
Σεχνικζσ προδιαγραφζσ προμήθειασ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για την 
αφξηςη ενεργϊν κλινϊν νοςηλείασ και κλινϊν εντατικήσ θεραπείασ, ςτο ΓΝ Χίου 

κυλίτςειο, ενόψει πανδημίασ COVID-19 

 

 

1. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΜΕ ΑΕΡΟΣΡΩΜΑ 

ΚΑΣΑΚΛΙΕΩΝ 

Α  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΛΙΝΗ  

1. Να είναι καινοφργια, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, θλεκτροκίνθτθ, κατάλλθλθ για χριςθ ςε Μονάδα 
Εντατικισ Κεραπείασ (Μ.Ε.Κ.). Να είναι ςτιβαρισ καταςκευισ και ελαφριά. 

2. Θ ςχεδίαςθ και τα υλικά καταςκευισ  τθσ να διευκολφνουν τον κακαριςμό τθσ για περιοριςμό 
ενδονοςοκομειακϊν λοιμϊξεων, με δυνατότθτα κακθμερινισ πλφςθσ χωρίσ ςυνζπειεσ 
(οξείδωςθσ κ.λπ.).  

3.  Να διευκολφνει τθν ρουτίνα νοςθλείασ και τον αςκενι.  

4.  Να κάνει θλεκτρικά τουλάχιςτον τισ βαςικζσ κινιςεισ (ρφκμιςθ φψουσ, Trendelenburg \ Anti-
Trendelenburg , ρφκμιςθ πλάτθσ και μθρϊν).  

5.  Να καλφπτει τα πρότυπα αςφαλείασ 60601-2-52 και να υπόκειται ςτουσ Ευρωπαϊκοφσ και 
διεκνείσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ και αξιοπιςτίασ.   

6.  Να ςυνοδεφεται από κατάλλθλο αερόςτρωμα. Να αναφερκεί το ζτοσ πρϊτθσ κυκλοφορίασ του 
κρεβατιοφ και του ςτρϊματοσ.  

7. Να λειτουργεί με ρεφμα πόλεωσ. Να διακζτει ςφςτθμα ενζργειασ με επαναφορτιηόμενθ 
μπαταρία.  

B  ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

1.  Επιφάνεια κατάκλιςθσ  Επιφάνεια κατάκλιςθσ διαςτάςεων 200 X 85 εκ. περίπου, ϊςτε να είναι 
άνετο για τον αςκενι κι εξωτερικζσ 215 Χ 100 εκ περίπου ϊςτε να 
διακινείται ςτουσ χϊρουσ εντόσ του νοςοκομείου και ςτα αςανςζρ, με 
δυνατότθτα επζκταςθσ για τθν άνετθ τοποκζτθςθ των αςκενϊν. Αν 
διατίκεται δυνατότθτα θλεκτρικισ ρφκμιςθσ για τθν προζκταςθ, να 
προςφερκεί και κα αξιολογθκεί.  

Ακτινοδιαπερατι ςτο τμιμα πλάτθσ - λεκάνθσ με εφκολθ πρόςβαςθ για 
ακτινογραφία κϊρακοσ αλλά και τθν χριςθ ςφγχρονων ακτινοςκοπικϊν 
μθχανθμάτων, C ΑRΜ κτλ. Κα εκτιμθκεί θ φπαρξθ κικθσ τοποκζτθςθσ 
ακτινολογικισ καςζτασ.  

4 τμιματα: πλάτθσ, λεκάνθσ, μθρϊν και ποδιϊν, αποςπϊμενα, 
καταςκευαςμζνα από ανκεκτικό πλαςτικό υλικό για όλα τα τμιματα τθσ 
επιφάνειασ, που να μθν επιτρζπει τθν ανάπτυξθ μικροβίων (να φζρει 
πιςτοποιιςεισ), με διάκενα ςτο ενδιάμεςο για τον καλφτερο αεριςμό 
του ςτρϊματοσ (όχι πλζγμα). Να εξαςφαλίηεται ο εφκολοσ κακαριςμόσ 
και απολφμανςθ των τμθμάτων τθσ επιφάνειασ .  

2.  Μετϊπεσ κεφαλισ και 
ποδιϊν  

Από ανκεκτικό πλαςτικό υλικό, εφκολα πλενόμενο, που να μθν 
επιτρζπει τθν ανάπτυξθ μικροβίων (να φζρει πιςτοποιιςεισ).  Να είναι 
ενιαίεσ, εφκολα προςκαφαιροφμενεσ για εφκολθ πρόςβαςθ και με 



δυνατότθτα αςφάλιςθσ ςτο ςαςί προσ αποφυγι μθ θκελθμζνθσ 
αφαίρεςθσ τουσ.  

3.  Τποδοχι για 
κλινοςκεπάςματα  

ΝΑΛ που να αποτελεί και υποδοχι για τθν αςφαλι αποκικευςθ του 
χειριςτθρίου νοςθλευτι κατά τθ μετακίνθςθ τθσ κλίνθσ  

4.  Σμιμα πλάτθσ  Να ζχει ενςωματωμζνθ λειτουργία μετακινιςεωσ προσ τα πίςω κακϊσ 
αναςθκϊνεται , προσ αποφυγι των πιζςεων που αςκοφνται ςτθν 
κοιλιακι χϊρα. Να αναφερκεί το ςυνολικό μικοσ ανοίγματοσ. 

5.  τιβαρισ καταςκευισ 
αςφαλζσ φορτίο 
λειτουργίασ  

≥ 250 Kgr. Να κατατεκεί βεβαίωςθ από τον καταςκευαςτι. 

 

6. Μπαταρία Επαναφορτιηόμενθ μπαταρία ςε περίπτωςθ διακοπισ του ρεφματοσ ι 
μεταφοράσ του αςκενι για όλεσ τισ θλεκτρικζσ κινιςεισ. Θ κλίνθ να 
διακζτει ζνδειξθ κατάςταςθσ τθσ μπαταρίασ. Να αναφερκεί θ χρονικι 
διάρκεια φόρτιςθσ, οι κινιςεισ που επιτυγχάνονται με τθν μπαταρία. Να 
αναφερκοφν τα χαρακτθριςτικά των μπαταριϊν. 

7.  χεδίαςθ- 
κακαριςμόσ  

Θ ςχεδίαςι του να διευκολφνει τον κακαριςμό για τον περιοριςμό των 
λοιμϊξεων. Να περιγραφεί.  

8.  

 

Πλαϊνά κιγκλιδϊματα  Ηεφγοσ αναδιπλοφμενων πλαϊνϊν κι από τισ 2 πλευρζσ τθσ κλίνθσ. Να 
είναι ενςωματωμζνα ςτο ερειςίνωτο τθσ κλίνθσ και να ακολουκοφν τισ 
κινιςεισ του ερειςίνωτου. Να ρυκμίηονται κατά φψοσ και να 
αςφαλίηουν ςτθ κζςθ ανφψωςθσ για τθν αςφάλεια του αςκενι και να 
απελευκερϊνονται με μία κίνθςθ.  Να κινοφνται, ανεξάρτθτα μεταξφ 
τουσ. Να διακζτουν εργονομικι λαβι.  Να αναφερκοφν οι διαςτάςεισ 
τουσ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ προςταςία του αςκενι από πτϊςθ και 
για τον λόγο αυτό να καλφπτουν το μεγαλφτερο τμιμα κατά μικοσ τθσ 
επιφάνεια κατάκλιςθσ.  

9.  Προςκρουτιρεσ Να διακζτει προςκρουςτιρεσ ςτισ 4 γωνίεσ για προςταςία κατά τθν 
μετακίνθςθ.  

10.  Σροχοί  Διπλοί 150 χιλ. , με κεντρικό ςφςτθμα φρζνων με δυνατότθτα 
ενεργοποίθςθσ αμφίπλευρα τθσ κλίνθσ. Σουλάχιςτον ο ζνασ να είναι 
αντιςτατικόσ. Να διακζτει κατευκυντιριουσ τροχοφσ για ευκολία ςτθ 
μετακίνθςθ ι να υπάρχει δυνατότθτα 5ου τροχοφ για διευκόλυνςθ κατά 
τισ μετακινιςεισ.  

11.  Ηυγόσ  ΝΑΛ με φωτεινι ψθφιακι ζνδειξθ του βάρουσ, με δυνατότθτα μζτρθςθσ 
ςε όλεσ τισ κζςεισ ςφμφωνα με τα τρζχοντα πρότυπα class iii. Να 
κατατεκεί πιςτοποιθτικό. Μζγιςτο βάροσ μζτρθςθσ 250 Kgr 
τουλάχιςτον, με διαβάκμιςθ 0,1Kgr τουλάχιςτον. Να υπάρχει θ 
δυνατότθτα προςκαφαίρεςθσ αντικειμζνων  χωρίσ να μεταβάλλεται το 
πραγματικό βάροσ του αςκενι. Να διακζτει  μπαταρία με μεγάλθ 
διάρκεια για περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ. 

12. Φωτιςμόσ Να διακζτει βοθκθτικό φωτιςμό για τθν νφχτα. 

13. υναγερμοί 1. φςτθμα ειδοποίθςθσ ςε περίπτωςθ μθ παροχισ ρεφματοσ και 

λειτουργίασ με μπαταρία 

2. φςτθμα ανίχνευςθσ κίνθςθσ αςκενι, που κα ειδοποιεί θχθτικά το 



προςωπικό για τυχόν ζξοδο ι ζντονθ κίνθςθ του αςκενι επί τθσ 

κλίνθσ (ςπαςμοί), διαςφαλίηοντασ τθν αςφάλεια του κατά τθ 

νοςθλεία. 

3. Θχθτικό προειδοποιθτικό ςιμα ςε περίπτωςθ που τα φρζνα δεν είναι 

ενεργοποιθμζνα (προςταςία αςκενι, προςταςία πριηϊν). 

4. Να αναφερκοφν επιπρόςκετα ςυςτιματα αςφαλείασ τα οποία 

διακζτει θ κλίνθ προσ αξιολόγθςθ. 

Γ.  ΡΤΘΜΙΗ ΚΙΝΗΕΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΟΙΡΩΝ 

1.  Θλεκτρικι ρφκμιςθ 
φψουσ  για τθν 
εφκολθ εξζταςθ και 
τοποκζτθςθ του 
αςκενι.  

Από 45-80 cm περίπου.  

2.  Θλεκτρικι ρφκμιςθ 
τμιματοσ πλάτθσ.  

ΝΑΛ : ζωσ και 70ο  περίπου  

3.  Θλεκτρικι ρφκμιςθ 
τμιματοσ μθρϊν  

ΝΑΛ : 20ο τουλάχιςτον  

4.  Θλεκτρικι ρφκμιςθ 
Trendelenburg \ Anti-
Trendelenbur  

ΝΑΛ ±15ο  περίπου  

5.  Καρδιολογικι 
καρζκλα  

ΝΑΛ, να αναφερκεί να γίνει πλιρθσ περιγραφι  

6.  CPR  Θλεκτρικά και μθχανικά με ειδικι εμφανι, εργονομικι λαβι, 
αμφίπλευρα τθσ κλίνθσ, χωρίσ κίνδυνο να καλυφκεί από τα 
κλινοςκεπάςματα.  

7.  Πλάγια Κλίςθ  ΝΑΛ : τουλάχιςτον 20ο  (με ζνδειξθ τθσ κλίςθσ), από κάκε πλευρά 
(αριςτερά - δεξιά), να μπορεί να επιτευχκεί με το κρεβάτι ι με το 
ςτρϊμα.  

Να περιγραφεί και να ςυνοδεφεται από τεχνικά εγχειρίδια του οίκου 
που κα αποδεικνφονται τα αναφερόμενα.  

8. Να αναφερκοφν προσ εκτίμθςθ περαιτζρω επιλογζσ. 

Δ. ΧΕΙΡΙΜΟ ΚΙΝΗΕΩΝ 

1.  Σρόποι 
χειριςμοφ/χειριςτιρια  

Να διακζτει χειριςτιριο κοντά ςτον αςκενι για ρυκμίςεισ των ανωτζρω 
κινιςεων.  

Να διακζτει και κεντρικό χειριςτιριο νοςθλευτι από όπου να 
ρυκμίηονται όλεσ οι κινιςεισ και να ζχει επιλογι επιλεκτικοφ ι πλιρουσ 
κλειδϊματοσ χειριςμοφ κινιςεων. Για άμεςθ πρόςβαςθ να ζχει 
προγραμματιςμζνεσ κζςεισ για τθν επίτευξθ κινιςεων όπωσ CPR, 
καρδιολογικισ κζςθσ, οριηοντίωςθσ/κζςθσ εξζταςθσ, autocontour, 
trendelenburg, πλάγια κλίςθ.  

Να αναφερκοφν περαιτζρω επιλογζσ προσ αξιολόγθςθ.  



Να υπάρχει δικλείδα αςφαλείασ (πζρα του κλειδϊματοσ οριςμζνων 
κινιςεων) που να προςτατεφει από ατυχείσ χειριςμοφσ και να 
περιγραφεί.  

2.  Ποδοδιακόπτεσ  Αμφίπλευρα τθσ κλίνθσ, για χειριςμό ρφκμιςθσ υπό άςθπτεσ ςυνκικεσ 
(π.χ. εξζταςθ από ιατρό κτλ ζχοντασ "ελεφκερα" τα χζρια).  

E  ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ  

1.  τατϊ οροφ με 4 
κζςεισ για ςτιριξθ 
ορϊν και ράγα για 
κρζμαςμα διαφόρων 
παρελκομζνων 
ουροκακετιρα κλπ), 
υποδοχζσ για φιάλεσ 
οξυγόνου  

ΝΑΛ να παραδοκεί με ζνα μεταλλικό ρυκμιηόμενου φψουσ ςτατϊ με 
τζςςερα άγκιςτρα από ανοξείδωτο χάλυβα και ράγα με άγκιςτρα, 
αμφότερα τθσ κλίνθσ ςε κζςθ που να εξαςφαλίηεται θ πλιρθσ 
ορατότθτα των παρελκομζνων. Επίςθσ για το ςφνολο των κλινϊν να 
παραδοκοφν υποδοχζσ για φιάλεσ οξυγόνου.  

2.  Αερόςτρωμα  1. Να ζχει διαςτάςεισ ςφμφωνεσ με τισ διαςτάςεισ τθσ κλίνθσ. 
2. Να δζχεται μζγιςτο βάροσ αςκενοφσ 250kg τουλάχιςτον.  
3. Να λαμβάνει τισ κζςεισ τθσ κλίνθσ.  
4. Να διακζτει αδιάβροχο, αντιβακτθριακό, εφκολα και πλιρωσ 

προςκαφαιροφμενο (με φερμουάρ), απωκθτικό ςτα ακάρεα, τουσ 
λεκζδεσ και τισ οςμζσ, πλενόμενο ςτουσ 90οC, απολυμενόμενο, 
αντιαλλεργικό, με χαμθλό ςυντελεςτι τριβισ,  αεροδιαπερατό 
κάλυμα για τθν πρόλθψθ κατά των βακτθριδίων και των 
μυκιτων.Να είναι αντιςτατικό. Οι ραφζσ του να μθν επιτρζπουν τθν 
είςοδο βιολογικϊν υγρϊν. Να είναι βραδφκαυςτο. 

5. Να εξαςφαλίηει εναλλαγι πιζςεων ςτον αςκενι για πρόλθψθ και 
κεραπεία κατακλίςεων μζχρι 4ου βακμοφ και να μθν χρειάηεται 
επιπλζον ςτρϊμα.  

6. Να διακζτει αντλία μικρϊν διαςτάςεων, ακόρυβθ, χωρίσ δονιςεισ, 
να λειτουργεί με ρεφμα 230V, 50Hz και να είναι ςφμφωνθ με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα Θλεκτρικισ Αςφάλειασ των Λατρικϊν 
ςυςκευϊν.  

7. Να φζρει διάταξθ ανεξάρτθτων αεροκαλάμων, τουλάχιςτον 15, με 
δυνατότθτα αντικατάςταςισ τουσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ τουσ.  

8. Ο μζγιςτοσ χρόνοσ διόγκωςθσ με αζρα ςτο ςτρϊμα να μθν 
ξεπερνάει περίπου τα 30 λεπτά, ακόμα και ςτθ περίπτωςθ που ςε 
αυτό είναι τοποκετθμζνοσ αςκενισ. 

9. Να διακζτει λειτουργία CPR, προκαλϊντασ γριγορθ αφαίρεςθ του 
περιεχόμενου αζρα για τθν εφαρμογι ανάνθψθσ.  

10. Οι αεροκάλαμοι ςτθ περιοχι τθσ κεφαλισ να παραμζνουν ςτακεροί, 
χωρίσ να εκτελοφνται κινιςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ, 
προσ εξαςφάλιςθ ςτακερότθτασ του αυχζνα και τθν αποφυγι 
ενοχλθτικϊν κινιςεων ςτον αςκενι. 

11. Να διακζτει ςυναγερμοφσ για καταςτάςεισ χαμθλισ πίεςθσ, 
δυςλειτουργίασ και ζλλειψθ παροχισ αζρα, με κομβίο ςίγαςθσ. 

12. Ο ςωλινασ που ςυνδζει τθν αντλία με το αερόςτρωμα να είναι 



κατάλλθλθσ καταςκευισ ϊςτε να  αποτρζπει τθ ςτρζβλωςθσ και 
ςυνεπϊσ τθν απόφραξθ του αζρα.  

13. Να διακζτει μθχανιςμό διατιρθςθσ πίεςθσ ςε περίπτωςθ διακοπισ 
ρεφματοσ.  

14. Να περιγραφεί θ εφκολθ πρόςβαςθ για τον κακαριςμό του και τθσ 
επιφάνειασ κατάκλιςθσ. 

15. Nα περιγραφεί προσ αξιολόγθςθ θ διαδικαςία αντιμετϊπιςθσ 
πικανισ διάτρθςισ του. 

3.  φςτθμα μεταφοράσ 
φιάλθσ οξυγόνου  

Ναι, να προςφερκοφν δφο (2) ςυςτιματα μεταφοράσ φιάλθσ οξυγόνου 
κάκε ζξι (6) κλίνεσ.  

ΗΜ. Κάθε άλλο πλεονζκτημα να αναφερθεί για να αξιολογηθεί 

2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΑ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΜΕ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑ  

Α ΓΕΝΙΚΑ  

 Αναπνευςτιρασ για χριςθ ςε Μονάδα Εντατικισ Κεραπείασ, κατάλλθλοσ για μθχανικό αεριςμό 
αυξθμζνων απαιτιςεων ςε ενιλικεσ.  
Ο αναπνευςτιρασ κα πρζπει να ανικει τεκμθριωμζνα ςτθν πιο πρόςφατθ εμπορικι ςειρά του 
καταςκευαςτικοφ του οίκου. Να αποτελείται από:  
1. Βαςικι μονάδα (όπωσ αναλυτικά περιγράφεται κατωτζρω)  
2. Σροχιλατθ βάςθ με ςφςτθμα φρζνων  
3. Αρκρωτό βραχίονα ανάρτθςθσ ςωλθνϊςεων αςκενοφσ  
 

Β ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ & ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ  

1 Αζρια τροφοδοςίασ  Ο2, αζρασ  
Να παρζχονται ςωλινεσ παροχισ και ςυνδετικά 
αντίςτοιχα τθσ εγκατάςταςθσ τθσ ΜΕΚ. Θ τροφοδοςία 
αζρα μζςω ενςωματωμζνθσ τουρμπίνασ είναι 
αποδεκτι  

2 Εφροσ πίεςθσ αερίων τροφοδοςίασ  4 bar ±40% περίπου  

3 Σροφοδοςία AC  220V/50Hz  

4 Μπαταρία  Επαναφορτιηόμενθ, ενςωματωμζνθ ςτθν τροχιλατθ 
βάςθ ι ςτθ βαςικι μονάδα  

5 Χρόνοσ αυτονομίασ  ≥30 min Να διακζτει δυνατότθτα επζκταςθσ του 
χρόνου αυτονομίασ με τθν ενςωμάτωςθ 
επιπρόςκετων μπαταριϊν οι οποίεσ να δφνανται να 
προςκαφαιροφνται κατά τθ λειτουργία του 
αναπνευςτιρα, χωρίσ τθν απενεργοποίθςι του. 

Γ ΣΤΠΟΙ ΑΕΡΙΜΟΤ  

1 Ελεγχόμενου όγκου  Ναι  

2 Ελεγχόμενθσ πίεςθσ  Ναι  

3 Ελεγχόμενου όγκου με τθ χαμθλότερθ δυνατι 
πίεςθ  

Ναι  

4 SIMV Ελεγχόμενου όγκου με ι χωρίσ 
Τποςτιριξθ Πίεςθσ  

Ναι  

5 SIMV Ελεγχόμενθσ πίεςθσ με ι χωρίσ 
Τποςτιριξθ Πίεςθσ  

Ναι  

6 SIMV Ελεγχόμενου όγκου με τθ χαμθλότερθ 
δυνατι πίεςθ με ι χωρίσ Τποςτιριξθ Πίεςθσ  

Ναι  

7 Τποςτιριξθ Πίεςθσ  Ναι  



8 Τποςτιριξθ Πίεςθσ με επίτευξθ Όγκου ςτόχου  Ναι  

9 Αεριςμόσ κετικισ πίεςθσ ςε δφο διαφορετικά 
επίπεδα με ι χωρίσ Τποςτιριξθ Πίεςθσ  

Ναι  

10 Αεριςμόσ εκτόνωςθσ πίεςθσ αεραγωγϊν  Ναι  

11 υνεχοφσ κετικισ πίεςθσ (CPAP)  Ναι  

12 Εφεδρικόσ αεριςμόσ άπνοιασ  Ναι με δυνατότθτα εκ των προτζρων ρφκμιςθσ των 
παραμζτρων του ελεγχόμενου αεριςμοφ και 
αυτόματθ επιςτροφι ςτον υποςτθριηόμενο αεριςμό 
με τθν αποκατάςταςθ του προβλιματοσ  

13 Μθ επεμβατικόσ αεριςμόσ  Ναι με ειδικό πρόγραμμα και με αλγόρικμο 
αυτόματθσ αναγνϊριςθσ και αντιςτάκμιςθσ 
διαρροϊν. Να αναφερκεί το μζγεκοσ διαρροϊν που 
μπορεί να αντιςτακμιςτεί.  

Δ ΡΤΘΜΙΕΙ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΑΕΡΙΜΟΤ  

1 Αναπνεόμενοσ όγκοσ  100-2000 ml *  

2 Ειςπνευςτικι πίεςθ  5-90 cmH2O *  

3 Αναπνευςτικι ςυχνότθτα  5-90 bpm *  

4 Αναπνευςτικι ςυχνότθτα SIMV  Ζωσ 60 bpm *  

5 Χρόνοσ ειςπνοισ  Ναι  

6 Χρόνοσ παφςθσ  Ναι (ζμμεςθ ρφκμιςθ αποδεκτι)  

7 Λόγοσ I:E  Ναι, με δυνατότθτα επίτευξθσ ανάςτροφου λόγου Λ:Ε 
ζωσ 4:1 (ζμμεςθ ρφκμιςθ αποδεκτι)  

8 FiO2  21-100%  

9 PEEP/CPAP  Ζωσ 50 cmH2Ο *  

10 Πίεςθ Τποςτιριξθσ  0-70 cmH2Ο *  

11 Πυροδότθςθ ροισ (trigger)  Από 0,5 lpm *  

12 Ρυκμιηόμενθ ταχφτθτα απόκριςθσ  Ναι  

13 Ευαιςκθςία ζναρξθσ εκπνοισ  Ναι με ρφκμιςθ ποςοςτοφ μείωςθσ τθσ μζγιςτθσ 
ειςπνευςτικισ ροισ  

14 Κράτθμα ειςπνοισ  Ναι  
Να περιγραφεί ο τρόποσ  

15 Κράτθμα εκπνοισ  Ναι Να περιγραφεί ο τρόποσ  

16 Χειροκίνθτθ αναπνοι  Ναι Να περιγραφεί ο τρόποσ  

17 100% O2  Ναι  

18 Διαδικαςία βρογχοαναρρόφθςθσ  Ναι με αυτόματεσ φάςεισ προοξυγόνωςθσ, 
αποςφνδεςθσ, επαναςφνδεςθσ, μεταοξυγόνωςθσ  

Ε ΟΘΟΝΗ  

1 Σφποσ  Ζγχρωμθ TFT / LCD, αφισ, αποςπϊμενθ 
περιςτρεφόμενθ και ανακλινόμενθ  

2 Μζγεκοσ  ≥15 ίντςεσ  

3 Κανάλια  ≥4  

Σ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΑΕΡΙΜΟΤ  

1 Κυματομορφζσ  Πίεςθ, ροι, όγκοσ και CO2 ςε ςχζςθ με το χρόνο  

2 Βρόχοι (Loops)  Πίεςθσ/ όγκου, ροισ/ όγκου, πίεςθσ/ ροισ  

3 Σάςεισ (μνιμθ δεδομζνων/ trends)  Απεικόνιςθ γραφθμάτων χρονικοφ διαςτιματοσ από 
1 ζωσ 24 ϊρεσ όλων των παρακολουκοφμενων 
παραμζτρων  

4 Πιζςεισ  Μζγιςτθ, Μζςθ, Σελοειςπνευςτικι (Plateau), 
Σελοεκπνευςτικι (PEEP)  

5 Όγκοι  Αναπνοισ ειςπνεόμενοσ, εκπνεόμενοσ  



Ανά λεπτό εκπνεόμενοσ, αυκόρμθτων αναπνοϊν  

6 FiO2  Ναι  

7 Αναπνευςτικι ςυχνότθτα  Ναι  

8 Χρόνοσ ειςπνοισ  Ναι  

9 Λόγοσ I:E  Ναι  

10 Αντίςταςθ ειςπνοισ και εκπνοισ Ναι  

11 Ενδοτικότθτα  Ναι  

12 Πίεςθ ςφγκλιςθσ (P0.1)  Ναι  

13 Δείκτθσ αβακοφσ αναπνοισ  Ναι  

14 Ενδογενισ ι ολικι PEEP  Ναι  

Ζ ΤΝΑΓΕΡΜΟΙ & ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ  

1 Τψθλό/ χαμθλό FiO2  Ναι  

2 Τψθλόσ/ χαμθλόσ όγκοσ ανά λεπτό  Ναι  

3 Τψθλι πίεςθ αεραγωγϊν  Ναι  

4 Χαμθλι τελοεκπνευςτικι πίεςθ (PEEP) ι 
απϊλεια PEEP  

Ναι  

5 Άπνοια  Ναι  

6 Τψθλι ςυχνότθτα αναπνοισ  Ναι  

7 υνεχισ υψθλι πίεςθ/απόφραξθ  Ναι με αυτόματο άνοιγμα βαλβίδασ για αναπνοι από 
το περιβάλλον  

8 Αποςφνδεςθ ςωλινων αςκενοφσ  Ναι  

9 Προειδοποίθςθ υπερβολικϊν ρυκμίςεων 
(ρυκμίςεων εκτόσ φυςιολογικοφ εφρουσ)  

Ναι με επεξιγθςθ και οπτικι ζνδειξθ  

10 Πτϊςθ παροχισ πεπιεςμζνου αζρα  Ναι με δυνατότθτα προςωρινισ λειτουργίασ μόνο με 
τθν παροχι Ο2  

11 Πτϊςθ παροχισ Ο2  Ναι με δυνατότθτα προςωρινισ λειτουργίασ μόνο με 
τθν παροχι πεπιεςμζνου αζρα  

12 Διακοπι αερίων παροχισ  Ναι  

13 Διακοπι παροχισ ρεφματοσ  Ναι με αυτόματθ μετάπτωςθ ςε λειτουργία με 
μπαταρία και ζνδειξθ του υπολειπόμενου επιπζδου 
αυτονομίασ  

14 Βλάβθ αναπνευςτιρα  Ναι  

15 Κωδικοποίθςθ ςυναγερμϊν  Ναι με χρωματικι κωδικοποίθςθ ανάλογθ τθσ 
ςπουδαιότθτάσ τουσ  

16 Αρχείο ςυναγερμϊν  Ναι με απεικόνιςθ λίςτασ ενεργοποιθκζντων 
ςυναγερμϊν και χρονικι ςιμανςθ εμφάνιςισ των  

Η ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ  

1 Εξαρτιματα που ζρχονται ςε επαφι με τα 
εκπνεόμενα από τον αςκενι αζρια  

Περιγραφι αυτϊν, αναφορά τρόπου 
αποςυναρμολόγθςθσ/ διαδικαςίασ αποςτείρωςθσ/ 
ςυναρμολόγθςθσ και εκτιμϊμενθσ διάρκειασ ηωισ. 
Απαραίτθτθ θ δυνατότθτα αποςτείρωςισ τουσ ςε 
κλίβανο ατμοφ.  

2 Προζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ  Ναι με διαδικαςία ελζγχου και βακμονόμθςθσ των 
θλεκτρονικϊν και πνευματικϊν του λειτουργιϊν  

3 Προλθπτικι ςυντιρθςθ  Περιγραφι διαδικαςίασ και των χρονικϊν 
διαςτθμάτων που μεςολαβοφν ανά ςυντιρθςθ  

Θ ΔΙΑΤΝΔΕΕΙ  

1 Ψθφιακι ι αναλογικι κφρα επικοινωνίασ  Ναι  

2 Κφρα ςφνδεςθσ με πλθροφορικό ςφςτθμα 
ςυγκζντρωςθσ δεδομζνων αςκενοφσ  

Ναι  



3 Εξαγωγι αρχείου αςκενοφσ  Ναι μζςω δικτφου ι ψθφιακοφ μζςου  

Ι ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ & ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

1 Ελλθνικό μενοφ λειτουργίασ  Ναι  

2 Προςταςία πνευμόνων και Ελιγμοί διάνοιξθσ 
κυψελίδων (lung recruitment)  

Ναι με λογιςμικό για τθν εκτζλεςθ ελιγμϊν διάνοιξθσ 
κυψελίδων και εφρεςθσ ιδανικισ PEEP αεριςμοφ, 
ϊςτε να διατθροφνται ανοικτζσ οι κυψελίδεσ  

3 Νεφελοποιθτισ φαρμάκου  
πολλαπλϊν χριςεων  

Ναι  

4 Ελεφκερθ διαμόρφωςθ παραμζτρων 
εκκίνθςθσ  

Ναι και να γίνει περιγραφι τθσ διαδικαςίασ  

5 Μζτρθςθ οξυγόνου Να διακζτει ςφςτθμα μζτρθςθσ του χορθγοφμενου 
οξυγόνου με ειδικι κεφαλι (παραμαγνθτικι) που να 
μθν χρθςιμοποιεί αναλϊςιμουσ αιςκθτιρεσ. 

6 Ενςωματωμζνο ςφςτθμα καπνογραφίασ  ΝΑΛ με απεικόνιςθ του καπνογραφιματοσ και τθσ 
τελοεκπνευςτικισ ςυγκζντρωςθσ CO2 μζκοδο 
καπνογραφίασ mainstream ι sidestream  

7 Οξυγονοκεραπεία - Τγραντιρασ Να διακζτει λειτουργία οξυγονοκεραπείασ τφπου 
υψθλισ ροισ, τουλάχιςτον 50 L/min,  κατά τθν οποία 
ο χειριςτισ κα ρυκμίηει το ποςοςτό οξυγόνου και τθν 
ςυνολικι ροι. 
Να προςφερκεί προσ επιλογι ςυμβατόσ ενεργόσ 
υγραντιρασ με τα απαραίτθτα καλϊδια για τθ 
φγρανςθ και κζρμανςθ του κυκλϊματοσ. 

* Αποδεκτθ απόκλιςθ +/- 2% 

3Α. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΟΝΙΣΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΩΝ   

ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΜΕ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΓΕΝΛΚΑ  

1.  Παρακλίνιο monitor αμεταχείριςτο, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. Να παρακολουκεί και να 
απεικονίηει τισ παρακάτω ηωτικζσ παραμζτρουσ: 

α. Θλεκτροκαρδιογράφθμα (ECG) 

β. Δφο (2) αιματθρζσ πιζςεισ (IBP)  

γ. Αναίμακτθ πίεςθ (NIBP) 

δ. Δφο κερμοκραςίεσ (Σ1, Σ2) 

ε. Παλμικι Οξυμετρία (SpO2)  

ςτ. Παρακολοφκθςθ καπνογραφίασ (EtCO2) 

Μελλοντικά να τυγχάνει αναβάκμιςθσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να καλφψει επιπρόςκετεσ 
ανάγκεσ που τυχόν προκφψουν, και οπωςδιποτε των παρακάτω, μζςω 
προςκαφαιροφμενων ενιςχυτϊν (modules) για δυνατότθτα εναλλαγισ μεταξφ των 
μόνιτορ: 

α. παρακολοφκθςθ καρδιακισ παροχισ (C.O)  

Κα παραδοκοφν με το ςφνολο των απαιτουμζνων για αςφαλι τοποκζτθςθ. Να 
δφναται να τοποκετθκοφν και ςε περιςτρεφόμενο ςφςτθμα βραχίονα τοίχου. 

Να διαθζτει κατάλληλο λογιςμικό, άδεια ςφνδεςησ, με ςυμβατό κεντρικό ςταθμό 



παρακολοφθηςησ, για τον οποίο θα δοθεί οπωςδήποτε προςφορά, επί ποινή 
αποκλειςμοφ.   

2.  φγχρονθσ τεχνολογίασ  ΝΑΛ. Να αναφερκεί το ζτοσ πρϊτθσ 
κυκλοφορίασ .  

3.  Διαςτάςεισ φψοσ Χ πλάτοσ Χ μικοσ 
(ςε mm)  

Να αναφερκοφν  

4.  Βάροσ (ςε kgr)  5kgr περίπου 

5.  Κατθγορία και κλάςθ θλεκτρικισ 
αςφάλειασ  

Να αναφερκεί  

6.  Θλεκτρικι τροφοδοςία  220V/50Hz AC μζςω ενςωματωμζνου 
τροφοδοτικοφ  

7.  Σφποσ μπαταρίασ  Ενςωματωμζνθ, επαναφορτιηόμενθ  

8.  Χρόνοσ αυτονομίασ  ≥3 hours 

9.  Πακθτικι ψφξθ  ΝΑΛ χωρίσ χριςθ ανεμιςτιρα (fanless)  

ΜΟΝΙΣΟΡ  

10.     Ενιςχυτικζσ βακμίδεσ : 

 Α. Θλεκτροκαρδιογραφιματοσ (ECG) 
- Αναπνοισ (Resp )  

Ναι  

 Β. Δφο (2) αιματθρζσ πιζςεισ (ΛΒΡ)  Ναι  

 Γ. Αναίμακτθσ πίεςθσ (ΝΛΒΡ)  Ναι  

 Δ. Κερμοκραςίασ (Temp)  (x2)  Ναι  

 Ε. Παλμικισ Οξυμετρίασ (Sp02)   Ναι  

 Σ. Καπνογραφίασ (EtCO2) Ναι 

 Η. Να ςυνδζεται το ςφνολο των πιο 
πάνω φαινομζνων τα οποία να 
ςυνδζονται ςτισ ενιςχυτικζσ 
βακμίδεσ (modules) και να 
απεικονίηονται ςτο monitor.  

Ναι  

11.  Οπτικοακουςτικι διάταξθ 
ςυναγερμοφ (alarm), άνω και κάτω 
ορίων, για όλα τα φαινόμενα και τισ 
παραμζτρουσ τουσ.  

ΝΑΛ. Να αναφερκοφν οι τιμζσ των ορίων για 
κάκε παράμετρο και φαινόμενο.  

12.  Ζγχρωμθ οκόνθ  ΝΑΛ. ≥ 12 ιντςϊν, υψθλισ ανάλυςθσ και 
αντίκεςθσ. Να δοκοφν αναλυτικά τεχνικά 
ςτοιχεία τθσ οκόνθσ  



13.  Κανάλια  ≥ 6 κυματομορφϊν  

ΒΑΘΜΙΔΑ ΗΛΕΚΣΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΣΟ (ECG – ΑΝΑΠΝΟΗ) (Resp )  

14.  Λιψθ φαινομζνου  Μζςω 3πολικοφ ι 5πολικοφ καλωδίου.  

15.  Ανίχνευςθ κακισ ςφνδεςθσ ι 
θλεκτρικισ διακοπισ κάκε 
θλεκτροδίου.  

ΝΑΛ και ειδοποίθςθ του χριςτθ.  

16.  Απεικόνιςθ του αρικμοφ ςφφξεων, 
ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ κακισ 
ςφνδεςθσ ι διακοπισ του καλωδίου 
ECG  

ΝΑΛ από τθν παλμικι οξυμετρία ι τθν 
αιματθρι πίεςθ.  

17.  Ανίχνευςθ αρρυκμιϊν ΝΑΛ τουλάχιςτον 15 διαφορετικϊν τφπων, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κολπικισ 
μαρμαρυγισ, με δυνατότθτα ταυτόχρονθσ 
ενεργοποίθςθσ τουλάχιςτον τριϊν (3) 
απαγωγϊν για τθν εκτίμθςθ αρρυκμιϊν, 
ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν ακρίβεια διάγνωςθσ 
τθσ αρρυκμίασ και τθν αποφυγι 
ψευδοςυναγερμϊν. 

18.  Εκτίμθςθ αρρυκμιϊν ΝΑΛ  

19.  Ανάλυςθ διαςτιματοσ ST  ΝΑΛ  

20.  Κυματομορφι Αναπνοισ  ΝΑΛ  

21.  Κατ' επιλογι ρφκμιςθ του χρόνου 
άπνοιασ  

ΝΑΛ με alarm.  

ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΙΜΑΣΗΡΩΝ ΠΙΕΕΩΝ (ΙΒΡ)  

22.  Λιψθ φαινομζνου  Μζςω μορφομετατροπζων πολλαπλϊν ι μίασ 
χριςθσ.  

23.  Πλικοσ λαμβανόμενων πιζςεων  ≥2  

24.  Απεικόνιςθ κυματομορφισ και 
τιμϊν  

ΝΑΛ με τιμζσ ςυςτολικισ, διαςτολικισ και 
μζςθσ.  

25.  Τπολογιςμόσ πίεςθσ ενςφινωςθσ 
(Wedge pressure)  

ΝΑΛ  

ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΝΑΙΜΑΚΣΗ ΠΙΕΗ (ΝΙΒΡ)  

26.  Λιψθ φαινομζνου  Με περιχειρίδα ςφμφωνα με τθν 
ταλαντωςιμετρικι μζκοδο.  

27.  Απεικόνιςθ τιμϊν  ΝΑΛ με τιμζσ ςυςτολικισ, διαςτολικισ και 
μζςθσ.  

28.  Σρόποσ μετριςεων  Χειροκίνθτα ι αυτόματα με επιλογι χρονικϊν 
διαςτθμάτων από το χριςτθ.  



29.  Ακρίβεια μετριςεων  Τψθλι ακρίβεια ςε ςυνκικεσ κίνθςθσ 
αςκενοφσ με ειδικό αλγόρικμο απόρριψθσ 
παραςίτων  

ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΛΜΙΚΗ ΟΞΤΜΕΣΡΙΑ (sp02)  

30.  Λιψθ φαινομζνου  Με αιςκθτιρα δακτφλου πολλαπλϊν 
χριςεων.  

31.  Απεικόνιςθ πλθκυςμογραφικισ 
καμπφλθσ και αρικμοφ ςφφξεων  

ΝΑΛ  

32.  Ακρίβεια μετριςεων  Τψθλι ακρίβεια ςε ςυνκικεσ χαμθλισ 
αιμάτωςθσ και ςυνεχοφσ κίνθςθσ με ειδικι 
τεχνολογία.  

Θ ακρίβεια τθσ μζτρθςθσ ςτο εφροσ 70-100% 
να είναι 3% ι καλφτερθ, για τισ ανωτζρω 
ςυνκικεσ. Να κατατεκοφν ςχετικά ζντυπα 
προσ απόδειξθ.  

ΒΑΘΜΙΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ (Temp)  

33.  Λιψθ φαινομζνου  Μζςω αιςκθτιρων πολλαπλϊν ι μιασ χριςθσ 
για λιψθ κερμοκραςίασ τουλάχιςτον 
δζρματοσ και οιςοφάγου / ορκοφ. 

34.  Πλικοσ λαμβανόμενων 
κερμοκραςιϊν  

≥2  

35.  Απεικόνιςθ τιμϊν  Με ψθφιακι ζνδειξθ τθσ κερμοκραςίασ  

ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑ (CO2) 

36.  Καπνογραφίασ (CO2)  ΝΑΛ με μζκοδο κφριασ ι πλάγιασ ροισ (main ι 
side stream).  

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΩ ΒΤΜΑΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ 

37.  Καρδιακισ Παροχισ  Ναι με μζκοδο κερμοαραίωςθσ.  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 

38.  Σφποι ενιςχυτϊν 
παρακολουκοφμενων παραμζτρων  

Ει δυνατόν βυςματοφμενου τφπου (modular 
αρχιτεκτονικι) ςε ομάδεσ ι μεμονωμζνεσ 
παραμζτρουσ, για ευελιξία ςχθματιςμοφ 
εξατομικευμζνων ςυνκζςεων και 
αντιμετϊπιςθσ βλαβϊν.  

39.  Σάςεισ (μνιμθ δεδομζνων / trends)  Απεικόνιςθ γραφθμάτων και πινάκων 
χρονικοφ διαςτιματοσ 120 ωρϊν  
τουλάχιςτον, όλων των παρακολουκοφμενων 
παραμζτρων. 

40.  υναγερμοί  ΝΑΛ ρυκμιηόμενοι για όλεσ τισ 
παρακολουκοφμενεσ παραμζτρουσ.  

41.  Προαιρετικι ςφνδεςθ καταγραφικοφ ΝΑΛ. Σουλάχιςτον τριϊν (3) κυματομορφϊν .  

ΔΙΑΤΝΔΕΕΙ  



42.  Ζξοδοι  USB και Ethernet για ςφνδεςθ με Κεντρικό 
τακμό  

 

 

 



3Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΟΝΙΣΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΩΝ   

ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑ 

ΓΕΝΛΚΑ  

1.  Παρακλίνιο monitor αμεταχείριςτο, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. Να παρακολουκεί και να 
απεικονίηει τισ παρακάτω ηωτικζσ παραμζτρουσ: 

α. Θλεκτροκαρδιογράφθμα (ECG) 

β. Δφο (2) αιματθρζσ πιζςεισ (IBP)  

γ. Αναίμακτθ πίεςθ (NIBP) 

δ. Δφο κερμοκραςίεσ (Σ1, Σ2) 

ε. Παλμικι Οξυμετρία (SpO2)  

Μελλοντικά να τυγχάνει αναβάκμιςθσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να καλφψει επιπρόςκετεσ 
ανάγκεσ που τυχόν προκφψουν, και οπωςδιποτε των παρακάτω, μζςω 
προςκαφαιροφμενων ενιςχυτϊν (modules) για δυνατότθτα εναλλαγισ μεταξφ των 
μόνιτορ: 

α. παρακολοφκθςθ καπνογραφίασ (EtCO2)  

β. παρακολοφκθςθ καρδιακισ παροχισ (C.O)  

Κα παραδοκοφν με το ςφνολο των απαιτουμζνων για αςφαλι τοποκζτθςθ. Να 
δφναται να τοποκετθκοφν και ςε περιςτρεφόμενο ςφςτθμα βραχίονα τοίχου. 

Να διαθζτει κατάλληλο λογιςμικό, άδεια ςφνδεςησ, με ςυμβατό κεντρικό ςταθμό 
παρακολοφθηςησ, για τον οποίο θα δοθεί οπωςδήποτε προςφορά, επί ποινή 
αποκλειςμοφ.   

2.  φγχρονθσ τεχνολογίασ  ΝΑΛ. Να αναφερκεί το ζτοσ πρϊτθσ 
κυκλοφορίασ .  

3.  Διαςτάςεισ φψοσ Χ πλάτοσ Χ μικοσ 
(ςε mm)  

Να αναφερκοφν  

4.  Βάροσ (ςε kgr)  5kgr περίπου 

5.  Κατθγορία και κλάςθ θλεκτρικισ 
αςφάλειασ  

Να αναφερκεί  

6.  Θλεκτρικι τροφοδοςία  220V/50Hz AC μζςω ενςωματωμζνου 
τροφοδοτικοφ  

7.  Σφποσ μπαταρίασ  Ενςωματωμζνθ, επαναφορτιηόμενθ  

8.  Χρόνοσ αυτονομίασ  ≥3 hours 

9.  Πακθτικι ψφξθ  ΝΑΛ χωρίσ χριςθ ανεμιςτιρα (fanless)  

ΜΟΝΙΣΟΡ  

10.     Ενιςχυτικζσ βακμίδεσ : 

 Α. Θλεκτροκαρδιογραφιματοσ (ECG) 
- Αναπνοισ (Resp )  

Ναι  

 Β. Δφο (2) αιματθρζσ πιζςεισ (ΛΒΡ)  Ναι  



 Γ. Αναίμακτθσ πίεςθσ (ΝΛΒΡ)  Ναι  

 Δ. Κερμοκραςίασ (Temp)  (x2)  Ναι  

 Ε. Παλμικισ Οξυμετρίασ (Sp02)   Ναι  

 Σ. Να ςυνδζεται το ςφνολο των πιο 
πάνω φαινομζνων τα οποία να 
ςυνδζονται ςτισ ενιςχυτικζσ 
βακμίδεσ (modules) και να 
απεικονίηονται ςτο monitor.  

Ναι  

11.  Οπτικοακουςτικι διάταξθ 
ςυναγερμοφ (alarm), άνω και κάτω 
ορίων, για όλα τα φαινόμενα και τισ 
παραμζτρουσ τουσ.  

ΝΑΛ. Να αναφερκοφν οι τιμζσ των ορίων για 
κάκε παράμετρο και φαινόμενο.  

12.  Ζγχρωμθ οκόνθ  ΝΑΛ. ≥ 12 ιντςϊν, υψθλισ ανάλυςθσ και 
αντίκεςθσ. Να δοκοφν αναλυτικά τεχνικά 
ςτοιχεία τθσ οκόνθσ  

13.  Κανάλια  ≥ 6 κυματομορφϊν  

ΒΑΘΜΙΔΑ ΗΛΕΚΣΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΣΟ (ECG – ΑΝΑΠΝΟΗ) (Resp )  

14.  Λιψθ φαινομζνου  Μζςω 3πολικοφ ι 5πολικοφ καλωδίου.  

15.  Ανίχνευςθ κακισ ςφνδεςθσ ι 
θλεκτρικισ διακοπισ κάκε 
θλεκτροδίου.  

ΝΑΛ και ειδοποίθςθ του χριςτθ.  

16.  Απεικόνιςθ του αρικμοφ ςφφξεων, 
ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ κακισ 
ςφνδεςθσ ι διακοπισ του καλωδίου 
ECG  

ΝΑΛ από τθν παλμικι οξυμετρία ι τθν 
αιματθρι πίεςθ.  

17.  Ανίχνευςθ αρρυκμιϊν ΝΑΛ τουλάχιςτον 15 διαφορετικϊν τφπων, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κολπικισ 
μαρμαρυγισ, με δυνατότθτα ταυτόχρονθσ 
ενεργοποίθςθσ τουλάχιςτον τριϊν (3) 
απαγωγϊν για τθν εκτίμθςθ αρρυκμιϊν, 
ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν ακρίβεια διάγνωςθσ 
τθσ αρρυκμίασ και τθν αποφυγι 
ψευδοςυναγερμϊν. 

18.  Εκτίμθςθ αρρυκμιϊν ΝΑΛ  

19.  Ανάλυςθ διαςτιματοσ ST  ΝΑΛ  

20.  Κυματομορφι Αναπνοισ  ΝΑΛ  

21.  Κατ' επιλογι ρφκμιςθ του χρόνου 
άπνοιασ  

ΝΑΛ με alarm.  

ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΙΜΑΣΗΡΩΝ ΠΙΕΕΩΝ (ΙΒΡ)  

22.  Λιψθ φαινομζνου  Μζςω μορφομετατροπζων πολλαπλϊν ι μίασ 
χριςθσ.  



23.  Πλικοσ λαμβανόμενων πιζςεων  ≥2  

24.  Απεικόνιςθ κυματομορφισ και 
τιμϊν  

ΝΑΛ με τιμζσ ςυςτολικισ, διαςτολικισ και 
μζςθσ.  

25.  Τπολογιςμόσ πίεςθσ ενςφινωςθσ 
(Wedge pressure)  

ΝΑΛ  

ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΝΑΙΜΑΚΣΗ ΠΙΕΗ (ΝΙΒΡ)  

26.  Λιψθ φαινομζνου  Με περιχειρίδα ςφμφωνα με τθν 
ταλαντωςιμετρικι μζκοδο.  

27.  Απεικόνιςθ τιμϊν  ΝΑΛ με τιμζσ ςυςτολικισ, διαςτολικισ και 
μζςθσ.  

28.  Σρόποσ μετριςεων  Χειροκίνθτα ι αυτόματα με επιλογι χρονικϊν 
διαςτθμάτων από το χριςτθ.  

29.  Ακρίβεια μετριςεων  Τψθλι ακρίβεια ςε ςυνκικεσ κίνθςθσ 
αςκενοφσ με ειδικό αλγόρικμο απόρριψθσ 
παραςίτων  

ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΛΜΙΚΗ ΟΞΤΜΕΣΡΙΑ (sp02)  

30.  Λιψθ φαινομζνου  Με αιςκθτιρα δακτφλου πολλαπλϊν 
χριςεων.  

31.  Απεικόνιςθ πλθκυςμογραφικισ 
καμπφλθσ και αρικμοφ ςφφξεων  

ΝΑΛ  

32.  Ακρίβεια μετριςεων  Τψθλι ακρίβεια ςε ςυνκικεσ χαμθλισ 
αιμάτωςθσ και ςυνεχοφσ κίνθςθσ με ειδικι 
τεχνολογία.  

Θ ακρίβεια τθσ μζτρθςθσ ςτο εφροσ 70-100% 
να είναι 3% ι καλφτερθ, για τισ ανωτζρω 
ςυνκικεσ. Να κατατεκοφν ςχετικά ζντυπα 
προσ απόδειξθ.  

ΒΑΘΜΙΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ (Temp)  

33.  Λιψθ φαινομζνου  Μζςω αιςκθτιρων πολλαπλϊν ι μιασ χριςθσ 
για λιψθ κερμοκραςίασ τουλάχιςτον 
δζρματοσ και οιςοφάγου / ορκοφ. 

34.  Πλικοσ λαμβανόμενων 
κερμοκραςιϊν  

≥2  

35.  Απεικόνιςθ τιμϊν  Με ψθφιακι ζνδειξθ τθσ κερμοκραςίασ  

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΩ ΒΤΜΑΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ 

36.  Καπνογραφίασ (CO2)  ΝΑΛ με μζκοδο κφριασ ι πλάγιασ ροισ (main ι 
side stream).  

37.  Καρδιακισ Παροχισ  Ναι με μζκοδο κερμοαραίωςθσ.  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 



38.  Σφποι ενιςχυτϊν 
παρακολουκοφμενων παραμζτρων  

Ει δυνατόν βυςματοφμενου τφπου (modular 
αρχιτεκτονικι) ςε ομάδεσ ι μεμονωμζνεσ 
παραμζτρουσ, για ευελιξία ςχθματιςμοφ 
εξατομικευμζνων ςυνκζςεων και 
αντιμετϊπιςθσ βλαβϊν.  

39.  Σάςεισ (μνιμθ δεδομζνων / trends)  Απεικόνιςθ γραφθμάτων και πινάκων 
χρονικοφ διαςτιματοσ 120 ωρϊν  
τουλάχιςτον, όλων των παρακολουκοφμενων 
παραμζτρων. 

40.  υναγερμοί  ΝΑΛ ρυκμιηόμενοι για όλεσ τισ 
παρακολουκοφμενεσ παραμζτρουσ.  

41.  Προαιρετικι ςφνδεςθ καταγραφικοφ ΝΑΛ. Σουλάχιςτον τριϊν (3) κυματομορφϊν .  

ΔΙΑΤΝΔΕΕΙ  

42.  Ζξοδοι  USB και Ethernet για ςφνδεςθ με Κεντρικό 
τακμό  

 

4. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΜΟΝΙΣΟΡ 

ΓΕΝΙΚΑ  

1 .  Κεντρικόσ ςτακμόσ παρακολοφκθςθσ αςκενϊν, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. Οι 
ςυμμετζχοντεσ πρζπει να προςφζρουν το πιο ςφγχρονο γενικά μοντζλο που διακζτει ςε 
κυκλοφορία ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ.  

Να αποτελείται από τα ακόλουκα τμιματα:  

α. Τπολογιςτικι μονάδα  

β. Οκόνεσ  

γ. Περιφερειακά ςτοιχεία  

Να παρακολουκοφνται/απεικονίηονται τουλάχιςτον οκτϊ (8) monitors από τον Κεντρικό 
τακμό.  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

2.  φγχρονθσ τεχνολογίασ  ΝΑΛ. Να αναφερκεί το ζτοσ πρϊτθσ 
κυκλοφορίασ.  

3.  Διαςτάςεισ φψοσ Χ πλάτοσ Χ μικοσ (ςε mm)  Να αναφερκοφν  

4.  Βάροσ (ςε Kg )  Να αναφερκεί  

5.  Κατθγορία και κλάςθ θλεκτρικισ αςφάλειασ  Να αναφερκεί  

6.  Θλεκτρικι τροφοδοςία  220V/50Hz AC  

7.  Αδιάλειπτθ παροχι τάςθσ  ΝΑΛ. Εξωτερικό UPS. Να αναφερκοφν 
ςτοιχεία και ο χρόνοσ αυτονομίασ  

ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  

8.  Λειτουργικό φςτθμα  Windows ι Linux  

9.  Επεξεργαςτισ  Να αναφερκεί  



10.  Μνιμθ  Να αναφερκεί  

11.  Ζξοδοι  VGA ι/και ψθφιακι DVI  

ΟΘΟΝΕ  

12.  Αρικμόσ  2  

13.  Σφποσ  Ζγχρωμθ, επίπεδθ, TFT, υψθλισ 
ευκρίνειασ. 

14.  Μζγεκοσ  ≥ 21 

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  

15.  Αρικμόσ παρακολουκοφμενων αςκενϊν  ≥ 16  

16.  Τποςτιριξθ τθλεμετρικϊν αςκενϊν  ΝΑΛ ςτον ίδιο κεντρικό ςτακμό.  

17.  Κανάλια ανά αςκενι  ≥ 2 κυματομορφζσ ταυτόχρονα, για κάκε 
αςκενι.  

18.  τοιχεία απεικόνιςθσ και παρακολοφκθςθσ  Δθμογραφικά, κυματομορφζσ, αρικμθτικζσ 
τιμζσ και trends για όλα τα φαινόμενα.  

19.  Ανίχνευςθ αρρυκμιϊν και διαςτιματοσ ST  ΝΑΛ  

20.  υναγερμοί  ΝΑΛ με δυνατότθτα ρφκμιςθσ ορίων από 
τον κεντρικό ςτακμό.  

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΤΛΛΟΓΗ/ΕΞΟΔΟΤ ΣΟΙΧΕΙΩΝ  

21.  Πλιρθσ αποκάλυψθ κυματομορφϊν  

(fulldisclosure)  

≥3 θμερϊν ανά αςκενι για ECG /  

RR / ΛΒΡ / Sp02.  

22.  Αποκικευςθ δεδομζνων αςκενοφσ μετά το 
εξιτιριο  

≥3 θμερϊν.  

23.  Αποκικευςθ αρρυκμιϊν  ΝΑΛ όλων των τφπων, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κολπικισ 
μαρμαρυγισ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ  

24.  Χειριςτιρια  Αλφαρικμθτικό πλθκτρολόγιο και ποντίκι .  

25.  Ιχοσ  ΝΑΛ με εξωτερικό θχείο ςυναγερμϊν  

26.  Εκτυπωτισ  ΝΑΛ τφπου LASER με δυνατότθτα 
εκτφπωςθσ πλιρουσ ΘΚΓραφιματοσ και 
αναφορϊν.  

27.  Κερμικό καταγραφικό  ΝΑΛ και να αναφερκεί ο αρικμόσ καναλιϊν.  

28.  Δίκτυο  ΝΑΛ τοπικό Ethernet- HL7.  

29.  Οποιοδιποτε πλεονζκτθμα να αναφερκεί και κα αξιολογθκεί  

30. Να ςυνοδεφεται οπωςδήποτε, επί ποινή αποκλειςμοφ, από προςφορά για τουλάχιςτον 
6 ςυμβατά monitor παρακολοφθηςησ  φυςιολογικϊν παραμζτρων. χετικό: «Σεχνικζσ 
προδιαγραφζσ monitor παρακολοφθηςησ  φυςιολογικϊν παραμζτρων με 
καπνογραφία» και «Σεχνικζσ προδιαγραφζσ monitor παρακολοφθηςησ  φυςιολογικϊν 
παραμζτρων με δυνατότητα καπνογραφίασ». 



5. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΟΡΗΣΟ ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΑ 
 

1. Ο υπό προμικεια φορθτόσ αναπνευςτιρασ κα πρζπει να είναι άριςτθσ αντοχισ. Να 

διακζτει CE mark και να δφναται να χρθςιμοποιθκεί ςε μεταφορζσ με αεροπλάνο, 

ελικόπτερο και αςκενοφόρο. Να είναι πιςτοποιθμζνοσ βάςει προτφπων ΕΝ 13718-1, ΕΝ 

13718-2 , ΕΝ 1789,  EN 60601-1, EN 794-3, ISO 10651-3 και RTCA DO-160 για τθν χριςθ 

ςε αςκενοφόρα και αεροδιακομιδζσ. 

2. Κα πρζπει να είναι κατάλλθλοσ για τον αεριςμό ενθλίκων, παίδων και νθπίων με 

αναπνεόμενο όγκο (Vt) >50ml.  

3. Να είναι μικρϊν διαςτάςεων και βάρουσ, περίπου 6 kg με τθν ενςωματωμζνθ μπαταρία, 

για εφκολθ μεταφορά και να διακζτει ςφςτθμα αςφαλοφσ ςτερζωςθσ ςε πλαίςιο 

φορείου ι κλίνθσ αςκενοφσ.  

4. Να είναι απλόσ και εφκολοσ ςτο χειριςμό.  

5. Να λειτουργεί ςε δίκτυο πόλθσ 220V/50Hz, μζςω κατάλλθλου μεταςχθματιςτι κακϊσ 

και να είναι εφοδιαςμζνοσ με επαναφορτιηόμενθ μπαταρία που να προςδίδει 

αυτονομία τουλάχιςτον πζντε (5) ωρϊν. Να ζχει τθν δυνατότθτα να τροφοδοτθκεί με 

τάςθ 12V DC και 24V DC μζςω μεταςχθματιςτι για χριςθ ςε αςκενοφόρο.  

6. Ο αναπνευςτιρασ να οδθγείται με πεπιεςμζνο αζριο, από το δίκτυο του Νοςοκομείου 

και από φιάλεσ. 

7. Όλεσ οι ρυκμίςεισ για λόγουσ αςφάλειασ και ευχρθςτίασ να γίνονται ςτον αναπνευςτιρα 

μζςω ενςωματωμζνων περιςτροφικϊν κομβίων ι κομβίων επαφισ. 

8. Να εκτελεί τουλάχιςτον τουσ παρακάτω τρόπουσ αεριςμοφ:  

 i.   Τποχρεωτικό αεριςμό ελεγχόμενου και ελεγχόμενο υποβοθκοφμενου 

όγκου (VC-CMV, VC-AC) 

 ii.  υγχρονιςμζνο διαλείποντα υποχρεωτικό αεριςμό με δυνατότθτα 

υποςτιριξθσ πίεςθσ (VC-SIMV/PS) 

 iii.  Αεριςμό ςυνεχοφσ κετικισ πίεςθσ SPN-CPAP με δυνατότθτα υποςτιριξθσ 

πίεςθσ 

 iv.  Αεριςμό διφαςικισ πίεςθσ PC-BIPAP 

 v.  Μθ Επεμβατικό Αεριςμό (NIV) 

 vi.  Αεριςμό άπνοιασ  

9. Να διακζτει λειτουργία παρακολοφκθςθσ τθσ καπνογραφίασ και καπνομετρίασ. 

10. Να εκτελεί οξυγονοκεραπεία με πίεςθ κομβίου (100% Ο2). 

11. Να διακζτει ρφκμιςθ των παρακάτω παραμζτρων: 



 i.  Σου παρεχόμενου αναπνεόμενου όγκου (Tidal Volume): από τουλάχιςτον 

50 ζωσ 1500 ml 

 ii.  Σθσ ςυχνότθτασ αναπνοισ ανά λεπτό : ζωσ 60 B/min τουλάχιςτον 

 iii.  Σου λόγου ειςπνοισ / εκπνοισ αςκενι ( Λ :Ε ): 1:100 – 50:1. 

 iv.  PEEP: 0 - 20 mbar τουλάχιςτον 

 v.  Trigger ροισ: 1 - 15 L/min. 

 vi.  Σου μίγματοσ, ςε αναλογία Ο2 - αζρα από 40% ζωσ 100% με ενδιάμεςεσ 

ρυκμίςεισ αναλογίασ μίγματοσ 

 vii.  Τποςτιριξθ πίεςθσ (εφόςον εφαρμόηεται): 0 – 35 mbar ςε ςχζςθ με τθν 

PEEP 

12. Να διακζτει τουλάχιςτον τουσ παρακάτω οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ (alarm) για: 

 i.  Πτϊςθ πίεςθσ αερίου τροφοδοςίασ (Ο2) 

 ii.  Τψθλισ/ Χαμθλισ πίεςθσ ςτουσ αεραγωγοφσ 

 iii.  Τψθλισ ςυχνότθτασ αεριςμοφ 

 iv.  Άπνοιασ 

 v.  Διαρροι 

 vi.  Χαμθλό επίπεδο μπαταρίασ  

13. Να υπάρχει θ δυνατότθτα παφςθσ του ακουςτικοφ ςυναγερμοφ για μικρό χρονικό 

διάςτθμα, ενϊ παράλλθλα να διατθρείται ο οπτικόσ ςυναγερμόσ από τθν αντίςτοιχθ 

λυχνία. 

14. Να διακζτει φωτιηόμενθ, ευανάγνωςτθ οκόνθ με ψθφιακζσ ενδείξεισ όλων των 

μετροφμενων παραμζτρων (πίεςθσ αεραγωγϊν, όγκοσ ανά αναπνοι, ςυχνότθτα 

αναπνοϊν, όγκοσ ανά λεπτό κ.α.), τθν κατανάλωςθ του αερίου, κακϊσ και μθνφματα 

βοικειασ προσ τον χειριςτι (χαμθλι ςτάκμθ φόρτιςθσ μπαταρίασ, κ.α.) για τθ 

διευκόλυνςι του, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Να διακζτει οπωςδιποτε διαγράμματα ροισ 

και πίεςθσ. 

15. Να διακζτει πλικτρο για παράταςθ τθσ ειςπνοισ (inspiration hold). 

16. Ο αναπνευςτιρασ να ςυνοδεφεται από τα παρακάτω εξαρτιματα, ζτοιμοσ για άμεςθ 

χριςθ: 

 i.  ωλινα τροφοδοςίασ για τθ ςφνδεςθ του αναπνευςτιρα με δίκτυο αερίων 

ι φιάλθ Ο2. 

 ii.  Αιςκθτιρασ μζτρθςθσ καπνογραφίασ και καπνομετρίασ με δφο (2) κυβζττεσ 

πολλαπλϊν χριςεων (κλιβανιηόμενεσ). 

 iii.  Πζντε (5) πλιρθ κυκλϊματα μίασ χριςεωσ με ενςωματωμζνθ βαλβίδα 

εκπνοισ  



 iv.  Διάταξθ ςτιριξθσ του αναπνευςτιρα ςε ράγα φορείου ι κλίνθσ. 

 v.  Καλϊδιο τροφοδοςίασ ρεφματοσ και επαναφορτιηόμενθ μπαταρία. 

17. Να πλθροί τισ κάτωκι απαιτιςεισ: 

 i.  Τψθλι μθχανικι αντοχι ςε κραδαςμοφσ. 

 ii.  Προςταςία από το νερό ςε βακμό IPX4 τουλάχιςτον. 

 iii.  Λειτουργία ςε περιβάλλον ςχετικισ  υγραςίασ ζωσ 95% τουλάχιςτον και 

κερμοκραςίασ τουλάχιςτον από -10ºC ζωσ 45ºC. 

 iv.  Να είναι πιςτοποιθμζνα κατάλλθλοσ τόςο για ενδονοςοκομειακι χριςθ, 

όςο για διακομιδζσ με αςκενοφόρο κακϊσ επίςθσ και αεροδιακομιδζσ  

(αεροπλάνο και ελικόπτερο). 

6. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΟΓΚΟΜΕΣΡΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΕΓΧΤΗ 
 

1. Να είναι καινοφρια, αμεταχείριςτθ. Να αναφερκεί θ χρονολογία πρϊτθσ κυκλοφορίασ. 

2. Να είναι κατάλλθλθ για τθν χοριγθςθ φαρμάκων με ρυκμιηόμενθ ροι περίπου μεταξφ  

0,1 - 1200 ml/h. Ο βθματιςμόσ να είναι 0,01 ml/h για ζωσ τα 99 ml/h τουλάχιςτον. 

3. Να διακζτει τισ εξισ λειτουργίεσ ζγχυςθσ : 

 i.  Ροισ.  

 ii.  ταγόνασ ανά λεπτό. 

 iii.  Χρόνου. 

 iv.  Βάρουσ αςκενι. 

4. Θ ακρίβεια ςτθ χοριγθςθ να είναι ζωσ ±5%. 

5. Να διακζτει τουλάχιςτον τισ ακόλουκεσ ψθφιακζσ ενδείξεισ:  

 i.  Όγκου ζγχυςθσ 

 ii.  Όγκου που ζχει ιδθ εγχυκεί 

 iii.  Ρυκμόσ ζγχυςθσ 

 iv.  Χρόνοσ ζγχυςθσ 

 v.  Κατάςταςθ μπαταρίασ 

6. Να διακζτει δυνατότθτα αυτόματου και χειροκίνθτου αυτόματου ρυκμιηόμενου KVO 

(Keep Vain Open) περίπου μεταξφ 0,1 -5 ml/h. 

7. Να διακζτει δυνατότθτα αυτόματου και χειροκίνθτου  ρυκμιηόμενου BOLUS περίπου 

μεταξφ 5 – 1500 mL/h. 

8. Να διακζτει αιςκθτιρα για τον εντοπιςμό φυςαλίδων με δυνατότθτα ρφκμιςθσ ςε 

τουλάχιςτον 5 επίπεδα. 



9. Να εξαςφαλίηεται θ απομάκρυνςθ αζρα με αςφάλεια για τον αςκενι, με πλιρθ 

ανάλυςθ τθσ μεκοδολογίασ. Αν διατίκεται να κατατεκεί ςχετικι βιβλιογραφία. 

10. Να ζχει δυνατότθτα προγραμματιςμοφ εκ των προτζρων, των παραμζτρων ζγχυςθσ και 

του χρόνου ζναρξθσ τθσ. 

11. Να διακζτει βιβλιοκικθ φαρμάκων. 

12. Αυτόματθ διακοπι λειτουργίασ τθσ αντλίασ με χειροκίνθτο ςφςτθμα για προςταςία του 

αςκενοφσ από ελεφκερθ ροι 

13. Ρφκμιςθ ορίων πίεςθσ ςυναγερμοφ φραγισ 

14. Να διακζτει οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ για : 

 i.  Απόφραξθ γραμμισ ι πίεςθσ άνω των 0,7 bar ι αντίςτοιχθσ τιμισ. Να 

διακζτει τουλάχιςτον 5  διαφορετικά επίπεδα ρφκμιςθσ. Να αναφερκεί το 

εφροσ ρφκμιςθσ.  

 ii.  Αζρασ ςτθ γραμμι ζγχυςθσ. 

 iii.  Άδειοσ ορόσ ζγχυςθσ. 

 iv.  Σζλοσ προγραμματιςμζνθσ ζγχυςθσ 

 v.  Αποςφνδεςθ του ςετ χοριγθςθσ από τθν αντλία. 

 vi.   Κατάςταςθ μπαταρίασ 

 vii. Χαμθλι ςτάκμθ και άδεια μπαταρία. 

 viii.   Θλεκτρονικό ι θλεκτρικό πρόβλθμα 

 ix.  φάλμα αιςκθτιρα ςταγόνασ 

 x.  Φυςαλίδα  

 xi.  Πόρτα ανοιχτι 

 xii.  Απϊλεια ρεφματοσ δικτφου. 

 xiii.  φάλμα ςυςτιματοσ 

 xiv.  Σζλοσ KVO 

15. Να διακζτει κομβίο ςίγαςθσ των ςυναγερμϊν. 

16. Να διακζτει και ενςωματωμζνο φανό, ο οποίοσ να διακζτει χρωματικό κϊδικα ανάλογα 

τθν ςοβαρότθτα (χαμθλι, υψθλι) του ςυναγερμοφ. 

17. Να διακζτει δυνατότθτα κλειδϊματοσ τθσ οκόνθσ και των κομβίων προσ αποφυγι μθ 

θκελθμζνθσ χριςθσ πχ. κατά τον κακαριςμό. 

18. Να διακζτει λειτουργία νυχτόσ (χαμθλωμζνθ φωτεινότθτα και ιχοσ ςυναγερμοφ) ϊςτε 

να μθν ενοχλείται ο αςκενισ κατά τθν διάρκεια τθσ νφχτασ. 

19. Να διακζτει ςφςτθμα αυτοελζγχου των λειτουργιϊν.  



20. Να διακζτει μνιμθ ιςτορικοφ τουλάχιςτον 1500 εγχφςεων. 

21. Να λειτουργεί ςτα 220 V/50 Hz  αλλά και με επαναφορτιηόμενθ μπαταρία περίπου 5 

ωρϊν (25 ml/h).  

22. Βάροσ μικρότερο των 2,5 κιλϊν. Να αναφερκοφν οι διαςτάςεισ τθσ. 

23. Να είναι αδιάβροχθσ καταςκευισ κλάςθσ IP33. 

24. Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ θ θλεκτρικι κλάςθ τθσ ςυςκευισ, πρότυπα αςφαλείασ 

για τθν διαρροι του θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κακϊσ και τα πρότυπα αςφαλείασ και 

θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ.  

25. Να διακζτει ςφςτθμα ςτιριξθσ τθσ αντλίασ ςε ςτατϊ οροφ (οριηόντια κζςθ) και ςε ράγα 

(κάκετθ κζςθ)  

26. Να μποροφν να τοποκετθκοφν αντλίεσ θ μία πάνω ςτθν άλλθ.  

7. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΔΙΚΣΤΟΤ 

 
Σροχιλατθ αναρρόφθςθ δικτφου θ οποία να καλφπτει τα ακόλουκα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά: 

 

1. Ρυκμιςτι κενοφ μεμβράνθσ που εγγυάται αξιοπιςτία και βζλτιςτθ ρφκμιςθ, με πλαςτικό 

ςϊμα και κάλυμμα που προςτατεφει από διάβρωςθ.  

2. Κλίμακα ρφκμιςθσ 0-1000 mbar 

3. Να διακζτει διακόπτθ on/off τθσ λειτουργίασ τθσ. 

4. Θ ρφκμιςθ του κενοφ να πραγματοποιείται με περιςτροφικό διακόπτθ και να διακζτει 

υψθλι ευαιςκθςία.  

5. Να διακζτει πολυκαρβονικό δοχείο κατακράτθςθσ 100 cc, αποςτειρϊςιμο ςτουσ 134οC, 

άκραυςτο που διακζτει βαλβίδα υπερχείλιςθσ και πλαςτικό αντιβακτθριακό φίλτρο μίασ 

χριςθσ  

6. Μζγιςτθ ροι 120 l/min 

7. Σροχιλατθ βάςθ από υλικό αντοχισ με ςτατϊ και πζντε περιςτρεφόμενεσ ρόδεσ, εκ των 

οποίων οι δφο να διακζτουν φρζνο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςτακερότθτα τθσ όλθσ 

καταςκευισ.  

8. Δφο φιάλεσ χωρθτικότθτασ 4lt, ςτθριηόμενεσ ςτακερά ςτθν τροχιλατθ βάςθ. Σο καπάκι 

τουσ να διακζτει φλοτζρ. 

9. Να διακζτει φίλτρο μεταξφ του δοχείου εκκριμάτων και του ρυκμιςτι πίεςθσ. 

10. Να διακζτει εφκαμπτο ςωλινα ςιλικόνθσ 7Χ13 mm για ςφνδεςθ ςε επιτοίχια λιψθ 

κενοφ μζςω ειδικοφ ταχυςυνδζςμου, μικουσ τουλάχιςτον 3m, κατάλλθλοσ για 



αναρρόφθςθ, κλιβανιηόμενοσ ςε ατμό, ελεφκεροσ από latex, υψθλισ ελαςτικότθτασ 

αλλά και ςκλθρότθτασ ϊςτε να μθ διπλϊνει. 

11. Οι ςωλινεσ που ςυνδζονται ςτο δοχείο εκκριμάτων να είναι από ςιλικόνθ περίπου 7Χ13 

mm και μικουσ τουλάχιςτον 3m, κλιβανιηόμενοσ ςε ατμό, ελεφκεροσ από latex, υψθλισ 

ελαςτικότθτασ αλλά και ςκλθρότθτασ ϊςτε να μθ διπλϊνει.   

12. Να διακζτει δφο φιαλίδια τοποκζτθςθσ κακετιρα (40 cm) καταςκευαςμζνα από 

ανκεκτικό υλικό ςτθν αποςτείρωςθ, με ανοξείδωτθ κικθ για τθν τοποκζτθςι τουσ. 

13. Καταςκευι ςφμφωνα με τα ευρωπαϊκά standards επιτοίχιων αναρροφιςεων ΕΝ ISO 

10079-3. 

14. Eμφανι ζνδειξθ τθσ ςιμανςθσ CE με τον αντίςτοιχο αρικμό του κοινοποιθμζνου 

οργανιςμοφ  που χοριγθςε τθν πιςτοποίθςθ. 

8. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Bi PAP 
 

1. υςκευι αναπνευςτικισ υποςτιριξθσ κετικισ πίεςθσ μζςω ρινικισ ι 

ςτοματορινικισ μάςκασ κατάλλθλθ για χριςθ ςε νοςοκομείο για τθν αναπνευςτικι 

υποςτιριξθ ενθλίκων/παίδων ςωματικοφ βάρουσ άνω των 10 kgr. 

2. Να είναι αμεταχείριςτθ και το τελευταίο μοντζλο του καταςκευαςτι οίκου. 

3. Θλεκτρικι τροφοδοςία 220V/50 Hz AC & DC 24 V. 

4. Να είναι ανκεκτικι και κατάλλθλθ για νοςοκομειακι (ςυχνι και εντατικι) χριςθ. 

Να διακζτει δείκτθ IP22 τουλάχιςτον. 

5. Να εκτελεί modes κεραπείασ: PSV, CPAP, S , S/T 

6. Εφροσ ρυκμιηόμενθσ IPAP περίπου 4-25cmH2O 

7. Εφροσ ρυκμιηόμενθσ EPAP περίπου 2-20 cmH2O 

8. Εφροσ ρυκμιηόμενθσ  CPAP περίπου 4-20 cmH2O 

9. Ρφκμιςθ ελάχιςτου και μζγιςτου χρόνου ειςπνοισ 

10. Θ παρεχόμενθ πίεςθ από τθν ςυςκευι να ακολουκεί τθν φυςικι αναπνοι του 

αςκενι και να ςυγχρονίηεται με αυτι μζςω ειδικοφ λογιςμικοφ. 

11. Ρυκμιηόμενοσ ελάχιςτοσ χρόνοσ ειςπνοισ από 0,3 εωσ 3 sec περίπου. 

12. Ρυκμιηόμενο ςκανδαλιςμό ειςπνοισ ςε πολλά ςτάδια. 

13. Ρυκμιηόμενο ςκανδαλιςμό εκπνοισ ςε πολλά ςτάδια. 

14. Ρυκμιηόμενο rise time ςε πολλά ςτάδια. 

15. Ρφκμιςθ ςτθν ςυχνότθτα αναπνοϊν από 0 ζωσ 40 bpm περίπου. 



16. Φωτεινι ζγχρωμθ  LCD οκόνθ με ενδείξεισ ρυκμίςεων, modes αναπνοισ, 

ςυναγερμϊν, παραμζτρων αναπνοισ  

17. Να μετρά και να απεικονίηει ςτθν οκόνθ: 

 i.  Ραβδόγραμμα τθσ πίεςθσ ειςπνοισ 

 ii.  Tidal volume 

 iii.  Ανά λεπτό εμπνεόμενο Όγκο 

 iv.  Πίεςθ εκπνοισ 

 v.  Aναπνευςτικι ςυχνότθτα  

 vi.  Aναπνευςτικι ςυχνότθτα αυκόρμθτων αναπνοϊν (άμεςα ι ζμμεςα ςε 

ποςοςτό) 

 vii.  Χρόνο ειςπνοισ 

 viii.  Υψοσ διαρροϊν 

 ix.  Λόγο ειςπνοισ/εκπνοισ. 

18. Θχθτικοφσ ςυναγερμοφσ ρυκμιηόμενθσ ζνταςθσ ζωσ 80 dΒ τουλάχιςτον για: 

εςωτερικι βλάβθ, αποςφνδεςθ/ υψθλι διαρροι, άπνοια, χαμθλι, υψθλι πίεςθ. 

19. Να διακζτει φίλτρο για ςκόνθ, καπνό, γφρθ κλπ. 

20. Δυνατότθτα αποκικευςθσ των δεδομζνων ςε αποκθκευτικό μζςο. 

21. Κα εκτιμθκεί το μικρό μζγεκοσ αλλά και το μικρό βάροσ.  

22. Κα εκτιμθκεί θ χαμθλι ςτάκμθ κορφβου περίπου <30dBA μετρθμζνθ ςτα 10 

cmH2O (ςυμφϊνα με το ISO 4871) 

23. Να διακζτει ενςωματωμζνο ελεγχόμενο από τθ ςυςκευι κερμαινόμενο υγραντιρα. 

24. Να μπορεί να διακζτει αιςκθτιρα SpO2 με εμφάνιςθ των μετριςεων ςτθν οκόνθ. 

Να προςφερκεί προσ επιλογι θ ςχετικι λειτουργία. 

25. Να διακζτει τςάντα μεταφοράσ και φφλαξθσ. 

26. Να παραδοκεί με όλα τα ςυνοδευτικά, ςωλινεσ, φίλτρα και τρεισ ςτοματορινικζσ 

μάςκεσ πολλαπλϊν χριςεων (1 small, 1 medium, 1 large) 

9. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΟΝΙΣΟΡ ΠΙΕΗ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΠΙΕΗ-ΦΤΞΕΩΝ-
ΟΞΤΜΕΣΡΙΑ-ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΜΕ ΣΑΣΩ 

1. Σο μθχάνθμα να είναι νζασ τεχνολογίασ, μικροφ όγκου και με βάροσ που να μθν 

υπερβαίνει περίπου τα 2,5Kg, περιλαμβανόμενθσ τθσ μπαταρίασ. Να είναι 

κατάλλθλο για χριςθ ςε ενιλικεσ, παιδιατρικοφσ και νεογνικοφσ αςκενείσ.  



2. Να τροφοδοτείται από ρεφμα δικτφου πόλεωσ κακϊσ και από ενςωματωμζνθ 

επαναφορτιηόμενθ μπαταρία που να παρζχει αυτονομία τουλάχιςτον πζντε (5) 

ωρϊν. 

3. Να ςυνοδεφεται από τροχιλατθ βάςθ και καλακάκι τοποκζτθςθσ παρελκομζνων, 

του ιδίου καταςκευαςτικοφ οίκου.  

4. Να μετρά και να απεικονίηει ψθφιακά τισ παραμζτρουσ:  

 i.  αναίμακτθ αρτθριακι πίεςθ (ςυςτολικι, διαςτολικι και μζςθ) 

 ii.  παλμικι οξυμετρία και καρδιακό ρυκμό 

 iii.  κερμοκραςία 

5. Θ μζτρθςθ τθσ αναίμακτθσ αρτθριακισ πίεςθσ:  

 i.  να εκτελείται χειροκίνθτα και αυτόματα ςε προεπιλεγμζνα διαςτιματα από το 
χριςτθ. Να παρζχει και τθ δυνατότθτα εκτζλεςθσ ςυνεχϊν μετριςεων για 
πζντε (5) λεπτά (STAT) 

 ii.  να βαςίηεται ςε ειδικό αλγόρικμο απόρριψθσ παραςίτων, που παράλλθλα να 
εξαςφαλίηει λιψθ μζτρθςθσ υπό δφςκολεσ ςυνκικεσ  (περιπτϊςεισ εξαιρετικά 
υπερταςικϊν και υποταςικϊν ενιλικων αςκενϊν), με μζτρθςθ περίπου ςτο 
εφροσ 10-290mmHg, με χριςθ περιχειρίδων διπλοφ αυλοφ 

 iii.  να παρζχει δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ μζγιςτθσ πίεςθσ διόγκωςθσ τθσ 
περιχειρίδασ από το χριςτθ 

6. Θ μζτρθςθ τθσ παλμικισ οξυμετρίασ: 

 i.  να βαςίηεται ςε ειδικό αλγόρικμο που να εξαςφαλίηει λιψθ μζτρθςθσ υπό 
κλινικζσ ςυνκικεσ πτωχισ περιφερικισ αιμάτωςθσ και κίνθςθσ. Να γίνει 
ςχετικι αναφορά.  

 ii.  ςτο εφροσ μζτρθςθσ 70-100% να επιτυγχάνεται με ακρίβεια ±3 ψθφίων ι 
καλφτερθ, υπό ςυνκικεσ κίνθςθσ 

 iii.  ςτο εφροσ μζτρθςθσ 70-100% να επιτυγχάνεται με ακρίβεια ±2 ψθφίων ι 
καλφτερθ, υπό ςυνκικεσ πτωχισ περιφερικισ αιμάτωςθσ 

7. Να διακζτει οπτικοακουςτικό ςιμα ςυναγερμοφ για κάκε παράμετρο, με 

ρυκμιηόμενα όρια από το χριςτθ, για κάκε κατθγορία αςκενι. 

8. Να διακζτει ενςωματωμζνο κερμικό εκτυπωτι.  

9. Να ςυνοδεφεται από:  

 i.  ενδιάμεςο καλϊδιο παλμικισ οξυμετρίασ ςυμβατό με αιςκθτιρεσ δακτφλου 
μίασ χριςεωσ και πολλαπλϊν χριςεων και αιςκθτιρεσ δακτφλου μίασ χριςθσ 
ενθλίκων, παίδων και νεογνϊν.  

 ii.  αιςκθτιρα κερμοκραςίασ   

 iii.  ςωλινα αναίμακτθσ αρτθριακισ πίεςθσ ςυμβατό με περιχειρίδεσ μίασ χριςεωσ 
και πολλαπλϊν χριςεων, διαφορετικϊν μεγεκϊν και περιχειρίδεσ πολλαπλϊν 
χριςεων ενθλίκων, παίδων και νεογνϊν. 



10. Να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ διεκνείσ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ 

αςφαλείασ και να διακζτει ςιμανςθ CE. Να διατίκεται από αντιπρόςωπο που 

διακζτει πιςτοποίθςθ ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016 ςφμφωνα με τθν Τ.Α 

ΔΤ8δ/1348/04 που αφορά ςτθ διακίνθςθ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ 

ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 

10. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΗΛΕΚΣΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ 6-ΚΑΝΑΛΟ 
 

1. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, ελεγχόμενο εξ’ ολοκλιρου από μικροχπολογιςτζσ 

2. Να διακζτει αυτόματθ και χειροκίνθτθ λειτουργία 

3. Να λειτουργεί με ρεφμα 220 V / 50 Hz και με επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ  

4. Αντίςταςθ ειςόδου τουλάχιςτον 40MΩ .Εφροσ ςυχνοτιτων 0,05 - 150 Hz και ρυκμόσ 

δειγματολθψίασ ςτθν είςοδο μεγαλφτεροσ των 7000 δειγμάτων ανά δευτερόλεπτο 

και ανά κανάλι. 

5. Να διακζτει καταγραφικό κερμικϊν κεφαλϊν 6 καναλιϊν. Δυνατότθτα εκτφπωςθσ 

ςε 3, 4, και 6 κανάλια. 

6. Σαχφτθτεσ καταγραφισ  5-10 - 12,5 - 25 & 50 mm/sec. 

7. Ευαιςκθςία 5 - 10 - 20 mm/mV. 

8. Να διακζτει κφκλωμα ανίχνευςθσ βθματοδότθ 

9. Να διακζτει φίλτρα για το μυϊκό τρόμο 25/35 Hz. Επίςθσ να διακζτει AC Filter 50Hz. 

10. Να διακζτει ςτον standard  εξοπλιςμό πρόγραμμα διάγνωςθσ ενθλίκων και παίδων 

κακϊσ και πρόγραμμα μετριςεων καρδιολογικϊν παραμζτρων. 

11. Να διακζτει ζγχρωμθ LCD οκόνθ, 6’’ τουλάχιςτον, με λειτουργία παγϊματοσ, όπου 

να απεικονίηονται και οι δϊδεκα απαγωγζσ ταυτόχρονα. 

12. Να διακζτει πλιρεσ φυςικό (όχι επί τθσ οκόνθσ) αλφαρικμθτικό πλθκτρολόγιο. 

13. Κα εκτιμθκεί να ζχει δυνατότθτα δικτφωςθσ (Ethernet) αςφρματα μζςω 

ενςωματοφμενου USB Wi-Fi adapter.  

14. Κα εκτιμθκεί να αποκθκεφονται  ςε εςωτερικι μνιμθ μεγάλοσ αρικμόσ 

ΘΚΓφθμάτων. 

15. Κατά τθν λιψθ ΘΚΓραφιματοσ θρεμίασ να επιμθκφνει αυτόματα τον χρόνο 

καταγραφισ ςε περίπτωςθ ανίχνευςθσ τυχοφςασ αρρυκμίασ. 

16. Κα εκτιμθκεί να διακζτει χειρολαβι μεταφοράσ και να είναι χαμθλοφ βάρουσ. 

17. Να διακζτει πιςτοποίθςθ  IEC 60601-2-25 θ οποία εγγυάται υψθλισ ποιότθτασ 

θλεκτροκαρδιογράφθμα. 



18. Να ςυνοδεφεται από τροχιλατο τραπεηίδιο, κακϊσ και από πολφςπαςτο βραχίονα 

ςτιριξθσ, με εργοςταςιακι πιςτοποίθςθ για τθν προςταςία του καλωδίου 

αςκενοφσ.  

19. Για όλα τα προςφερόμενα να κατατεκοφν πιςτοποιθτικά  C.E. Mark 

 

11. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ ΜΕ ΒΗΜΑΣΟΔΟΣΗ 

Να είναι ςφγχρονθσ διφαςικισ τεχνολογίασ, κατάλλθλοσ για εςωτερικι, εξωτερικι 
(ςφγχρονθ – αςφγχρονθ) και θμιαυτόματθ απινίδωςθ. Να λειτουργεί με ρεφμα δικτφου 
220V/50Hz και επαναφορτιηόμενθ μπαταρία. To λογιςμικό κακϊσ και όλεσ οι οδθγίεσ-
ςθμάνςεισ επί του βαςικοφ ςϊματοσ του μθχανιματοσ, να είναι οπωςδιποτε ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. 

Να αποτελείται από : 

Α. Απινιδωτή 

1. Ενζργεια εξόδου ρυκμιηόμενθ μζςω περιςτροφικοφ διακόπτθ, από 2 ζωσ 
τουλάχιςτον 200 Joules, τουλάχιςτον ςε 10 βιματα για εξωτερικι απινίδωςθ, με 
χρόνο φόρτιςθσ ςτθ μζγιςτθ ενζργεια περίπου 5 sec, τόςο με ρεφμα όςο και με τθ 
μπαταρία.  

2. Να ζχει τθ δυνατότθτα 80 απινιδϊςεων ςτθ μζγιςτθ ενζργεια με τθ μπαταρία και 
2,5 ωρϊν monitoring.  Ο χρόνοσ φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ από το ρεφμα να μθν 
υπερβαίνει περίπου τισ 3 ϊρεσ. 

3. Να ςυνοδεφεται από Paddles παίδων και ενθλίκων. 

4. Να ζχει τθ δυνατότθτα αποκικευςθσ τουλάχιςτον 80 επειςοδίων απινίδωςθσ ςε 
ειδικι μνιμθ, ςτθν οποία κα καταγράφονται το ΘΚΓράφθμα προ και μετά τθν 
απινίδωςθ. 

5. Να διακζτει θμιαυτόματθ εξωτερικι απινίδωςθ (AED) με φωνθτικά και οπτικά 
μθνφματα κακοδιγθςθσ του χειριςτι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

6. Σο πλάτοσ του παλμοφ τθσ διφαςικισ κυματομορφισ να μεταβάλλεται ανάλογα τθσ 
αντίςταςθσ του αςκενοφσ. 

7. Σα paddles να ζχουν δείκτθ επαφισ αςκενοφσ ϊςτε να επιβεβαιϊνεται θ ςωςτι 
εφαρμογι τουσ κακϊσ και κομβία φόρτιςθσ και εκτζλεςθσ απινίδωςθσ. 

8. ε περίπτωςθ μθ φορτιςμζνθσ  μπαταρίασ ι ακόμα και χωρίσ μπαταρία,  ο 
απινιδωτισ να λειτουργεί πάντοτε με τροφοδοςία 220 V. 

9. Θ χριςθ του απινιδωτι να είναι απλι ςτθν χειροκίνθτθ απινίδωςθ και να 
πραγματοποιείται ςε τρία απλά βιματα. 

10. Να εκφορτίηεται αυτόματα μζςω εςωτερικοφ κυκλϊματοσ ςε περίπτωςθ μθ 
εκτζλεςθσ τθσ απινίδωςθσ. 

Β. Μonitor 

1. Να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ τουλάχιςτον 6,5’’,  τριϊν καναλιϊν, για τθν 
παρακολοφκθςθ του ΘΚΓραφιματοσ και μελλοντικά του πλθκυςμογραφιματοσ, και 
τθσ καπνογραφίασ με δυνατότθτα παγϊματοσ τθσ οκόνθσ.  Επίςθσ ςτθν οκόνθ να 
απεικονίηονται και ψθφιακζσ τιμζσ όπωσ ο καρδιακόσ ρυκμόσ, θ ενζργεια, κ.λ.π. 

2. Να ζχει οπτικοακουςτικό ςυναγερμό με ρυκμιηόμενα όρια. 



3. Ρυκμίςεισ ευαιςκθςίασ 0,5 – 1 – 2 – 4 .  

Γ. Καταγραφικό 

1. Να διακζτει καταγραφικό  δφο καναλιϊν, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ για τθν 
καταγραφι του ΘΚΓραφιματοσ, ςτοιχείων απινίδωςθσ, trend του καρδιακοφ 
ρυκμοφ κλπ.Θ απόκριςθ ςυχνότθτασ κατά τθν καταγραφι του ΘKΓραφιματοσ να 
είναι από 0,05 ζωσ 150 ΘZ. 

2. Να καταγράφει τθν επιλεχκείςα ενζργεια, τθν παραλθφκείςα ενζργεια και τθ 
διακωρακικι αντίςταςθ του αςκενοφσ. 

3. Σαχφτθτεσ καταγραφισ 25 – 50 mm/sec. 

Δ. Βηματοδότησ 

1. Να εκτελεί αναίμακτθ διακωρακικι βθματοδότθςθ με ρυκμό ρυκμιηόμενο περίπου 
μεταξφ 40 – 180 ppm 

2. Ενζργεια εξόδου 10 – 200 mA 

3. Να διακζτει demand και fixed τρόπο βθματοδότθςθσ. 

Γενικά 

1. Να εκτελεί αυτόματα SELF TEST  των βαςικϊν λειτουργιϊν του ανά 24 ϊρεσ ακόμθ 
και αν το μθχάνθμα είναι εκτόσ λειτουργίασ και ςε περίπτωςθ βλάβθσ θ 
προβλιματοσ να παρζχει ειδικι ζνδειξθ.    

2. Να μπορεί να δεχκεί μελλοντικά ενςωμματοφμενουσ ενιςχυτζσ SpO2, ETCO2  και 
NIBP, για μζτρθςθ οξυμετρίασ με αιςκθτιρα δακτφλου, καπνογραφίασ με 
αιςκθτιρα κατάλλθλο για μθ διαςωλθνωμζνουσ αςκενείσ και αναίμακτθσ πιζςθσ.  

3. Να διακζτει ςφςτθμα ελζγχου τθσ ςτάκμθσ των ςυςςωρευτϊν κακϊσ και του 
πυκνωτι. 

4. Nα φζρεται ςε τροχιλατθ βάςθ με δφο ράφια και ςυρτάρι. 

5. Βάροσ μικρότερο περίπου των 7 kg 

6. Να λειτουργεί ςε κερμοκραςίεσ από -5 ζωσ 450C για χριςθ  περιςτατικϊν και εκτόσ 
του νοςοκομείου. 

7. Να ςυνοδεφεται από paddles παίδων και ενθλίκων, τριπολικό καλϊδιο αςκενοφσ, 
μπαταρία, pads απινίδωςθσ-βθματοδότθςθσ παίδων και ενθλίκων, χαρτί 
καταγραφισ, εγχειρίδια χειριςμοφ και ςυντιρθςθσ και τροχιλατθ βάςθ. 

8. Να πλθρεί τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

12. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΡΕΒΑΣΙΑ ΝΟΗΛΕΙΑ 

Χαρακτηριςτικά Κλίνησ:  

1. Θ προςφερόμενθ Κλίνθ Νοςθλείασ αςκενϊν να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, 
πλιρωσ θλεκτροκίνθτθ, καταςκευαςμζνθ από υλικά υψθλισ ποιότθτασ και αντοχισ 
και κατάλλθλθ για Νοςοκομειακι χριςθ. 

2. Θ προςφερόμενθ κλίνθ να ςυμμορφϊνεται με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία IEC 60601-2-
52 και να διακζτει βακμόσ προςταςίασ τουλάχιςτον IPX4 για τα θλεκτρικά τθσ μζρθ.  

3. H επιφάνεια κατάκλιςθσ να είναι διαςτάςεων περίπου 200 x 85 cm,  αποτελοφμενθ 
από 4 τμιματα: πλάτθσ, λεκάνθσ, μθρϊν και ποδιϊν, καταςκευαςμζνα από 
ανκεκτικό πλαςτικό υλικό αντιμικροβιακισ ςφςταςθσ, να φζρει πιςτοποιιςεισ, το 



οποίο δφναται να κακαριςτεί και να απολυμανκεί.  Σα επιμζρουσ τμιματα να 
δφνανται να αντικαταςτακοφν ςε περίπτωςθ φκοράσ τουσ.  

4. Να είναι ιςχυρισ καταςκευισ με το αςφαλζσ φορτίο λειτουργίασ τουλάχιςτον 220 
κιλά. Να δφναται να ανυψϊςει αςκενι με βάροσ περίπου 200 κιλά χωρίσ κανζνα 
περιοριςμό ςτισ κινιςεισ. 

5. Θ εξωτερικι ςε πλάτοσ διάςταςθ του κρεβατιοφ να μθν ξεπερνά περίπου τα 100 
εκατοςτά. 

6. Κα εκτιμθκεί να διακζτει ενςωματωμζνθ επζκταςθ,  να αναφερκεί το μικοσ, ζτςι 
ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε ψθλότερουσ αςκενείσ. 

7. Οι μετόπεσ κεφαλισ και ποδιϊν να προςκαφαιροφνται εφκολα και να είναι από 
ανκεκτικό πλαςτικό υλικό αντιμικροβιακισ ςφςταςθσ, να φζρει πιςτοποιιςεισ, το 
οποίο να δφναται να κακαριςτεί και να απολυμανκεί. Να μποροφν να κλειδϊνουν 
ςτο ςαςί προσ αποφυγι μθ θκελθμζνθσ αφαίρεςθσ τουσ πχ. κατά τθν μεταφορά. 

8. Σο κρεβάτι να διακζτει πλαϊνά τεςςάρων τμθμάτων, 2 ςε κάκε πλευρά, εφκολα 
προςκαφαιροφμενα, καταςκευαςμζνα από ανακυκλϊςιμο διαμορφωμζνο 
πλαςτικό υλικό αντιμικροβιακισ ςφςταςθ. Να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα 
πιςτοποιθτικά ωσ προσ τθν αντιμικροβιακι ςφςταςθ. Να είναι ενςωματωμζνα ςτο 
ερειςίνωτο τθσ κλίνθσ, ϊςτε να ακολουκοφν τισ κινιςεισ του ερειςίνωτου και να 
ρυκμίηονται κακ’ φψοσ. 

9. Να διακζτει χειριςτιριο ενςφρματο αςκενι και χειριςτιριο νοςθλευτικοφ 
προςωπικοφ. Σο χειριςτιριο του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ να μποροφν να 
ελζγχουν όλεσ τισ θλεκτρικζσ κινιςεισ τθσ κλίνθσ και να ζχουν τθν δυνατότθτα 
επιλεκτικισ απομόνωςθσ-περιοριςμό κινιςεων αυτισ και ωσ εκ τοφτου αποφυγι 
απρόςκοπτων κινιςεων. Σα χειριςτιρια να ενεργοποιοφνται με ζνα κουμπί ι άλλο 
τρόπο και να απενεργοποιοφνται αυτόματα ςε περίπτωςθ μθ χριςθσ τουσ μετά από 
οριςμζνο χρόνο. Επιπλζον να υπάρχει δυνατότθτα να λαμβάνονται 
προγραμματιςμζνεσ κινιςεισ όπωσ οριηοντίωςθ, Trendeleburg, CPR και κακιςτισ 
καρδιολογικισ καρζκλασ. 

10. Να μπορεί απαραιτιτωσ να ρυκμιςτοφν θλεκτρικά οι ακόλουκεσ κζςεισ και να 
διακζτει μπαταρία για τθν επίτευξθ των κινιςεων αυτϊν, ςε περιπτϊςεισ διακοπισ 
ρεφματοσ ι μετακίνθςθσ τθσ κλίνθσ . 

 i.  Υψοσ από 35-80 cm περίπου, για τθν εφκολθ εξζταςθ και τοποκζτθςθ του 
αςκενοφσ. 

 ii.  Σμιματοσ πλάτθσ περίπου 60ο μοίρεσ. 

 iii.  Σμιματοσ μθρϊν τουλάχιςτον 20ο  

 iv.  Trendelenburg \ Anti-trendelenburg τουλάχιςτον 10ο. 

 v.  Να λαμβάνει τθ κζςθσ ανάγκθσ CPR και μθχανικά από τισ δφο πλευρζσ τθσ 
κλίνθσ. 

11. Θ κλίνθ να διακζτει ειδικό ςχεδιαςμό που να αποφορτίηει τθν πίεςθ που δζχεται ο 
αςκενισ ςτο τμιμα τθσ κοιλιακισ χϊρασ κατά τθν κακιςτι κζςθ. Να αναφ ερκεί ο 
τρόποσ. 

12. Να φζρει τουλάχιςτον δυο κζςεισ για ςτατϊ οροφ και χειρολαβι ζλξεωσ ςε κάκε 
πλευρά τθσ κλίνθσ. 

13. Να διακζτει κάκε κρεβάτι ζνα ςτατϊ οροφ με τζςςερα μεταλλικά άγκιςτρα και ζνα 
τεμάχιο ζλξθσ αςκενι.  



14. Να διακζτει ράγα ςτιριξθσ και άγκιςτρα με κζςεισ λιψθσ διαφόρων παρελκομζνων 
αμφίπλευρα τθσ κλίνθσ. 

15. Να φζρει τζςςερεισ (4) τροχοφσ μεγάλθσ διαμζτρου τουλάχιςτον 125 mm με 
κεντρικό ςφςτθμα φρζνων. Σουλάχιςτον ο ζνασ να είναι αντιςτατικόσ. 

16. Να διακζτει προςκρουςτιρεσ ςτισ τζςςερισ γωνίεσ τθσ κλίνθσ. 

17. Να διακζτει αναλόγιο διαγράμματοσ αςκενι. 

18. Κα εκτιμθκεί να διακζτει υποδοχι λιψθσ φιάλθσ οξυγόνου 

19. Να διακζτει θχθτικό προειδοποιθτικό ςιμα εάν τα φρζνα είναι απενεργοποιθμζνα 
μεν αλλά θ κλίνθ παραμζνει ςυνδεδεμζνθ ςτθ παροχι ρεφματοσ ι ανάλογο 
ςφςτθμα προςταςίασ. Να αναφερκεί αναλυτικά. 

Χαρακτηριςτικά τρϊματοσ: 

Να διακζτει ςτρϊμα με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

1. Σο ςτρϊμα να είναι καταςκευαςμζνο από υλικά αρίςτθσ ποιότθτασ, για τθ πρόλθψθ 
των κατακλίςεων. 

2. Να είναι φψουσ τουλάχιςτον 12 εκ. και κατάλλθλθσ πυκνότθτασ ( τουλάχιςτον 30 
kg/m3), ϊςτε να επιτυγχάνεται θ άνεςθ του αςκενοφσ κακϊσ και θ μζγιςτθ δυνατι 
προςταςία του από τισ κατακλίςεισ. 

3. Να είναι βραδφκαυςτο. Να αναφερκεί θ οδθγία. 

4. Σο ςτρϊμα να είναι ελαφρφ, το μζγεκόσ του ανάλογο των διαςτάςεων τθσ κλίνθσ 
και κατάλλθλο για βάρουσ αςκενι 150 κιλά περίπου. 

5. Σο ςτρϊμα να είναι κατάλλθλο και πιςτοποιθμζνο για χριςθ με ακτινογραφικό 
μθχάνθμα (X-Ray tested) 

6. Σο ςτρϊμα να είναι κατάλλθλο για Κάρδιο-Αναπνευςτικι Αναηωογόνθςθ(CPR).  (επί 
ποινι αποκλειςμοφ) 

7. Σο ςτρϊμα να διακζτει κάλυμμα με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

 i.  Αδιάβροχο 

 ii.  Αεροδιαπερατό 

 iii.  Αντιβακτθριακό  

 iv.  Αντιμικροβιακό 

 v.  Βακτθριοςτατικζσ και αντιμυκθτιακζσ ιδιότθτεσ 

 vi.  Διελαςτικό 

 vii.  Να πλζνεται ςε πλυντιριο. Να αναφερκεί θ κερμοκραςία πλφςθσ. 

 viii.  Οι ραφζσ του να είναι ραμμζνεσ και κολλθμζνεσ με τρόπο, ϊςτε να 
παρζχεται θ βζλτιςτθ προςταςία του ςτρϊματοσ από ειςροι υγρϊν. Να 
αναφερκεί θ μζκοδοσ. 

 ix.  Δυνατότθτα αφαίρεςθσ του με φερμουάρ. Σο φερμουάρ να καλφπτεται για 
τθν αποφυγι ειςροισ υγρϊν από τα πλάγια του ςτρϊματοσ. 

13. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΡΟΧΗΛΑΣΟ ΝΟΗΛΕΙΑ 
 

1. Σο ςϊμα του τροχιλατου να είναι εξολοκλιρου καταςκευαςμζνο από πλαςτικό 
υλικό.  



2. Να είναι εξολοκλιρου πλενόμενο και  απολυμαινόμενο και να ζχει ςτρογγυλεμζνεσ 
άκρεσ για τον εφκολο κακαριςμό του. 

3. Να φζρει ενςωματωμζνθ εργονομικι χειρολαβι ωκιςεωσ και ςτισ γωνίεσ τθσ 
βάςθσ του προςκρουςτιρεσ για τθν εξομάλυνςθ των κραδαςμϊν. 

4. Θ επιφάνεια εργαςίασ να ζχει διαςτάςεισ 70x40 cm περίπου. Να διακζτει επιπλζον 
ςυρόμενθ επιφάνεια γραψίματοσ διαςτάςεων 35x35 cm περίπου.  

5. Θ επιφάνεια εργαςίασ να φζρει από τισ τρεισ πλευρζσ τθσ προςτατευτικό γείςο. 

6. Σο τροχιλατο να φζρει ςυνδυαςμό τουλάχιςτον τεςςάρων (4) ςυρταριϊν βάκουσ 
από 100-150 mm περίπου.  Σουλάχιςτον  τρία από τα ςυρτάρια να φζρουν ςτο 
εςωτερικό τουσ προςκαφαιροφμενα ςετ διαχωριςτικϊν.  

7. Σα ςυρτάρια να είναι προςκαφαιροφμενα και να φζρουν ενςωματωμζνεσ 
χειρολαβζσ ςτισ μετϊπεσ. 

8. Σο τροχιλατο να ςυνοδεφεται με: 

 i.  διανομζα φαρμάκων – ςυριγγϊν με δζκα περίπου ανακλινόμενεσ κικεσ 

 ii.  κάδο απορριμμάτων χωρθτικότθτασ 15 lt περίπου  

 iii.  ςτιριξθ κουτιοφ αιχμθρϊν, ρυκμιηόμενθ 

 iv.  ςτατϊ οροφ με δφο τουλάχιςτον μεταλλικοφσ γάντηουσ 

9. Διαςτάςεισ ςϊματοσ τροχιλατου (ςυμπ/νων τροχϊν, χειρολαβϊν και 
προςκρουςτιρων) ςε cm περίπου: 100x60x100 (ΜxBxY). 

10. τθ βάςθ του να φζρει τζςςερισ (4) περιςτρεφόμενουσ τροχοφσ διαμζτρου περίπου 
125 mm, εκ των οποίων οι δφο με φρζνο και τουλάχιςτον ο ζνασ αντιςτατικόσ. 

11. Να κατατεκεί αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ προσ τισ ανωτζρω τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ με αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα επίςθμα φυλλάδια του 
καταςκευαςτικοφ οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).   

12. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνοσ με ISO 9001 και ISO 13485 και το 
προςφερόμενο είδοσ να φζρει πιςτοποίθςθ CE.  

 


