαηηείηαη, CE Marking. 

 



ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

- Ο αλσηέξσ εμνπιηζκφο λα βεβαηψλεηαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ. 

- Σα πξνζθεξφκελα λα δηαζέηνπλ CE Mark θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα 

Ιαηξνηερλνινγηθφ Δμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Medical grade. 

Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

- Σα πξνζθεξφκελα λα δηαηίζνλαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/2015 θαη 

ISO 13485/2016 (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. 

- Να αλαθέξεηαη ε επίζεκε εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ αγνξά. 

- Να ππάξρεη βεβαίσζε-εγγχεζε γηα 10εηή ηνπιάρηζηνλ παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ απφ ηελ 

αγνξά. 

 
 

3. Έγκπιζη δαπάνηρ για ηην ππομήθεια ενόρ ηλεκηποκαπδιογπάθος για ηο Αναιζθηζιολογικό 

Σμήμα. 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο θνξεηνχ δσδεθαθάλαινπ ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ (ΗΚΓ) γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνχ Σκήκαηνο.  

 

Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Φνξεηνύ Γωδεθαθάλαινπ Ηιεθηξνθαξδηνγξάθνπ: 

 Να είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ειεγρφκελνο 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 0,05 - 150 Hz θαη ξπζκφο δεηγκαηνιεςίαο ζηελ 

είζνδν κεγαιχηεξνο ησλ 6000 δεηγκάησλ αλά δεπηεξφιεπην. 

 Να δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ ζεξκηθψλ θεθαιψλ 12 θαλαιηψλ θαη λα θαηαγξάθεη ζε ραξηί πιάηνπο 

200 mm ηνπιάρηζηνλ. Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο ζε 6 θαη 12θαλάιηα. 

 Σαρχηεηεο θαηαγξαθήο  5-10 - 12,5 - 25 & 50 mm/sec θαη επαηζζεζία 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 7’’ ηνπιάρηζηνλ θαη λα απεηθνλίδνληαη θαη νη δψδεθα 

απαγσγέο ηαπηφρξνλα. 

 Να δηαζέηεη πιήξεο αιθαξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην. 

 Να έρεη δπλαηφηεηα αζχξκαηεο ζχλδεζεο κε Η/Τ(wireless LAN). 

 Να απνζεθεχνληαη  ζε εζσηεξηθή κλήκε ηνπιάρηζηνλ 300 ΗΚΓθήκαηα  θαη πεξηζζφηεξα ζε SD 

θάξηα (Να αλαθεξζεί ν αξηζκφο ησλ ΗΚΓξαθεκάησλ). 

 Να δηαζέηεη πξφγξακκα αλίρλεπζεο αξξπζκηψλ κε απηφκαηε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ 

θαηαγξαθήο θαηά ηελ ιήςε ΗΚΓξαθήκαηνο εξεκίαο. 

 Βάξνο φρη κεγαιχηεξν ησλ 5 Kg. 

 Να πξνζθεξζεί ηξνρήιαην ηξαπεδίδην κε δχν ξάθηα θαη πνιχζπαζηνο βξαρίνλαο 

ζηήξημεο θαισδίνπ αζζελνχο εξγνζηαζηαθφο.  

 Να θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθφ  IEC 60601-2-51 ην νπνίν εγγπάηαη πςειήο πνηφηεηαο 

ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα. 

 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. 



 Καηά ηελ παξάδνζε ηνπ ΗΚΓ ζα πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζίαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο 

ζην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο. 
 

4. Έγκπιζη δαπάνηρ για ηην ππομήθεια ενόρ απινιδυηή για ηιρ ανάγκερ ηος Αναιζθηζιολογικού 

Σμήμαηορ. 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη παξνπζίαζε ελφο απηληδσηή κε ηξνρήιαηε βάζε έθαζηνο γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνχ Σκήκαηνο.  

 

Ο απηληδσηήο λα είλαη ζχγρξνλεο δηθαζηθήο ηερλνινγίαο, θαηάιιεινο γηα εζσηεξηθή, εμσηεξηθή 

(ζχγρξνλε – αζχγρξνλε) θαη εκηαπηφκαηε απηλίδσζε. 

To ινγηζκηθφ θαζψο θαη φιεο νη νδεγίεο-ζεκάλζεηο επί ηνπ βαζηθνχ ζψκαηνο ηνπ κεραλήκαηνο, λα 

είλαη νπσζδήπνηε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Να απνηειείηαη απφ : 

 

Α. Απηληδωηήο 

- Δλέξγεηα εμφδνπ απφ 2 έσο 250 Joules ηνπιάρηζηνλ,  ζε 14 βήκαηα γηα εμσηεξηθή απηλίδσζε, 

κε ρξφλν θφξηηζεο ζηε κέγηζηε ελέξγεηα φρη κεγαιχηεξν ησλ 5 sec, ηφζν κε ξεχκα φζν θαη κε 

ηε κπαηαξία.  

- Να έρεη ηε δπλαηφηεηα 80 απηληδψζεσλ ζηε κέγηζηε ελέξγεηα κε ηε κπαηαξία. Ο ρξφλνο 

θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο απφ ην ξεχκα λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 3 ψξεο. 

- Να ζπλνδεχεηαη απφ Paddles παίδσλ θαη ελειίθσλ. 

- Να έρεη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 80 επεηζνδίσλ απηλίδσζεο ζε εηδηθή κλήκε, 

ζηελ νπνία ζα θαηαγξάθνληαη ην ΗΚΓξάθεκα πξν θαη κεηά ηελ απηλίδσζε. 

- Να δηαζέηεη εκηαπηφκαηε εμσηεξηθή απηλίδσζε (AED) κε θσλεηηθά θαη νπηηθά κελχκαηα 

θαζνδήγεζεο ηνπ ρεηξηζηή. 

 

Β. Μonitor 

- Να δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε ηνπιάρηζηνλ 6,5’’, ηξηψλ θαλαιηψλ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

ΗΚΓξαθήκαηνο ηνπ πιεζπζκνγξαθήκαηνο θαη ηνπ ETCO2 κε δπλαηφηεηα παγψκαηνο ηεο 

νζφλεο. Δπίζεο ζηελ νζφλε λα απεηθνλίδνληαη θαη ςεθηαθέο ηηκέο φπσο ν θαξδηαθφο ξπζκφο, ε 

ελέξγεηα, θ.ι.π. 

- Να έρεη νπηηθναθνπζηηθφ ζπλαγεξκφ κε ξπζκηδφκελα φξηα. 

- Ρπζκίζεηο επαηζζεζίαο 0,5 – 1 – 2 – 4 & auto gain  & ηαρχηεηαο 25 – 50  mm/sec. 

 

Γ. Καηαγξαθηθό 

- Να δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ δχν θαλαιηψλ, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ 

ΗΚΓξαθήκαηνο, ζηνηρείσλ απηλίδσζεο, trend ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ. Η απφθξηζε ζπρλφηεηαο 

θαηά ηελ θαηαγξαθή ηνπ ΗKΓξαθήκαηνο λα είλαη απφ 0,05 έσο 150 ΗZ. 

- Να θαηαγξάθεη ηελ επηιερζείζα ελέξγεηα, ηελ παξαιεθζείζα ελέξγεηα θαη ηε δηαζσξαθηθή 

αληίζηαζε ηνπ αζζελνχο. 

- Σαρχηεηεο θαηαγξαθήο 25 – 50 mm/sec. 

 

Γεληθνί  Όξνη  
 

- Να εθηειεί απηφκαηα SELF TEST ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλά 24 ψξεο θαη ζε πεξίπησζε 

βιάβεο λα παξέρεη εηδηθή έλδεημε.    

- Να κπνξεί λα δερζεί κειινληηθά ελζσκκαηνχκελνπο εληζρπηέο SpO2 , ETCO2  θαη NIBP, γηα 

κέηξεζε νμπκεηξίαο κε αηζζεηήξα δαθηχινπ, θαπλνγξαθίαο κε αηζζεηήξα θαηάιιειν γηα κε 

δηαζσιελσκέλνπο αζζελείο θαη αλαίκαθηεο πηέζεο. Να πξνζθεξζεί πξναηξεηηθά θαη λα 

πεξηγξαθεί ν ηξφπνο ηεο αλαβάζκηζεο. 

- Να δηαζέηεη ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο ζηάζκεο ησλ ζπζζσξεπηψλ θαζψο θαη ηνπ ππθλσηή. 

- Βάξνο κηθξφηεηξν ησλ 7 kg. 

- Να ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζίεο -5
0
C έσο 45

0
C. 



- Nα θέξεί ηξνρήιαηε βάζε κε δχν ξάθηα θαη ζπξηάξη. 

- Να πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, λα θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη 

λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ Οξγαληζκνχ. 

- Να πξνζθεξζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ. 

- Να ζπλνδεχνεηαη απφ paddles παίδσλ θαη ελειίθσλ, ηξηπνιηθφ θαιψδην αζζελνχο, κπαηαξία, 

pads απηλίδσζεο ραξηί θαηαγξαθεο,εγρεηξηδηα ρεηξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο.. 

- Να θαηαηεζεί θχιιν ζπκκφξθσζεο κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα θπιιάδηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

- Καηά ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζίαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο. 

- Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα παξαδνζεί εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο ηνπ. 

 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 θαη ΓΤ8/1348/04 γηα 

Δηζαγσγέο – Δμαγσγέο, Δκπνξία Σερληθή Τπνζηήξημε Ιαηξηθψλ – Δπηζηεκνληθψλ Μεραλεκάησλ & 

Ννζνθνκεηαθνχ Δμνπιηζκνχ. 
 

5. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα θνξεηνύ απεηθνληζηηθνύ ζπζηήκαηνο ππεξήρωλ 

ηζέπεο. 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο θνξεηνχ απεηθνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο ππεξήρσλ ηζέπεο. Η ζπζθεπή ζα 

θαιχςεη πιήζνο θιηληθψλ εθαξκνγψλ ζην ΣΔΠ φπσο απεηθφληζε θαξδηάο, νξγάλσλ άλσ-θάησ 

θνηιίαο, πεξηθεξηθψλ αγγείσλ-πιεπξηθνχ πγξνχ θαη αλίρλεπζε ζσξαθηθνχ – πιεπξηθνχ πγξνχ. 

Tν δεηνχκελν θνξεηφ απεηθνληζηηθφ ζχζηεκα ππεξήρσλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 450 gr 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο κπαηαξίαο θαη ηεο θεθαιήο, πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο, βαζηζκέλν ζηελ 

ηερλνινγία ππεξήρσλ, εμαηξεηηθά εξγνλνκηθφ θαη εχρξεζην γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπ 

θιηληθνχ ηαηξνχ. 

Να κεηαθέξεηαη εχθνια θαη λα δηαζέηεη ηζρπξή ππεξζχγρξνλε ηερλνινγία ππεξήρσλ, έηζη ψζηε λα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο θιηληθέο θαη λνζνθνκεηαθέο εθαξκνγέο φπσο θαξδηνινγηθέο, 

πξσηφθνιιν πλεχκνλα ή πεξηπηψζεηο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο γηα απεηθφληζε νξγάλσλ άλσ-

θάησ θνηιίαο, νπξνδφρνπ θχζηεο, καηεπηηθέο / γπλαηθνινγηθέο εθαξκνγέο, αλίρλεπζε ζσξαθηθνχ / 

πιεπξηθνχ πγξνχ. 

 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

ΣΤΠΟΙ ΗΥΟΒΟΛΩΝ ΚΔΦΑΛΩΝ  

LINEAR:         3.5 – 7.5 MHz 

SECTOR Phased Array:  1.7 – 3.5 MHz 

 

ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ 

Β-Mode:   

 

Nα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά 

Color Doppler: 

 

Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά 

Βάζνο ζάξσζεο:     ≥ 24 

 

Έγρξσκε LCD Οζφλε:   

 
≥ 5’’ (12 cm) 

πζηήκαηα απηνκαηνπνίεζεο κε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

ιηγφηεξν δπλαηφλ πιήθηξσλ, γηα επθνιία ζηε ρξήζε 

θαη κείσζε ηνπ ρξφλνπ ηεο εμέηαζεο:   

 

Να πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά 

χγρξνλα παθέηα κεηξήζεσλ γηα φια ηα είδε 

απεηθφληζεο: 

 

Να πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά 

Απηφκαηε κέηξεζε ηνπ θιάζκαηνο εμψζεζεο:  Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή 



Λνγηζκηθφ γηα απ΄επζείαο ζχλδεζε κε εμσηεξηθφ Η/Τ 

γηα κεηαθνξά εηθφλσλ, δεδνκέλσλ αζζελψλ θαη 

κεηξήζεσλ: 

 

Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά 

 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗΗ ΔΙΚΟΝΩΝ 

 

Eλζσκαησκέλε κλήκε απνζήθεπζεο 

ππεξερνγξαθηθψλ εηθφλσλ:  

 

Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά 

χζηεκα απνζήθεπζεο ζηαηηθψλ θαη θηλνχκελσλ 

ππεξερνγξαθηθψλ εηθφλσλ ζε αθαηξνχκελν 

απνζεθεπηηθφ κέζν θαζψο θαη αξρείν αζζελψλ, κε 

δπλαηφηεηα επαλάθιεζεο: 

 

Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά 

Απ΄επζείαο ζχλδεζε κε εμσηεξηθφ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή κέζσ ζχξαο USB γηα κεηαθνξά εηθφλσλ, 

Video, δεδνκέλσλ αζζελψλ θαη κεηξήζεσλ. 

 

Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά 

 

ΛΟΓΙΜΙΚΑ ΠΑΚΔΣΑ ΑΝΑΛΤΗ 

Παθέην Καξδηνινγηθψλ εθαξκνγψλ: 

 
Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά 

Παθέην Αθηηλνινγηθψλ εθαξκνγψλ. Πξσηφθνιιν 

πλεχκνλα: 
Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά 

Άιιεο εθαξκνγέο & ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο:  

 
Να πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή φιεο νη 

δηαζέζηκεο εθαξκνγέο & ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίεο 
 

ΓΙΑΤΝΓΔΙΜΟΣΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΟ 

χζηεκα επηθνηλσλίαο DICOM κέζσ αζχξκαηεο 

επηθνηλσλίαο: 
Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά 

Να ππνζηεξίδεη ηα πξσηφθνιια Store, 

Verify, Modality Worklist 

 

Aζχξκαηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ  ζε βάζε δεδνκέλσλ 

Windows. Nα δηαζέηεη πξσηφθνιια θξππηνγξάθεζεο 

ησλ δεδνκέλσλ: 

 

Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά 

 

ΤΝΘΔΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Να πξνζθεξζεί ε βαζηθή δηαγλσζηηθή κνλάδα ε νπνία λα δηαζέηεη φια ηα παξαπάλσ απαηηνχκελα 

ιεηηνπξγηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. 

- Ηρνβφινο θεθαιή phased array sector επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ 1.7 - 3.5 MHz 

- Ηρνβφινο θεθαιή linear επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ 3.5 – 7.5 MHz 

- Μπαηαξία κε απηνλνκίαο ιεηηνπξγίαο κίαο (1) ψξαο  

- Μλήκε απνζήθεπζεο θαη αθαηξνχκελε θάξηα κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο 

- Καιψδην USB 

- Θήθε ηνπνζέηεζεο θαη κεηαθνξάο 

- Καιψδην ηξνθνδνζίαο 

- Δγγχεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο γηα ηξία (3) έηε 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηψλνληαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

2. Σν πξνζθεξφκελν λα δηαζέηεη CE Mark θαη λα πιεξνί φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα Ιαηξνηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Medical Grade.  

3. Σν πξνζθεξφκελν λα δηαηίζεηαη απφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001:2015 θαη ISO 13485:2016 (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 φισλ ησλ αλσηέξσ. 

4. Καηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο λα πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζίαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην ηαηξηθό 

πξνζσπηθό ηνπ ΣΕΠ. 
 

6. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ελόο θνξεηνύ νμύκεηξνπ γηα ην ΣΔΠ πξνο 

αληηθαηάζηαζε κε επηζθεπάζηκνπ. 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο θνξεηνχ νμχκεηξνπ ελειίθσλ-παίδσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ έθηαθησλ 

αλαγθψλ ησλ ΣΔΠ ιφγσ ηεο έμαξζεο ηνπ θνξνλντνχ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη 

παξαθάησ: 

1. Σν νμχκεηξν λα είλαη θνξεηφ, compact γηα ρξήζε ζε ΣΔΠ, ρεηξνπξγείν, ΜΔΘ, κνλάδα 

αλάλεςεο, κνλάδα εκθξαγκάησλ, παηδηαηξηθέο κνλάδεο, αιιά θαη γηα πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο 

αζζελνχο. Να είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε λενγλά κε ηνλ θαηάιιειν αηζζεηήξα αλ απαηηεζεί. 

2. Να δηαζέηεη αηζζεηήξα ελειίθσλ – εθήβσλ. Να δέρεηαη αηζζεηήξα γηα φιν ην θάζκα ειηθηψλ 

απφ λενγλά κέρξη ελήιηθεο. 

3. Να είλαη ηδηαίηεξα ζηεξεφ θαη αλζεθηηθφ ζε ζθιεξή ρξήζε ελψ λα είλαη ρακεινχ βάξνπο 

κηθξφηεξν απφ 170 γξακ. 

4. Να ιεηηνπξγεί κε επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο κε απηνλνκία ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο άλσ ησλ 

35 σξψλ. 

5. Να πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο SpO2 θαη ΡR ηαρχηαηα θαη κε κεγάιε αθξίβεηα ελψ λα απεηθνλίδεη 

επδηάθξηηεο αξηζκεηηθέο ελδείμεηο ηνπ βαζκνχ θνξεζκνχ ηνπ Ο2, (SpΟ2), ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζθίμεσλ / ιεπηφ (ΒΡΜ) θαη έλδεημε ρακειήο ελεξγεηαθήο ζηάζκεο ησλ κπαηαξηψλ. 

6. Σν εχξνο κέηξεζεο γηα ηνλ θνξεζκφ νμπγφλνπ λα είλαη απφ 0% έσο 100% . 

7. Σν εχξνο κέηξεζεο γηα ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ λα είλαη απφ 25-300 bpm. 

8. Να δηαζέηεη αθξίβεηα κεηξήζεσλ: 

 νμπκεηξία (SpO2): + 2% ζηελ πεξηνρή 70-100%. 

 θαξδηαθφο παικφο: (ΒΡΜ) ±2%. 

9. Να δηαζέηεη θσηηδφκελε νζφλε LCD κε νπίζζην έιεγρν θσηηζκνχ κε δχν ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο 

monitoring θαη spot check.  

10. Να εκθαλίδεη ηε θπκαηνκνξθή ηεο νμπκεηξίαο, ησλ trends, ηεο ψξαο θαη εκεξνκελίαο θαη φισλ 

ησλ ππνινίπσλ κεηξήζεσλ.  

11. Ο ρεηξηζκφο ηνπ λα είλαη ηδηαίηεξα απιφο θαη λα γίλεηαη, κε θνκβία άκεζεο πξφζβαζεο ζηηο 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο.  

12. Να δηαζέηεη πίλαθα απνζήθεπζεο κεηξήζεσλ φισλ ησλ παξαθνινπζνχκελσλ παξακέηξσλ γηα 

έσο θαη 300 ψξεο. 

13. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε θεληξηθή κνλάδα παξαθνινχζεζεο θαη δηαζέηεη ινγηζκηθφ 

γηα παξαθνινχζεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε Η/Τ. 

14. Να δηαζέηεη ζχζηεκα νπηηθψλ θαη αθνπζηηθψλ ζπλαγεξκψλ ησλ παξαθνινπζνχκελσλ 

παξακέηξσλ κε ξχζκηζε ησλ νξίσλ. 

15. Να ζπλεξγάδεηαη κε επηηξαπέδην θνξηηζηή γηα ηελ θφξηηζε ηνπ νμπκέηξνπ. Να πξνζθεξζεί 

πξνο επηινγή ν θνξηηζηήο θαη ην θηη επαλαθνξηηδφκελσλ κπαηαξηψλ. 

16. Σν νμχκεηξν λα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα θαιχπηεη ηα δηεζλή standards αζθαιείαο θαη 

απφδνζεο ελψ λα δηαζέηεη, φπσο απαηηείηαη CE Marking. 

 

 

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 13485/03 (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 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. 
 

7. Έγκπιζη δαπάνηρ για ηην ππομήθεια εξαπηημάηυν για DINAMAP V100 GE ηηρ Υειποςπγικήρ 

Κλινικήρ. 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ θάησζη εμαξηεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο: 

- Μία (1) πεξηρεηξίδα ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (23-33εθ.), δηπινχ απινχ γηα 

πηεζφκεηξν DINAMAP V100 GE. 

- Μία (1) πεξηρεηξίδα ελειίθσλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (31-40εθ.), δηπινχ απινχ γηα 

πηεζφκεηξν DINAMAP V100 GE. 

- Γχν (2) θαιψδηα νμπκεηξίαο ηεηξάγσλν βχζκα 3κ. ηερλνινγίαο TS γηα νμχκεηξν 

DINAMAP V100 GE. 

- Γχν (2) αηζζεηήξεο νμπκεηξίαο δαθηχινπ ελειίθσλ ηερλνινγίαο TS γηα νμχκεηξν 

DINAMAP V100 GE. 

 

Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα κεραλήκαηα. Απαηηείηαη απφ 

ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα 

EN ISO 13485 θαη EN ISO 9001, λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. 

ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν GE 

ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ. 

Όια ηα παξαπάλσ απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο 

πξνζθνξάο.  

ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ θαηά ηε ρξήζε απνδεηρζεί αθαηάιιειν ν πξνκεζεπηήο δεζκεχεηαη γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. 
 

8. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθνύ γηα ηελ θαξέθια – δπγό ηεο Μ.Σ.Ν. 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο εμσηεξηθνχ ηξνθνδνηηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θαξέθιαο – δπγνχ ηχπνπ 

DETECTO model 750 θαη sn E08413-0176 ηεο ΜΣΝ. 

Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα 

δηεζλή πξφηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο θαη πηζηνπνίεζε γλεζηφηεηαο απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ νίθν DETECTO ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ. 

 

9. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα αηζζεηήξωλ κεηώπνπ αζζελνύο γηα ην Αθηηλνινγηθό 

Σκήκα. 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα νγδφληα (80) αηζζεηήξσλ κεηψπνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ βάζνπο 

αλαηζζεζίαο θαη ηεο πηζαλφηεηαο αληίδξαζεο ηνπ αζζελνχο ζε επψδπλν εξέζηζκα. 

Να ηνλίζνπκε φηη ηα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά ζα ππνζηεξίδνληαη απφ ζπλνδφ ηαηξνηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΣΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ: 

 

Ο αηζζεηήξαο λα 
 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζε ησλ εμήο παξακέηξσλ: 

1. Σνπ επηπέδνπ ηνπ Βάζνπο ηεο Αλαηζζεζίαο (DEPTH OF ANESTHESIA)  

2. Σνπ επηπέδνπ ηεο Αληίδξαζεο ηνπ Αζζελνχο ζε Δπψδπλν Δξέζηζκα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο νιηθήο αλαηζζεζίαο (NOCICEPTION  LEVEL) 

 



Η ηερλνινγία ηνπ αηζζεηήξα θαη ηνπ κεραλήκαηνο λα  θαιχπηεη ζπλνιηθά νθηψ (8) θάζκαηα 

ζπρλνηήησλ:  

 ζην επίπεδν ηεο Αλαηζζεζίαο ηέζζεξα θάζκαηα ζπρλνηήησλ EEG (four EEG spectral ratios) πνπ 

λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα κεγαιχηεξε απφθξηζε επαηζζεζίαο ζε ζρέζε κε ηνλ δηθαζκαηηθφ δείθηε 

(bispectral index –BIS )  

 ζην επίπεδν ηεο Αλαιγεζίαο επηπιένλ ηέζζεξα θάζκαηα ζπρλνηήησλ EEG θαιχπηνληαο έηζη θαη 

ηνλ δείθηε ηεο αίζζεζεο απφ έλα επψδπλν εξέζηζκα (Analgesia Nociception Index- ΑΝΙ )  

 

Ο αηζζεηήξαο κέηξεζεο λα
  
έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Να απνηειείηαη απφ ηξία ειεθηξφδηα , απφ θαιψδην απαγσγήο θαη απφ ην ζπλδεηηθφ 

(connector) 

 Σα ηξία (3) απηνθφιιεηα ειεθηξφδηα λα είλαη αξηζκεκέλα θαη λα έρνπλ ρξσκαηηθή 

θσδηθνπνίεζε γηα ηελ εχθνιε θαη νξζή ηνπνζέηεζε ζην κέησπν ηνπ αζζελνχο.  

 Ο αηζζεηήξαο λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ηφζν απφ ηελ αξηζηεξή φζν θαη απφ ηελ δεμηά 

πιεπξά ηνπ κεηψπνπ ηνπ αζζελνχο. 

 Σα ειεθηξφδηα λα είλαη επηθαιπκκέλα κε εηδηθή γέιε ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη ε 

ρακειφηεξε δπλαηή αληίζηαζε θαη ε ρξήζε απηνχ ζε πνιχσξα ρεηξνπξγεία δηάξθεηαο έσο 

θαη 24 σξψλ. 

 Σα πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ λα είλαη απφ άξγπξν θαη ρισξηνχρν άξγπξν. 

 Ο αηζζεηήξαο λα θέξεη εηδηθφ αληάπηνξα ζχλδεζεο κε ην θαιψδην αζζελνχο. 

 Να είλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ (30cm x 6cm ) 

 Διαθξχ - βάξνπο 16 gr  

 Μίαο ρξήζεσο. 

 Να έρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ρσξίο λα αλνηρζεί έσο θαη 2 έηε 

 Να δηαζέηεη ζήκαλζε CE. 

 Γηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο  +10°C～+25°C 

 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ / ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ: 

 

ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΗ ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΑ  

ΣΟΤ« ΒΑΘΟΤ ΣΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ «ΑΝΣΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΑΘΔΝΟΤ Δ 

ΔΠΩΓΤΝΟ ΔΡΔΘΙΜΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ» 

Σν κεράλεκα λα
 
 πξννξίδεηαη γηα Ννζνθνκεηαθή ρξήζε ζηνλ Αλαηζζεζηνινγηθφ Σνκέα. 

 

ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Σν κεράλεκα λα
  
βαζίδεηαη ζηε κέζνδν Adaptive Neuro Fuzzy Inference System. 

Να απνηειεί έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο δχν επηπέδσλ (Βάζνπο Αλαηζζεζίαο θαη Δπηπέδνπ 

Αλαιγεζίαο): 

1. Σνπ επηπέδνπ ηνπ Βάζνπο ηεο Αλαηζζεζίαο. 

2. Σνπ επηπέδνπ ηεο Αληίδξαζεο ηνπ Αζζελνχο ζε Δπψδπλν Δξέζηζκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

νιηθήο αλαηζζεζίαο.  

 ηελ θχξηα νζφλε λα εκθαλίδνληαη νη παξαθάησ κεηξήζεηο: 

1.   Δκθάληζε ηεο κέηξεζεο ηνπ Ηιεθηξνκπνγξαθήκαηνο  

2.   Δκθάληζε ηεο κέηξεζεο ησλ εθ θνξηίζεσλ ηνπ Δγθεθάινπ 

3.   Δκθάληζε ηεο κέηξεζεο ηεο εκπέδεζεο (πνηφηεηα ζήκαηνο)  

4.   Δκθάληζε ηεο κέηξεζεο ηνπ «βάζνπο ηεο αλαηζζεζίαο» ηνπ αζζελνχο  

5.   Δκθάληζε ηεο κέηξεζεο ηεο «αληίδξαζεο ηνπ αζζελνχο ζε επψδπλν εξέζηζκα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο αλαηζζεζίαο» 

Δπίζεο ζηελ θχξηα νζφλε λα εκθαλίδνληαη κε ηελ κνξθή γξαθεκάησλ νη ιεηηνπξγίεο EMG, BSR, 

θαη qCON. 



 Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ λα εκθαλίδνληαη κε ηελ κνξθή κνλάδσλ κέηξεζεο κε 

θιίκαθα απφ 0 – 100 γηα ηηο ιεηηνπξγίεο EMG, BSR, SQI, qNOX θαη qCON 

 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κέζσ Bluetooth κε tablet ή Η/Τ  

 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε ζηαηψ. 

 Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ζε κνξθή PDF ζην tablet ε ηνλ Η/Τ ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ κεηξήζεσλ. 

 Να ιεηηνπξγεί κε ηξνθνδνζία ξεχκαηνο 220V /50Hz θαη κε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία 

δηάξθεηαο 6 σξψλ θαη 30 ιεπηψλ. 

 Να είλαη ειαθξχ- βάξνπο 333 gr θαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ (145 x 95 x 35 mm). 

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

-   Ο αλσηέξσ εμνπιηζκφο λα βεβαηψλεηαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

- Σα πξνζθεξφκελα λα δηαζέηνπλ CE Mark θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα 

Ιαηξνηερλνινγηθφ Δμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Medical grade. 

Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

- Σα πξνζθεξφκελα λα δηαηίζνληαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ λα έρεη EN ISO 9001/2015 

θαη ISO 13485/2016 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) πνπ λα 

πιεξνί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη λα 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. 

 

10. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα πεξηζηξεθόκελωλ ξνδώλ γηα ηηο πνιπζξόλεο 

αλάπαπζεο ζπλνδώλ ηωλ ζαιάκωλ λνζειείαο. 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ θάησζη ζηδεξηθνχ πιηθνχ:  

- Ρφδα βηνκεραληθή πεξηζηξεθφκελε καχξνπ ρξψκαηνο δηαζηάζεσλ 50mm x 16mm κε νπή 10,5m 

κε θξέλν, 60 ηκρ. 

- Ρφδα βηνκεραληθή πεξηζηξεθφκελε καχξνπ ρξψκαηνο δηαζηάζεσλ 50mm x 16mm κε νπή 10,5m 

ρσξίο θξέλν, 60 ηκρ. 

Ο αλσηέξσ ζηδεξηθφο εμνπιηζκφο ζα αληηθαηαζηήζεη ηηο ήδε θαηεζηξακκέλεο ξφδεο ησλ 

πνιπζξφλσλ αλάπαπζεο ζπλνδψλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ζαιάκνπο λνζειείαο φισλ ησλ θιηληθψλ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε πξνζθφκηζε δείγκαηνο θαη απφ ηα δχν είδε ζην θάθειν καδί κε ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

11. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα απηόκαηνπ απηληδωηή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΚΔΦΙΑΠ 

Αγξηλίνπ. 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη παξνπζίαζε ελφο απηφκαηνπ απηληδσηή γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

ΚΔΦΙΑΠ Αγξηλίνπ. 

Σν ζχζηεκα λα είλαη πιήξεο, θαηλνχξγην, ζχγρξνλεο νπσζδήπνηε ηερλνινγίαο θαη λα πεξηιακβάλεη 

φια ηα εμαξηήκαηα πνπ δεηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα πιήξνπο πξάμεο. Σα ηερληθά θιπ. 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα αλαθεξζνχλ απαξαίηεηα ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζην θχιιν 

ζπκκφξθσζεο ζα ηεθκεξηψλνληαη κε αληίζηνηρα prospectus, εγθξίζεηο θιπ. ζηνηρεία γηα λα 

αμηνινγεζνχλ. 

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Να είλαη δηθαζηθήο ελέξγεηαο, θνξεηφο, κηθξνχ φγθνπ θαη βάξνπο πεξίπνπ 2,5 θηιψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο κπαηαξίαο. 

2. Να δηαζέηεη βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ IP55. 



3. Να κπνξεί λα απνδψζεη ηνπιάρηζηνλ 100 απηληδψζεηο ζηελ κέγηζηε ελέξγεηα κε κε 

επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία. Η δηάξθεηαο δσήο ηεο κπαηαξίαο ζε θαηάζηαζεο αλακνλήο λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα. Να κελ ρξεηάδνληαη εηδηθά εξγαιεία γηα ηελ αιιαγή ηεο. 

4. Να ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ζε ελήιηθεο φζν θαη ζε παηδηά κε ηα αληίζηνηρα απηνθφιιεηα pads, κε 

απηφκαηε αλαγλψξηζε θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο. Η ζπζθεπή λα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηνλ 

ρξφλν δσήο ησλ ειεθηξνδίσλ (λα αλαιπζεί ν ηξφπνο). 

5. Να κεηξάεη απηφκαηα ηελ αληίζηαζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ αζζελνχο θαη λα απνδίδεη ην θαηάιιειν 

ξεχκα απηλίδσζεο. 

6. ε πεξίπησζε πνπ ε ζπζθεπή δελ εληνπίδεη απνδεθηή αληίζηαζε ζηνλ αζζελή, λα ζβήλεη 

απηφκαηα κεηά ην πέξαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ( λα αλαθεξζεί). 

7.  ε πεξίπησζε πνπ ε ζπζθεπή απελεξγνπνηεζεί θαηά ιάζνο θαη πξηλ παξέιζνπλ πεξίπνπ 30 sec 

λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ηελ ελεξγνπνηήζεη ψζηε λα ζπλερίζεη ε δηαδηθαζία απφ ην 

πξνεγνχκελν ζεκείν πνπ είρε κείλεη. 

8.  Η ιεηηνπξγία ηνπ απηληδσηή λα είλαη απιή ζηε ρξήζε θαη λα δηαζέηεη θσλεηηθέο νδεγίεο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαζέηεη κέρξη θαη ηξεηο γιψζζεο 

εγθαηεζηεκέλεο, κε ηνλ ρξήζηε λα κπνξεί λα ηηο επηιέμεη κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ απηληδσηή. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ε δπλαηφηεηα απηή. 

9. Να δηαζέηεη θπθιψκαηα απηφκαηεο αλάιπζεο ηνπ ΗΚΓ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο λα 

παηήζεη θάπνην θνπκπί, λα αλαγλσξίδεη ηηο αξξπζκίεο πνπ ρξήδνπλ απηλίδσζε, λα θνξηίδεη 

απηφκαηα θαη λα εηδνπνηεί ηνλ ρεηξηζηή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απηλίδσζεο.  

10. Να κπνξεί λα αλαγλσξίζεη βεκαηνδνηηθνχο παικνχο ψζηε λα κελ ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ 

αλάιπζε ηνπ ΗΚΓ. 

11. Να δηαζέηεη κλήκε γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζπκβάλησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΗΚΓθήκαηνο. 

12. Να έρεη δπλαηφηεηα απηνειέγρνπ:  

 - Καηά ηελ αιιαγή ηεο κπαηαξίαο 

 - ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (πρ. αλά βδνκάδα). 

 - Η ζπζθεπή λα έρεη νπηηθφ θαη αθνπζηηθφ ζπλαγεξκφ, ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο. 

13. Να δηαζέηεη ζχζηεκα απηφκαηεο απνθφξηηζεο ηεο ελέξγεηαο ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο πρ. 

ζθάικα ειεθηξνδίσλ. 

14. Ο ρξφλνο απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ΗΚΓθήκαηνο θαη θφξηηζε ηνπ απηληδσηή κε πιήξε 

κπαηαξία λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 15 δεπηεξνιέπησλ. 

15. Να θαζνδεγεί ηνλ ρξήζηε ερεηηθά κε ηνλ αλάινγν ξπζκφ θαηά ηελ απφδνζε ησλ 

ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγφλεζεο 

(κεηξνλφκνο).  

16. Να δχλαηαη λα δηαζέηεη ινγηζκηθφ ην νπνίν λα κεηξάεη ηνλ ξπζκφ ζπκπηέζεσλ θαη λα νδεγεί 

ηνλ αλαλήπηε ψζηε λα ξπζκίζεη ηηο ζπκπηέζεηο ζχκθσλα κε ηνλ κεηξνλφκν. Να πξνζθεξζεί πξνο 

επηινγή. 

17. Να δηαζέηεη γξαθήκαηα ηα νπνία λα αλαθέξνληαη ζηελ δηαδηθαζία απηλίδσζεο. Να δηαζέηεη 

θαη αληίζηνηρεο θσηεηλέο ελδείμεηο (LED) γηα ηελ θαιχηεξε θαζνδήγεζε ηνπ ρξήζηε. 

18. Να δηαζέηεη ζήθε γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη 2
νπ 

ζεη ειεθηξνδίσλ. 

19. Να πξνζθεξζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δχν (2) έηε.  

 

ΓΔΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
1. Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηψλνληαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

2. Η πξνκεζεχηξηα εηαηξία λα δηαζέηεη δηαθξηβσκέλα φξγαλα γηα ηνλ έιεγρν/ζπληήξεζε/ 

επηζθεπή ηνπ Ιαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ πξνζθέξεηαη.  

3. Να πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο θαη πξφηππα αζθαιείαο γηα Ιαηξνηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ  ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (CE Mark, medical grade θιπ.) Να θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα 

πηζηνπνηεηηθά. 

4. Σα πξνζθεξφκελα λα δηαηίζεηαη απφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη ISO 9001, 14001, 18001, 27001 

θαη 13485 (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 θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 



 

12. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα αηζζεηήξωλ ξνήο ηωλ αλαηζζεζηνινγηθώλ 

κεραλεκάηωλ GE Datex-Ohmeda. 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα πξνο αληηθαηάζηαζε  αηζζεηήξσλ ξνήο κεηαιιηθνχ δηαθξάγκαηνο πςειήο 

αληνρήο, ηεκάρηα 6 ησλ κεραλεκάησλ GE Datex-Ohmeda πνπ βξίζθνληαη ζηηο έμη αίζνπζεο ησλ 

Υεηξνπξγείσλ. 

Σα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα αλαηζζεζηνινγηθά 

κεραλήκαηα.  

Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα 

δηεζλή πξφηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο Τ.Α. ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγείαο. Σα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα 

αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. Δπηπιένλ λα θαηαηεζεί ην πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο ησλ 

αληαιιαθηηθψλ, ην πηζηνπνηεηηθφ CE θαη ISO ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ GE.  

 

13. Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα κπαηαξίαο γηα ηελ γελλήηξηα ηνπ ΚΔΦΙΑΠ 

Ακθηινρίαο. 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα κηαο κπαηαξίαο BOSCH SILVER PLUS 12V 600 402 083 / 830A (EN) 100Ah 

γηα ηελ γελλήηξηα ηνπ ΚΔΦΙΑΠ Ακθηινρίαο πξνο αληηθαηάζηαζε. 

Η ππάξρνπζα κπαηαξία ηνπνζεηήζεθε πξηλ ηξία ρξφληα θαη πιένλ δελ ηξνθνδνηεί ηε γελλήηξηα ζε 

πεξίπησζε δηαθνπήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 

14. εη ιαξπγγνζθνπίνπ κε ιαβή Xled, πνιιαπιώλ ρξήζεωλθιηβαληδόκελν κε κπαηαξία 

Ληζίνπ θαη θνξηηζηή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΣΔΠ. 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο ζεη ιαξπγγνζθνπίνπ 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ κε 2 ιάκεο Mac no3, no4 θαη θνξηηζηή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΣΔΠ. 
 Τερληθή Πεξηγξαθή: 

 Λάκαο Λαξπγγνζθνπίνπ κε Απνζπώκελεο Οπηηθέο Ίλεο CLX ✓ Σρεδηαζκόο ζύκθωλα κε ην ISO 7376:2009 

✓ Αληνρή γηα ηνπιάρηζηνλ 4.000 θύθινπο θιηβαληζκνύ ✓ Αληηζακβωηηθό ζαηηλέ θηλίξηζκα. ✓ Φωηηζκόο 

κέζω κεγάιεο ελζωκαηωκέλεο δέζκεο δηακέηξνπ 4mm, απνηεινύκελε από 6.500 επηκέξνπο νπηηθέο ίλεο 

γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή δηάδνζε θωηόο. ✓ Αηξαπκαηηθό άθξν. ✓ Απνζπώκελε νπηηθή ίλα. ✓ Latex Free & 

CE Mark Τερληθή Πεξηγξαθή Λαβήο Λαξπγγνζθνπίνπ Ψπρξνύ Φωηηζκνύ XLED ✓ Σρεδηαζκόο ζύκθωλα κε 

ην ISO 7376:2009 ✓ Αληνρή γηα ηνπιάρηζηνλ 4.000 θύθινπο θιηβαληζκνύ ✓ Έληαζε θωηηζκνύ ιακπηήξα 

40.000 Lux. ✓ Χξόλνο δωήο ιακπηήξα 100.000 ώξεο. ✓ Λεπθόο θωηηζκόο κε ζεξκνθξαζία ρξώκαηνο 

5.000Κ ✓ Εηδηθόο ζρεδηαζκόο γηα αζθαιέο θξάηεκα. ✓ Latex Free & CE Mark Τερληθή Πεξηγξαθή 

Φνξηηζηέο & Μπαηαξίεο ΙΟΝ- R (Medium C) ✓ Επηηξαπέδηνο θνξηηζηήο, ιεηηνπξγίαο ζηα 220V/50Hz. ✓ 

Δηαζέηεη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο έλδεημεο ηεο θαηάζηαζεο θόξηηζεο θαη βιάβεο ηεο κπαηαξίαο. ✓ Λεηηνπξγεί κε 

επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο Ιόληωλ Ληζίνπ γηα απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ κλήκεο. ✓ Φέξεη δπλαηόηεηα 

αλαβάζκηζεο ώζηε λα κπνξεί λα θνξηίδεη έωο θαη ηξεηο ιαβέο ηαπηόρξνλα. ✓ Ταρύηαηε θόξηηζε ηεο 

κπαηαξίαο εληόο δύν ωξώλ πεξίπνπ. ✓ Απηνλνκία γηα ηνπιάρηζηνλ 20 ώξεο κεηά από πιήξε θόξηηζε. ✓ 

Δηάξθεηα δωήο κπαηαξίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 1.000 θύθινπο επαλαθόξηηζεο. ✓ Δπλαηόηεηα θόξηηζεο ηεο 

κπαηαξίαο ρωξίο ηελ ρξήζε ηεο ιαβήο 

Δπηζπλάπηνληαη ηα αλσηέξσ ζρεηηθά. 
                                            

                                                                                           H ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ            

 
     ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                                                                                                                                

          

                                                                                   ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΗ                 Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 
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