
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

 

ΔΝΟ(1) ΓΗΑΣΟΛΔΑ (ΤΣΖΜΑ ΑΓΚΗΣΡΟΤ ΑΝΩ ΚΑΗ ΚΑΣΩ ΚΟΗΛΗΑ) ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ <<Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ>> ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 35.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 

 
 Σν ζύζηεκα λα απνηειείηαη από ηα θάησζη :  

 
 

1. Έλα βξαρίνλα ζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα κήθνπο 45 cm θαη λα θέξεη 

από έλαλ ξπζκηδόκελν βξαρίνλα γηα ηε ζηήξημε ηνπ πιαηζίνπ .  

 

2. Έλα γσληώδεο παξάπιεπξν πιαίζην γηα ηε ζηήξημε ησλ αγθίζηξσλ κήθνπο 28x33 cm πνπ λα 

θέξεη από δύν ξπζκηδόκελνπο βξαρίνλεο γηα ηε ζηήξημε ηνπ πιαηζίνπ .  

 

3. Γύν γσληώδε παξάπιεπξα πιαίζηα γηα ηε ζηήξημε ησλ αγθίζηξσλ κήθνπο 20x40 cm  

 

4. Σξεηο αξζξσηνί ζύλδεζκνη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αγθίζηξσλ κε δπλαηόηεηα νξηδόληηαο θίλεζεο 

θαη αιιαγήο ηεο γσλίαο ζηήξημεο ηεο ζπάηνπιαο κέρξη 45˚ γηα ηελ αθξηβή θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε 

θαη ηε κέγηζηε δηάλνημε ηνπ ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ, κήθνπο 8¨. Η εθαξκνγή θαη ε αθαίξεζε ηνπ θάζε 

άγθηζηξνπ από ηνλ αξζξσηό ζύλδεζκν λα γίλεηαη κε ην πάηεκα ελόο θνκβίνπ .  

 

5. Γύν κηθξό-ξπζκηδόκελνη αξζξσηνί ζύλδεζκνη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αγθίζηξσλ κε δπλαηόηεηα 

νξηδόληηαο θίλεζεο θαη αιιαγήο ηεο γσλίαο ζηήξημεο ηεο ζπάηνπιαο κέρξη 45˚ γηα ηελ αθξηβή θαη 

αζθαιή ηνπνζέηεζε θαη ηε κέγηζηε δηάλνημε ηνπ ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ, κήθνπο 10¨. Η εθαξκνγή θαη 

ε αθαίξεζε ηνπ θάζε άγθηζηξνπ από ηνλ αξζξσηό ζύλδεζκν λα γίλεηαη κε ην πάηεκα ελόο θνκβίνπ .  

 

6. Έλα γσληώδεο θιεηδί γηα ηε ξύζκηζε ηεο άξζξσζεο ηνπ ζπλδέζκνπ.  

 

7. Έλα άγθηζηξν ηύπνπ Malleable 51mm x 203mm  

 

8. Ένα άγκιζηπο ηύπος Malleable 64mm x 254mm  

 

9. Γύν άγθηζηξα ηύπνπ Kelly 64mm x 76mm  

 

10. Έλα άγθηζηξν ηύπνπ Kelly 76mm x 89mm  

 

11. Ένα άγκιζηπο ηύπος Fence 102mm x 152mm.  

 

12. Γύν άγθηζηξα ηύπνπ Balfour 70mm x 76mm.  

 



13. Έλα δαθηπιηνεηδέο άγθηζηξν ηύπνπ Malleable 6’’.  

 

14. Ένα άγκιζηπο ηύπος Harrington 64mm x 152mm.  

 

15. Γύν άγθηζηξα ηύπνπ St Marks 64mm x 178mm.  

 

16. Έλα θπηίν απνζηείξσζεο 23’’x11’’x3½’’.  

 

17. Έλα θπηίν απνζηείξσζεο w/pin 26’’x10’’x5’’.  

 
 
 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΔΡΗΓΡΑΦΔ 
 

 Να θαηαηεζεί θύιιν ζπκκόξθσζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνδηαγξαθώλ κε παξαπνκπέο ζε 

επίζεκν θαηάινγν ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.  

 

 Οη ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηεο, ακεηαρείξηζηεο, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, αλζεθηηθήο 

θαηαζθεπήο θαηάιιειεο γηα ρξήζε ζε ρώξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα πεξηιακβάλνπλ όια ηα 

απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο. 

 

 Γπλαηόηεηα παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη εθηέιεζεο ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ εληόο 

δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ζύλαςεο ζρεηηθήο 

ζύκβαζεο. 

 

  Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ρεηξνπξγηθό αηζάιη  

 

 Σα εξγαιεία πνπ απνηεινύλ ην άγθηζηξν λα θέξνπλ :  

 Κσδηθό εξγνζηαζίνπ αληίζηνηρν κε ηνπ θαηαιόγνπ εξγαιείσλ ηνπ ηδίνπ εξγνζηαζίνπ.  

 To logo ηνπ εξγνζηάζηνπ θαηαζθεπήο 

 

 Να ππάξρεη ζπκθσλία κεγεζώλ θη αηηνπκέλσλ εηδώλ κε ηα πξνζθεξόκελα ± 5%. Να αλαγξάθεηαη ε 

ζειίδα ηνπ επίζεκνπ θαηαιόγνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ, πνπ εηθνλίδεηαη ν πξνζθεξόκελνο θσδηθόο ηνπ 

εξγαιείνπ. 

 

  Να κελ πξνζθεξζνύλ εξγαιεία ζπγθεληξσηηθώλ νίθσλ ή νίθνπ RELABEL, αιιά κόλνλ ηνπ 

εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 

 

 Να παξέρεηαη εξγνζηαζηαθή εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εηώλ.  

 

 Ο πξνκεζεπηήο λα εγγπεζεί γηα ηελ επάξθεηα αληαιιαθηηθώλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο, γηα δέθα έηε 

από ηελ παξάδνζε-εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο. 

 

 Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα εθπαηδεύζεη ην πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ (ρξήζηεο) θαη ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο βηνηαηξηθήο ηερλνινγίαο  όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε. 

 

 Να θαηαηεζνύλ ηα πηζηνπνηεηηθά :  

 ISO εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ( 13485)  



 ISO πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο (13485/2016 θαη 9001/2015 θαη 14001/2015 θαη ΓΤ48_1348) 

 Καηαζθεπή ηειηθνύ πξντόληνο από ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηηθό νίθν.  

 CE θαη FDA πηζηνπνίεζε 

 

Όια ηα αλσηέξσ λα είλαη πξσηόηππα ή επίζεκα επηθπξσκέλα. 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΕΝΟ(1) ΛΙΘΟΣΡΙΠΣΗ ΤΠΕΡΗΧΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

«Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 10.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 

 
 

Γενικά 

- Όλα τα προςφερόμενα απαραίτθτα κα πρζπει να είναι του ιδίου οίκου για λόγουσ ομοιογζνειασ.  
- Όλα τα προςφερόμενα κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα για τθν χριςθ τουσ ςτθν ιατρικι, (medical 

device). 
- Σο ςφςτθμα να είναι  πλιρεσ, καινοφριο, αμεταχείριςτο, και τελευταίασ τεχνολογίασ και να περιλαμβάνει 

όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα για τθν πλιρθ και άμεςθ λειτουργία του. 
- Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ δφο (2) ετϊν, ςτθν οποία να ςυμπεριλαμβάνεται και θ 

προλθπτικι ςυντιρθςθ.  
Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, το Νοςοκομείο δεν κα ευκφνεται για οποιαδιποτε βλάβθ του 
μθχανιματοσ ι μζρουσ αυτοφ προερχόμενθ από τθν ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται 
με κανζνα ποςόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά ζξοδα αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ. τθν 
παρεχόμενθ εγγφθςθ περιλαμβάνεται και θ υποχρζωςθ του προμθκευτι για προλθπτικό ζλεγχο 
ςυντιρθςθσ, ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, ϊςτε το μθχάνθμα να διατθρείται ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ. Η 
ςυχνότθτα των προλθπτικϊν ελζγχων πρζπει να κακορίηεται ςτθν προςφορά και να είναι ςφμφωνθ με τισ 
οδθγίεσ και προδιαγραφζσ του καταςκευαςτικοφ οίκου. 
Ο προμθκευτισ να εγγυθκεί για τθν επάρκεια ανταλλακτικϊν και τεχνικισ υποςτιριξθσ, για δζκα ζτθ από 
τθν παράδοςθ-εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ. 
 

 Ο προμθκευτισ να διακζτει εκπαιδευμζνο τεχνικό από το εργοςτάςιο καταςκευισ, με δυνατότθτα 

μετάβαςθσ ςτο νοςοκομείο αυκθμερόν. 

 

 Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει να εκπαιδεφςει το προςωπικό του Νοςοκομείου (χριςτεσ) και του τμιματοσ τθσ 

βιοιατρικισ τεχνολογίασ  όςον αφορά τθν χριςθ και ςυντιρθςθ  των μθχανθμάτων.  

 
- Να πλθροί τα standards αςφαλείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ CE-Mark. 

 
Να κατατεκοφν τα πιςτοποιθτικά: 

- ISO εργοςταςίου καταςκευισ ( 13485)  

- ISO προμθκεφτριασ εταιρείασ (13485/2016 και 9001/2015 και 14001/2015 και ΔΤ48_1348) 

- Καταςκευι τελικοφ προϊόντοσ από τον ίδιο καταςκευαςτικό οίκο.  

- CE και FDA πιςτοποίθςθ 

 
- Δυνατότθτα παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ και εκτζλεςθσ των απαιτοφμενων εργαςιϊν εντόσ διαςτιματοσ 

ενενιντα (90) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία ςφναψθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
- Να κατατεκεί φφλλο ςυμμόρφωςθσ για τθν κάλυψθ των προδιαγραφϊν με παραπομπζσ ςε επίςθμο 

κατάλογο του οίκου καταςκευισ.  

 



Όλα τα ανωτζρω να είναι πρωτότυπα ι επίςθμα επικυρωμζνα 

 
Να περιλαμβάνει ςτθ βαςικι του ςφνκεςθ τα εξισ μζρθ: 

 υςκευι λικοτριψίασ υπεριχων 

 υςκευι αναρρόφθςθσ λικιαςικϊν ςυγκριμάτων 
 

ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΨΙΑ ΤΠΕΡΗΧΩΝ 

Να είναι κατάλλθλο για ενδοςκοπικι λικοτριψία λίκων κφςτεωσ – νεφροφ – ουρθτιρα. 
Να είναι εφκολθ ςτθ χριςθ εξαςφαλίηοντασ τθν αςφάλεια του αςκενι 

Να είναι υψθλισ αποδοτικότθτασ 

Η ςυχνότθτα λειτουργίασ του να κυμαίνεται από 22 με 29 KHz. 

Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματου ελζγχου τθσ ιςχφοσ. 
Να διατίκενται διάφοροι τφποι probe λικοτριψίασ είτε με παλλόμενο άκρο είτε ςτακερό, με κανάλι 

αναρρόφθςθσ. 
Να διατίκενται probe λικοτριψίασ με κατάλλθλο μικοσ και διάμετρο για χριςθ τόςο με θμιάκαμπτα 

ουρθτθροςκόπια όςο και με νεφροαςκόπια. Να προςφερκοφν προσ επιλογι.  
Να ςυνεργάηεται με ςφςτθμα αντλίασ αναρρόφθςθσ του ιδίου οίκου ϊςτε θ ενεργοποίθςθ των δφο ςυςκευϊν 

να γίνεται με τθ χριςθ ενόσ μόνο ποδοδιακόπτθ.  

Να περιλαμβάνονται: ποδοδιακόπτθσ, transducer/θχοβολζασ, ςυνδετικό καλϊδιο, κακαριςτικό εργαλείο για τα 

probes, ςωλινασ προςταςίασ για αποςτείρωςθ και αποκικευςθ των probes, κλειδί για προςαρμογι των 

probes. 

 

ΤΚΕΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΛΙΘΙΑΙΚΩΝ ΤΓΚΡΙΜΑΣΩΝ 

 

Να παρζχει τθ δυνατότθτα για ςειριακι ςφνδεςθ με το αντίςτοιχο μθχάνθμα λικοτριψίασ με υπεριχουσ για τθ 
ταυτόχρονθ λειτουργία τουσ. Να περιλαμβάνεται το κατάλλθλο καλϊδιο. 

Να ζχει τθ δυνατότθτα αναρρόφθςθσ των λίκων μζςω του αυλοφ του probe, χωρίσ πρόςκετθ κικθ. 
Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθ ρεηεκτοςκόπθςθ για τθν απομάκρυνςθ κομματιϊν ιςτοφ. 
Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ ελεγχόμενθ από ζγχρωμθ οκόνθ αφισ 
Να παρουςιάηονται οι κακοριςμζνεσ και οι πραγματικζσ/ενεργζσ ρυκμίςεισ παραμζτρων. 
Να υπάρχει θ δυνατότθτα ρφκμιςθσ του επιπζδου τθσ αναρρόφθςθσ από 300-1000 ml/min. 
Να διακζτει μπουκαλάκι ςυλλογισ λίκων. 

Να ζχει δυνατότθτα λειτουργείασ πλφςθσ ελεγχόμενθσ πίεςθσ για χριςθ ςε κυςτεοςκοπιςεισ, 

διαδερμικζσ νεφρολικοτριψίεσ, ουρθτθροςκοπιςεισ. 

 

 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

        ΕΝΟ(1) ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΤΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 35.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 
 



Α/Α 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  Αναιζθηζιολογικού ζςγκποηήμαηορ ςτηλών πποδιαγπαθών  

 

A. ΓΔΝΗΚΑ 

1. 

Σν ππό πξνκήζεηα αλαηζζεζηνινγηθό ζπγθξόηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ακεηαρείξηζην, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, 

θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε αζζελείο όισλ ησλ ειηθηώλ (ελήιηθεο, παηδηά, λενγλά), ρσξίο θακία αιιαγή ησλ 

πδαηνπαγίδσλ ηνπ θαη ησλ γξακκώλ δεηγκαηνιεςίαο, γηα επθνιία ρξήζεο θαη νηθνλνκηθό όθεινο ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

 

2. 

Να θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε βάζε κε ζύζηεκα πέδεζεο ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ θαη λα δηαζέηεη 

απνζεθεπηηθό ρώξν, επηθάλεηα γξαθήο κε θσηηζκό ξπζκηδόκελεο έληαζεο, επηθάλεηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

κόληηνξ ή άιισλ ζπζθεπώλ θαη ξεπκαηνιήπηεο γηα ηελ ηξνθνδνζία πεξηθεξηθώλ ζπζθεπώλ. Να δηαζέηεη 

βξαρίνλα γηα ηε ζηήξημε ησλ δηαθόξσλ ζσιήλσλ θιπ 

 

3. 

Να απνηειείηαη από ηα αθόινπζα:  

α. Κπξίσο κεράλεκα αλαηζζεζίαο 

β. Αλαπλεπζηήξα θαη κόληηνξ αλαπλεπζηήξα (αλαπλεπζηηθώλ παξακέηξσλ)  

γ. Μόληηνξ παξαθνινύζεζεο δσηηθώλ παξακέηξσλ 

 

Γηα όια ηα αλσηέξσ λα ππάξρεη ηεθκεξησκέλε ζπκβαηόηεηα κεηαμύ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο θαη ην ζπγθξόηεκα λα πξνζθέξεηαη έηνηκν πξνο ελζσκάησζε ζε δίθηπν επηθνηλσλίαο Ethernet. 

 

4. Σν ινγηζκηθό όινπ ηνπ πξνζθεξόκελνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνύ λα είλαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 

Β. ΚΤΡΗΩ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΑΝΑΗΘΖΗΑ 

1. 

Να θέξεη ζσιήλεο κε κε αληαιιάμηκεο ζπλδέζεηο γηα ηξνθνδνζία από θεληξηθή παξνρή αεξίσλ Ο2, Ν2Ο θαη 

πεπηεζκέλνπ αέξα ζπκβαηνύο κε ην ζύζηεκα παξνρήο αεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δπίζεο, λα θέξεη εθεδξηθό 

ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο Ο2 θαη Ν2Ο κε θσδηθνπνίεζε Pin Index κε ηηο αληίζηνηρεο θηάιεο.  ε πεξίπησζε πνπ ν 

αλαπλεπζηήξαο ηνπ αλαηζζεζηνινγηθνύ ιεηηνπξγεί κε νδεγό αέξην, λα παξαδνζεί κε θηάιεο  άλσ ησλ επηά (7) 

ιίηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε κεγάινπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο. 

 

2. 

Να δηαζέηεη ςεθηαθά καλόκεηξα θαη ςεθηαθέο ελδείμεηο ζηελ νζόλε ηνπ κεραλήκαηνο, ή αλαινγηθά καλόκεηξα, 

γηα ηελ πιεξνθόξεζε ηνπ ρεηξηζηή αλαθνξηθά κε ηε ζσζηή ηξνθνδνζία ηνπ κεραλήκαηνο από ηελ θεληξηθή 

παξνρή αεξίσλ θαη ησλ θηαιώλ. 

3. 

Να δηαζέηεη ειεθηξνληθό κίθηε ρνξήγεζεο θαη ξύζκηζεο θξέζθσλ αεξίσλ από ηνπιάρηζηνλ 0,3 lt/min έσο 15 

lt/min ηνπιάρηζηνλ, ηθαλό γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Low θαη Minimal Flow αλαηζζεζίαο. 

Να δηαζέηεη ηε δπλαηόηεηα απεπζείαο ξύζκηζεο: 

α. ηνπ πνζνζηνύ Ο2 ησλ θξέζθσλ αεξίσλ,  

β. ηεο ζπλνιηθήο ξνήο θξέζθσλ αεξίσλ. 
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4. 

Να δηαζέηεη ζύζηεκα εμαζθάιηζεο ειάρηζηεο ζπγθέληξσζεο Ο2 ζηα θξέζθα αέξηα όρη κηθξόηεξεο ηνπ 25% όηαλ 

επηιέγεηαη κίγκα θξέζθσλ αεξίσλ Ο2/Ν2Ο. ηελ πεξίπησζε πηώζεο ηεο πίεζεο ηνπ Ο2 ην κεράλεκα λα 

κεηαπίπηεη απηόκαηα ζε ιεηηνπξγία κε πεπηεζκέλν αέξα. 

 

5. 

Να δηαζέηεη απηόκαηε αλάιπζε ησλ πεξηπηώζεσλ ζπλαγεξκώλ, απνθιίζεσλ ή δπζιεηηνπξγηώλ θαη απηόκαηε 

θαηάηαμε θαη απεηθόληζή ηνπο, αλάινγα κε ηε ζπνπδαηόηεηά ηνπο. Να δηαζέηεη απαξαηηήησο νπηηθναθνπζηηθό 

ζπλαγεξκό γηα:  

α). κε ζσζηή πίεζε ηξνθνδνζίαο Ο2,  

β). θαηά ιεπηό αεξηζκό, 

γ). πίεζε αεξαγσγώλ, 

δ). δηαξξνή. 

 

 

6. 

Να θέξεη ζύζηεκα πξνζαξκνγήο δύν (2) ελεξγώλ εμαηκηζηήξσλ γηα ρνξήγεζε αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ, κε 

δηάηαμε αζθαιείαο πνπ λα απνθιείεη ηελ ηαπηόρξνλε ελεξγνπνίεζε θαη ησλ δύν εμαηκηζηήξσλ. Να πξνζθεξζεί 

πξνο επηινγή έλαο εμαεξσηήξαο SEVOFLURANE. 

 

7. 

Να δηαζέηεη θύθισκα επαλεηζπλνήο: 

α. Με θάληζηξν λαηξαζβέζηνπ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, κεγάιεο ρσξεηηθόηεηαο γηα πνιύσξεο επεκβάζεηο. Να 

δέρεηαη θαη θάληζηξα κίαο ρξήζεσο γηα ηηο πεξηπηώζεηο ζεπηηθώλ πεξηζηαηηθώλ. Να παξαδνζεί κε θάληζηξν 

πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη πέληε (5) πξνγεκηζκέλα κε λαηξάζβεζην θάληζηξα κίαο ρξήζεσο. 

β. Θεξκαηλόκελν θύθισκα ή ζύζηεκα αληίζηνηρεο απνδεδεηγκέλεο ηερλνινγίαο, γηα ηελ απνθπγή 

ζπκπύθλσζεο πδξαηκώλ εληόο απηνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηόζν ηεο θιαζηθήο, όζν ηεο Low Flow θαη ηεο Minimal 

Flow αλαηζζεζίαο. Να αλαθεξζεί ε ηερλνινγία πξνο αμηνιόγεζε. 

γ. Με βαιβίδα αζθαιείαο πίεζεο αζζελή, θαηά πξνηίκεζε κε δπλαηόηεηα ηαρείαο εθηόλσζεο. 

 

8. 

Γπλαηόηεηα ρνξήγεζεο 100% νμπγόλνπ κε ρεηξνθίλεην αεξηζκό κέζσ δηαβαζκηζκέλνπ κεραληθνύ ξπζκηζηή 

ξνήο, ζε πεξίπησζε πηώζεο ηεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο θαη εμάληιεζεο θαη ηεο κπαηαξίαο κε δπλαηόηεηα 

ρξήζεο πηεηηθνύ. 

 

9. 

Να δηαζέηεη παξαθακπηήξηα παξνρή επείγνπζαο ρνξήγεζεο 100% νμπγόλνπ (emergency oxygen flush). Η ελ 

ιόγσ ξνή λα κελ επεξεάδεη ηνλ απηόκαην κεραληθό αεξηζκό. 

 

10. 

Να αληρλεύεη, λα αλαγλσξίδεη θαη λα κεηξά απηόκαηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ρνξεγνύκελνπ πηεηηθνύ 

αλαηζζεηηθνύ. Να έρεη δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο αλίρλεπζεο δύν πηεηηθώλ κε απεηθόληζε ησλ ζπγθεληξώζεώλ 

ηνπο. 
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11. 

Να πξαγκαηνπνηεί πιήξε απηόκαην έιεγρν ησλ ειεθηξνληθώλ θαη κεραληθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ θαη έιεγρν 

δηαξξνώλ πξηλ ηεζεί ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Να αλαθεξζεί ν ρξόλνο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ απηνειέγρνπ. 

 

12. 

Να δηαζέηεη επηπξόζζεηε, ελζσκαησκέλε έμνδν νμπγόλνπ κε ξνή ξπζκηδόκελε, γηα νμπγνλνζεξαπεία (κάζθεο 

venturi θιπ). 

 

13. 

Να δηαζέηεη ζύζηεκα απαγσγήο αεξίσλ (scavenging system) απνηεινύκελν από δνρείν ζπιινγήο 

αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ κε ελζσκαησκέλν δείθηε ηεο απνξξνθεηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο απαγσγήο ηεο αίζνπζαο θαη 

ζσιήλα απαγσγήο εύθακπην ηνπιάρηζηνλ 4 κέηξσλ κε θαηάιιειν ζπλδεηηθό γηα ην ζύζηεκα απαγσγήο ηνπ 

ρώξνπ εγθαηάζηαζεο. 

 

14. 
Να δηαζέηεη αλαξξόθεζε βξόρσλ (κε αέξηα κεραλήκαηνο ή VAC). 

 

Γ. ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ 

1. 

Να είλαη απαξαίηεηα ζύγρξνλεο, πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, ειεθηξνληθά ειεγρόκελνο, κε ζπλερόκελε 

εηζπλεπζηηθή ξνή κεγαιύηεξε ησλ 160 L/min θαη λα ιεηηνπξγεί:  

 

α. ειεθηξηθά ππό ηάζε 220V/50Hz θαη πλεπκαηηθά κε αέξα ή θαη O2 ή  

β. ακηγώο ειεθηξηθά ππό ηάζε 220V/50Hz. 

 

Να αλαθεξζεί ε ηερλνινγία ηνπ αλαπλεπζηήξα. 

Να αλαθεξζεί ην πξσηεύνλ θαη ην δεπηεξεύνλ αέξην θαζώο θαη ε κέζε θαηαλάισζε αεξίνπ νδήγεζεο (γηα ηελ 

πξώηε πεξίπησζε). ε θάζε πεξίπησζε, λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία πνπ λα 

πξνζδίδεη απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) ιεπηώλ. 

Nα κελ επηπεάζεηαι ν κεραληθόο αεξηζκόο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ αηζζεηήξα ξνήο, εηζπλνήο. 

 

2. 

Σα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο επαλεηζπλνήο πνπ επηκνιύλνληαη από εθπλεόκελα αέξηα λα απνζηεηξώλνληαη ζε 

θιίβαλν αηκνύ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ αηζζεηήξσλ ξνήο). Η απνζπλαξκνιόγεζε/ζπλαξκνιόγεζε ηνπο λα 

είλαη εύθνιε.  

Να επηζπλαθζνύλ νη επίζεκεο νδεγίεο απνζπλαξκνιόγεζεο / ζπλαξκνιόγεζεο όισλ ησλ αληίζηνηρσλ κεξώλ, 

ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο / απνιύκαλζεο-απνζηείξσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

3. 

Να εθηειεί ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο αεξηζκνύ: 

α. απηόκαην (Spontaneous Breathing) θαη ρεηξνθίλεην αεξηζκό (Manual Ventilation) 

β. κεραληθό αεξηζκό ειεγρόκελνπ όγθνπ (Volume Control Ventilation VCV)  
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γ. κεραληθό αεξηζκό ειεγρόκελεο πίεζεο (Pressure Control Ventilation PCV)  

δ. ζπγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθό αεξηζκό (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation SIMV)  

ε. αεξηζκό ππνζηήξημεο πίεζεο (Pressure Support) κε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηνπ ηεξκαηηζκνύ εηζπλνήο 

ζη. απηόκαην αεξηζκό ζπλερνύο ζεηηθήο πίεζεο (CPAP) 

δ. αεξηζκό ζπλδπαζκνύ όγθνπ θαη πίεζεο. (VC-Autoflow ή PRVC ή αληίζηνηρν) 

 

Θα εθηηκεζεί ζε πεξίπησζε δηαθνπήο όισλ ησλ αεξίσλ παξνρήο, ν αλαπλεπζηήξαο λα κπνξεί λα εθηειέζεη 

κεραληθό αεξηζκό. 

 

4. 

Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο από ην ρξήζηε γηα: 

α.  πρλόηεηα αλαπλνώλ έσο 100 bpm ή κεγαιύηεξε 

β. ρέζε Ι : Δ από 1:10 έσο 4:1 ηνπιάρηζηνλ  

γ. Αλαπλεόκελν όγθν (VT) από 20 ml ή κηθξόηεξν έσο θαη 1.500 ml ηνπιάρηζηνλ.  

δ. Πίεζε PEEP ηνπιάρηζηνλ έσο 30 cm H2O 

ε. Υξόλνπ Plateau (%)  

ζη. Μέγηζηε εηζπλεπζηηθή πίεζε έσο 80 cm H2O ηνπιάρηζηνλ 

δ. θαλδαιηζκό ξνήο από 0,3 L/min ηνπιάρηζηνλ 

 

Γ. ΜΟΝΗΣΟΡ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΩΝ ΠΑΡΑΜΑΣΡΩΝ 

1. 

Σν θπξίσο κεράλεκα αλαηζζεζίαο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε νζόλε ηνπιάρηζηνλ 15" αθήο πνπ λα 

απεηθνλίδεη ζε ςεθηαθέο ελδείμεηο ή ζε θπκαηνκνξθέο ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: 

 

α. ζπγθέληξσζε εηζπλεόκελνπ-εθπλεόκελνπ O2  

β. ρνξεγνύκελνπο όγθνπο ( MV, VT) θαη αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα 

γ. εθαξκνδόκελεο πηέζεηο (Peak, Plateau, Peep) 

δ.ζπγθέληξσζε εηζπλεόκελνπ-εθπλεόκελνπ Ν2Ο, CO2 θαη πηεηηθώλ αλαηζζεηηθώλ. 

ε.Δλδνηηθόηεηα (compliance), αληίζηαζε (resistance) θαη θιεηζηνύο βξόρνπο πίεζεο/όγθνπ θαη ξνήο/όγθνπ 

ζη.Απνξξόθεζε αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ (MAC), δηνξζσκέλε βάζεη ειηθίαο. 

 

2. 

Να δηαζέηεη ξπζκηδόκελα όξηα ζπλαγεξκνύ θαη λα απεηθνλίδεη κελύκαηα ζπλαγεξκνύ ηαμηλνκεκέλα ζε ηξεηο (3) 

θαηεγνξίεο πξνηεξαηόηεηαο. 
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3. 

Οη κεηξήζεηο ησλ πηεηηθώλ αλαηζζεηηθώλ, ηνπ Ν2Ο θαη ηνπ CO2 λα πξαγκαηνπνηνύληαη κε αηζζεηήξα 

ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο, ηνπ δε Ο2 κέζσ παξακαγλεηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ απνθπγή αλαισζίκσλ 

αηζζεηήξσλ. 

 

4. 

Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο ρνξήγεζεο ρακειώλ ή θαη ειάρηζησλ ξνώλ αλαηζζεζίαο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη: 

α) εηδηθό ινγηζκηθό πνπ λα πξνηείλεη ηα απαηηνύκελα (ειάρηζηα) παξερόκελα θξέζθα αέξηα (ξνή) ιακβάλνληαο 

ππόςε ηνπ ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνύο αιιά θαη ηηο δηαξξνέο ζην θύθισκα. Ή ελαιιαθηηθά  

β) απηόκαην ζύζηεκα ξύζκηζεο ηεο ξνήο ησλ θξέζθσλ αεξίσλ βάζεη ησλ αλαγθώλ ηνπ αζζελή. 

Να αλαθεξζεί θαη λα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ε όπνηα από ηηο δύν παξαπάλσ απνδεθηέο ιύζεηο πξνζθέξεηαη. 

 

5. 
Να δηαζέηεη ζρεδηαζκό πνπ λα παξέρεη πξνζηαηεπηηθό αεξηζκό θαη ιεηηνπξγίεο γηα ηελ απνθπγή αηειεθηαζηώλ. 

 

Δ. ΜΟΝΗΣΟΡ ΕΩΣΗΚΩΝ ΠΑΡΑΜΑΣΡΩΝ 

1 

Μόληηνξ παξαθνινύζεζεο δσηηθώλ παξακέηξσλ κε έγρξσκε νζόλε αθήο, κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 15 ηληζώλ, 

δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ηνπιάρηζηνλ νρηώ (8) θπκαηνκνξθώλ θαη κε κπαηαξία γηα απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ 60 

ιεπηώλ γηα ηελ πεξίπησζε πηώζεο ηεο ηξνθνδνζίαο ξεύκαηνο. 

Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ζε νζόλε ζπκπαξαθνινύζεζεο. 

 

2. 

Να δηαζέηεη ηπρόλ εληζρπηηθέο βαζκίδεο ή εμσηεξηθέο ζπζθεπέο, ώζηε ζπλνιηθά λα παξαθνινπζεί ηα θάησζη 

θαηλόκελα:  

α. Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα (ECG), 

β. Σξείο (3) αηκαηεξέο πηέζεηο (IBP).  

γ. Αλαίκαθηε πίεζε (NIBP).  

δ. Γύν ζεξκνθξαζίεο (Σ).  

ε. Παικηθή Ομπκεηξία (SpO2).  

ζη. Καξδηαθή παξνρή (CO). 

 

3. 

Ζλεκηποκαπδιογπάθημα (ECG) 

3.1 .Να απεηθνλίδεη επδηάθξηηα ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα, αθόκε θαη ζηηο πεξηπηώζεηο θαθήο ζύλδεζεο ή 
δηαθνπήο ειεθηξνδίνπ ΗΚΓ. 

3.2 .Να δίλεη δπλαηόηεηα επηινγήο γηα ζπλερή απεηθόληζε νπνηαζδήπνηε από ηηο απαγσγέο, θαζώο θαη 
λα απεηθνλίδεη ηαπηόρξνλα, έσο δύν απαγσγέο πνπ επηιέγνληαη από ην ρεηξηζηή. 

3.3 .Να έρεη ηε δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο βεκαηνδόηε. 
3.4 .Να έρεη ηε δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο αξξπζκηώλ (ηνπιάρηζηνλ δέθα) θαζώο θαη αλάιπζεο ηνπ ST 

δηαζηήκαηνο ζε ηξεηο απαγσγέο ηνπιάρηζηνλ. 
3.5 .Να έρεη ηε δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ηεο θπκαηνκνξθήο ηεο αλαπλνήο θαη λα ππάξρεη ςεθηαθή 

έλδεημε ηεο ζπρλόηεηαο ησλ αλαπλνώλ. 

4. 

Αιμαηηπέρ πιέζειρ (ΗΒΡ) 

4.1. Να κεηξάεη θαη λα απεηθνλίδεη ηαπηόρξνλα ηξείο (3) αηκαηεξέο πηέζεηο. 

4.2. Να απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο ηεο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη κέζεο πίεζεο, θαζώο θαη νη θπκαηνκνξθέο ησλ 

πηέζεσλ. 

 

5. 

Αναίμακηη πίεζη (ΝΗΒΡ) 

5.1. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία ρεηξνθίλεηεο θαη απηόκαηεο εθθίλεζεο ηεο κέηξεζεο ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. 

5.2. Να απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη κέζεο αξηεξηαθήο πίεζεο, κε μερσξηζηά όξηα 
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ζπλαγεξκνύ γηα θάζε κία από απηέο. 

 

6. 

Θεπμοκπαζία (Σ) 

6.1. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε δύν δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ζώκαηνο (Σ1,Σ2), 
ηαπηόρξνλα, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνύλ δύν αηζζεηήξεο. 
6.2. ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε λα ππνινγίδεη θαη λα αλαδεηθλύεη ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ ησλ 
δύν ζεκείσλ (ΓΣ). 
 

7. 

 Παλμική οξςμεηπία (SpO2) 

7.1 Να κεηξά κε αλαίκαθηε κέζνδν ηνλ θνξεζκό ηεο αηκνζθαηξίλεο ζε νμπγόλν κέζσ αηζζεηήξα δαθηύινπ 
(probe) πνιιαπιώλ ρξήζεσλ. Να είλαη ηερλνινγίαο Nellcor ή Masimo. 
7.2 Να απεηθνλίδεη ςεθηαθά ηνλ θνξεζκό % νμπγόλνπ θαη λα απεηθνλίδεη ηελ πιεζπζκνγξαθηθή θακπύιε 
SpO2. 
 

8. 

Καπδιακή παποσή (CO). 

Να κεηξά θαη λα απεηθνλίδεη ηε θαξδηαθή παξνρή κε ηε κέζνδν ηεο ζεξκναξαίσζεο. Δπηπιένλ λα κεηξάεη θαη λα 

απεηθνλίδεη ηελ κεηαβιεηόηεηα ηνπ παικνύ πίεζεο (pulse pressure variation PPV). 

 

9. Να δίλαηε λα κεηξήζεη ην βάζνο αλαηζζεζίαο κε ηελ κέζνδν ηνπ δηθαζκαηηθνύ δείθηε, (BIS). 

10. 

Να είλαη πξνζηαηεπκέλν από παξάζηηα δηαζεξκίαο θαη απηλίδσζεο. Να είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε λενγλά, 

παηδηά θαη ελήιηθεο. 

 

11. 

Να δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθή δηάηαμε ζπλαγεξκνύ (Alarms) κε ηξία επίπεδα πξνηεξαηόηεηαο θαη ξπζκηδόκελα 

όξηα γηα όιεο ηηο παξακέηξνπο. 

 

12 

Να δηαζέηεη κλήκε όισλ ησλ παξακέηξσλ (trends) ρξνληθήο δηάξθεηαο 48 σξώλ ηνπιάρηζηνλ, ζε κνξθή 

γξαθεκάησλ θαη πηλάθσλ. 

 

13. Να δηαζέηεη εηδηθό ινγηζκηθό γηα ππνινγηζκό δνζνινγίαο θαξκάθσλ. 

14. 

Σν ζύζηεκα λα ζπλνδεύεηαη από: 

• θαιώδην ΗΚΓ 5-πνιηθό, 

• θαιώδην ΗΚΓ 3-πνιηθό, 

• ηέζζεξηο πεξηρεηξίδεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ δηαθνξεηηθώλ κεγεζώλ, 

• αηζζεηήξα νμπκεηξίαο δαθηύινπ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, ηερλνινγίαο Nellcor ή Masimo κε ηηο 
αληίζηνηρεο πξνεθηάζεηο, 

• αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο (δέξκαηνο θαη νηζνθάγνπ/νξζνύ), 
 

θαη λα ζπλνδεύεηαη ελ γέλεη από ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πιελ 

ινηπώλ αλαισζίκσλ. 

 

Σ. ΓΔΝΗΚΑ 



Α/Α 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  Αναιζθηζιολογικού ζςγκποηήμαηορ ςτηλών πποδιαγπαθών  

 

1 

Όινο ν πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα πιεξεί ηα δηεζλή ζηάληαξη αζθαιείαο IEC θαη λα δηαζέηεη CE 

ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 93/42 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα δηαηίζεηαη από απνθιεηζηηθό αληηπξόζσπν πνπ 

έρεη EN ISO 9001/00 & ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ),πνπ 

πιεξεί ηελ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξόγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.ΗΔ. 

ΒΑΗ ΣΟΤ π.δ.117/2004 θαη απηό λα απνδεηθλύεηαη (κε πνηλή απνθιεηζκνύ) κε ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά 

πνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνπλ ηελ πξνζθνξά. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη ISO 27001 θαη όινο ν 

εμνπιηζκόο λα ζπκκνξθώλεηαη  θαηά MDR Conformity. 

 

2 

Δγγύεζε από ηνλ πξνκεζεπηή θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ γηα 2 ηνπιάρηζηνλ έηε, ζηελ 

νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη όιεο νη επηζθεπέο, αληηθαηαζηάζεηο αληαιιαθηηθώλ θαη αλαισζίκσλ ρσξίο θακία 

επηβάξπλζε (εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ βιαβώλ γηα ηηο νπνίεο απνδεηρζεί ππαηηηόηεηα ηνπ ρξήζηε). 

3 

Βεβαίσζε από ηνλ Πξνκεζεπηή όηη δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο κε ηελ αλάινγε 

ηερλνγλσζία θαη δπλαηόηεηεο απνθαηάζηαζεο βιαβώλ άκεζα θαη λα βεβαηώλεηαη εγγξάθσο από ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθό νίθν όηη δηαζέηεη αληαιιαθηηθά γηα 10 ηνπιάρηζηνλ έηε ζηελ Διιάδα. 

4 
Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη εθπαηδεπκέλν ηερληθό από ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, κε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο 

ζην λνζνθνκείν απζεκεξόλ. 

5 
Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα εθπαηδεύζεη ην πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ (ρξήζηεο) θαη ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

βηνηαηξηθήο ηερλνινγίαο  όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε θαη ζπληήξεζε  ησλ κεραλεκάησλ. 

6 
Γπλαηόηεηα παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη εθηέιεζεο ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ εληόο δηαζηήκαηνο 

ελελήληα (90) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ζύλαςεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

7 

Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δύν εηώλ, ζηελ νπνία λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνιεπηηθή 

ζπληήξεζε.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζύλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ 

κεραλήκαηνο ή κέξνπο απηνύ πξνεξρόκελε από ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξύλεηαη κε 

θαλέλα πνζόλ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. ηελ παξερόκελε 

εγγύεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνιεπηηθό έιεγρν ζπληήξεζεο, ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, ώζηε ην κεράλεκα λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο. Η ζπρλόηεηα ησλ 

πξνιεπηηθώλ ειέγρσλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά θαη λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο νδεγίεο θαη 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

7 Να ζπληαρζεί πιήξεο, αλαιπηηθό θύιιν ζπκκόξθσζεο γηα όια ηα αλσηέξσ. 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΕΝΟ(1) ΚΛΙΒΑΝΟΤ ΣΑΧΕΙΑ ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ ΑΣΜΟΤ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, 

ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ & ΕΝΔΟΚΟΠΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ 

ΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 10.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ  

 
1. Ο θιίβαλνο λα είλαη λέαο ηερλνινγίαο Class S θαη ζρεδηαζκέλνο βάζεη ησλ Επξσπατθώλ θαη Δηεζλώλ 
STANDARDS γηα ηνπο επηηξαπέδηνπο θιηβάλνπο απνζηείξσζεο, ISO 13485, EN 61010-1, EN 61010-2-040, 

EN 60601-1-2, EN ISO 14971, EN 62304, EN 13060, EN 61326-1:2013 



2. Να είλαη κηθξώλ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ (ΜxΠxΥ) 60cm x 41cm x 19cm θαη βάξνπο πεξίπνπ 33kg (ρσξίο 
λεξό). 

3. Να δηαζέηεη απηόκαην ζύζηεκα παξαγσγήο αηκνύ. 

4. Να αθαηξεί εμ’νινθιήξνπ ηνλ αέξα από ηνλ ζάιακν, κε ζεηηθή πίεζε. 

5. Να δηαζέηεη νζόλε αθήο πγξώλ θξπζηάιισλ (LCD) ηνπιάρηζηνλ 3.5’’, όπνπ λα είλαη δηαζέζηκεο 
πιεξνθνξίεο όπσο: εκεξνκελία / ώξα, επηινγή γιώζζαο, επηινγή πξνγξακκάηνο (θύθισλ απνζηείξσζεο), 
θαηάζηαζε θύθινπ απνζηείξσζεο, αξηζκόο θύθισλ απνζηείξσζεο θαζώο θαη ηπρόλ δπζιεηηνπξγίεο.  

6. Να είλαη θαηάιιεινο γηα απνζηείξσζε ζηεξεώλ θαη πνξσδώλ πιηθώλ, ειαζηηθά / πιαζηηθά, θνίισλ & 
θπξηώλ εξγαιείσλ, ζεξκνεπαίζζεησλ αιιά θαη άθακπησλ ελδνζθνπίσλ κε ή ρσξίο πεξηηύιηγκα. 

7. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πένηε (5) προγράμμαηα (θύθινπο) πιήξνπο απνζηείξσζεο γηα κε 
πεξηηπιηγκέλα / πεξηηπιηγκέλα πιηθά ζηνπο 134C (3.5min έσο 18min) θαη ηνπιάρηζηνλ δύο (2) 

προγραμμαηα (θύθινπο) πιήξνπο απνζηείξσζεο γηα πιαζηηθά / ειαζηηθά ζηνπο 121C (15min έσο 30min) 
ηαρείαο απνζηείξσζεο ζπλδπαζκέλε κε ηαρύ ζηέγλσκα κέζσ ηερλνινγίαο Dri-Tec Drying. 

Ο ζπληνκόηεξνο θύθινο απνζηείξσζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 9 min. 

8. Να δηαζέηεη μερσξηζηό πξόγξακκα γηα ζηέγλσκα ησλ εξγαιείσλ (μεξνύ αέξα) δηάξθεηαο έσο 15min κε 
δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα δηαθόςεη ηνλ πξόγξακκα ζηεγλώκαηνο όηαλ ην επηζπκεί.  

9. Γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο λα κπνξεί λα δερηεί έσο ηέζζερις (4) κωδικούς πρόζβαζης – PIN – 
(ρξήζηεο) ζε πεξίπησζε πνπ απηό δεηεζεί.  

10. Να δηαζέηεη ζύζηεκα ειέγρνπ ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ ην νπνίν ζα απαγνξεύεη ηελ έλαξμε ηνπ 
θύθινπ ζε πεξίπησζε πνπ ε αγσγηκόηεηα ηνπ ππεξβαίλεη ηα επηηξεπηά όξηα. 

11. Να δηαζέηεη κλήκε γηα ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ απνζηεηξώζεσλ. 

12. Να δηαζέηεη κηθξνεπεμεξγαζηή ν νπνίνο λα ειέγρεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο εμαιείθνληαο ηα πεξηζώξηα 
ιάζνπο.  

13. Να δηαζέηεη ζύξα USB γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζηνλ θιίβαλν θαη ηε 
κεηαθνξά ηνπο ζε Η/Υ. Να ζσνοδεύεηαι από ένα (1) ζηικάκι μνήμης USB. 

14. Να δηαζέηεη ζύξα RS232 γηα ζεηξηαθή κεηάδνζε δεδνκέλσλ ή / θαη ρξήζε εμσηεξηθνύ εθηππσηή.  

15. Να δηαζέηεη ζύξα δηθηύνπ (10/100 Base-T Ethernet port) ελζύξκαηεο ηνπηθήο δηθηύσζεο γηα 
πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, αξρεηνζέηεζε, έιεγρν, επεμεξγαζία, ηζηνξηθό θαη εθηύπσζε όισλ ησλ 
εγγξαθώλ απνζηείξσζεο κέζσ web portal. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο θαη κε αζύξκαην δίθηπν 
(wireless). 

16. Να δηαζέηεη ζύζηεκα αζθάιεηαο από ππεξζέξκαλζε.  

17. Να πεξηιακβάλεηαη ζην ζύζηεκα ένας (1) αποζπώμενος θάλαμος αποζηείρωζης ενδοζκοπίων 
5.5L, ηύπνπ θαζέηαο από αλνμείδσην αηζάιη, κε ξάθη (πιέγκα) γηα κε πεξηηπιηγκέλα πιηθά κε 
πξνζηαηεπηηθέο ζήθεο από ζηιηθνλνύρν ιάζηηρν γηα ελδνζθόπηα δηακέηξσλ 2.8mm – 10mm. Οη δηαζηάζεηο 
ηνπ απνζπώκελνπ ζαιάκνπ λα είλαη πεξίπνπ (ΜxΠxΥ) 50cm x 20cm x 8cm θαη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε 
ρεηξνιαβή γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπ. 

18. Η θαζέηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί έσο δέθα (10) πιάθεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαδηθαζίαο 
ζηεγλώκαηνο γηα πεξηηπιηγκέλα πιηθά γηα εμάιεηςε ηεο αλάγθεο ρξήζεο μερσξηζηνύ ξαθηνύ. Να 



περιλαμβάνονηαι πένηε (5) πλάκες ενίζτσζης ζηεγνώμαηος κε ηνλ θιίβαλν.  

19. Να ζπλνδεύεηαη από ένα (1) μποσκάλι ζηεγνωηικό σγρό καζέηας κε ςεθαζηήξα γηα ηελ ελίζρπζε 
ηεο δηαδηθαζίαο μήξαλζεο. 

20. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν δνρείν ηνπνζέηεζεο απνζηαγκέλνπ λεξνύ θαη εμσηεξηθό απνζπώκελν 
δνρείν απνρέηεπζεο κε εηδηθή αληίζηαζε γηα ηελ πγξνπνίεζε ηνπ αηκνύ. 

21. Να δηαζέηεη θίιηξν αέξα θαη κηθξνβηνινγηθό θίιηξν. 

22. Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ δσο (2) έηη , ζηην οποία να 
ζσμπεριλαμβάνεηαι και η προληπηική ζσνηήρηζη.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζύλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ 

κεραλήκαηνο ή κέξνπο απηνύ πξνεξρόκελε από ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξύλεηαη 

κε θαλέλα πνζόλ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Σηελ 

παξερόκελε εγγύεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνιεπηηθό έιεγρν 

ζπληήξεζεο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ώζηε ην κεράλεκα λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο. 

Η ζπρλόηεηα ησλ πξνιεπηηθώλ ειέγρσλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά θαη λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο 

νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

23. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη εγγξάθσο όηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ζην 
Ννζνθνκείν ανηαλλακηικά ηοσ κλιβάνοσ για δέκα (10) ηοσλάτιζηον έηη από ηελ παξάδνζε απηνύ. 

24. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη κόληκα νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη service, 
κε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο ζην λνζνθνκείν απζεκεξόλ, θαζώο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό, γηα 
ηελ ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ππνρξενύηαη λα αλαιάβεη ηελ πιήξε εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ θαη 
ηερληθώλ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο. 

25. Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη λα εθπαηδεύζεη ην πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ (ρξήζηεο) θαη ηνπ ηκήκαηνο 
ηεο βηνηαηξηθήο ηερλνινγίαο  όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε θαη ζπληήξεζε  ησλ κεραλεκάησλ. 

26. Δπλαηόηεηα παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη εθηέιεζεο ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ εληόο 
δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ζύλαςεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

27. Οη ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηεο, ακεηαρείξηζηεο, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, αλζεθηηθήο 

θαηαζθεπήο θαηάιιειεο γηα ρξήζε ζε ρώξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα πεξηιακβάλνπλ όια ηα 

απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο. 

28. Να ζπληαρζεί πιήξεο, αλαιπηηθό θύιιν ζπκκόξθσζεο γηα όια ηα αλσηέξσ. 

 

 

                                                             ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

ΕΝΟ(1) ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΟ  

«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 35.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 

 

 
 Προδιαγραφές αναισθησιολογικό μηχάνημα 



Α.  Γενικά 

 

1 

Σο υπό προμικεια αναιςκθςιολογικό μθχάνθμα κα πρζπει να είναι αμεταχείριςτο, ςφγχρονθσ 

τεχνολογίασ, κατάλλθλο για χριςθ ςε αςκενείσ όλων των θλικιϊν (ενιλικεσ, παιδιά, νεογνά). 

 

 

2 

Να φζρεται ςε τροχιλατθ βάςθ με ςφςτθμα πζδθςθσ του ίδιου καταςκευαςτικοφ οίκου και να διακζτει 

αποκθκευτικό χϊρο, επιφάνεια γραφισ με φωτιςμό ρυκμιηόμενθσ κατά προτίμθςθ ζνταςθσ, επιφάνεια 

για τθν τοποκζτθςθ μόνιτορ ι άλλων ςυςκευϊν και ρευματολιπτεσ για τθν τροφοδοςία περιφερικϊν 

ςυςκευϊν. 

Να διακζτει βραχίονα για τθ ςτιριξθ των διαφόρων ςωλινων κλπ 

Να προςφερκεί με βραχίονα ι ςφςτθμα  που αναρτάται/προςαρμόηεται ςτο κυρίωσ ςϊμα του 

αναιςκθςιολογικοφ μθχανιματοσ και φζρει βάςθ τφπου Slide για τθν αςφαλι προςάρτθςθ μόνιτορ.  
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Να απνηειείηαη από ηα αθόινπζα: 

α. Κπξίσο κεράλεκα αλαηζζεζίαο 

β. Αλαπλεπζηήξα θαη κόληηνξ αλαπλεπζηήξα (αλαπλεπζηηθώλ παξακέηξσλ) 

γ. Μόληηνξ αλαπλεπζηηθώλ παξακέηξσλ  

 4 Σο λογιςμικό όλου του προςφερόμενου παραπάνω εξοπλιςμοφ να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

B.  ΚΤΡΗΩ ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΑΝΑΗΘΖΗΑ 

 

1 

Να θέξεη ζσιήλεο κε κε αληαιιάμηκεο ζπλδέζεηο γηα ηξνθνδνζία από θεληξηθή παξνρή αεξίσλ Ο2, Ν2Ο 

θαη πεπηεζκέλνπ αέξα ζπκβαηνύο κε ην ζύζηεκα παξνρήο αεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δπίζεο, λα θέξεη  

εθεδξηθό ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο Ο2 θαη Ν2Ο. Να παξαδνζεί κε εθεδξηθή θηάιε Ο2.  

 

 

2 

Να δηαζέηεη ςεθηαθέο ελδείμεηο θαη ςεθηαθά καλόκεηξα ζηελ νζόλε ηνπ κεραλήκαηνο, γηα ηελ 

πιεξνθόξεζε ηνπ ρεηξηζηή αλαθνξηθά κε ηε ζσζηή ηξνθνδνζία ηνπ κεραλήκαηνο από ηελ θεληξηθή 

παξνρή αεξίσλ 

 

 

3 

Να δηαζέηεη ειεθηξνληθό κίθηε ρνξήγεζεο θαη ξύζκηζεο θξέζθσλ αεξίσλ από ηνπιάρηζηνλ 0,3 L/min έσο 

15lt/min ηνπιάρηζηνλ, ηθαλό γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Low θαη MinimalFlow αλαηζζεζίαο.  

Να διακζτει και ψθφιακά ροόμετρα για τθν επιπλζον ενθμζρωςθ του χειριςτι. 

Να δηαζέηεη ηε δπλαηόηεηα απεπζείαο ξύζκηζεο: 

Α) Σνπ πνζνζηνύ Ο2 ησλ θξέζθσλ αεξίσλ,  

β) Σεο ζπλνιηθήο ξνήο θξέζθσλ αεξίσλ 

 

 
4 

Να δηαζέηεη ζύζηεκα εμαζθάιηζεο ειάρηζηεο ζπγθέληξσζεο Ο2 ζηα θξέζθα αέξηα όρη κηθξόηεξεο ηνπ 25% 

όηαλ επηιέγεηαη κίγκα θξέζθσλ αεξίσλ Ο2/Ν2Ο. ηελ πεξίπησζε πηώζεο ηεο πίεζεο ηνπ Ο2 ην κεράλεκα 

λα κεηαπίπηεη απηόκαηα ζε ιεηηνπξγία κε πεπηεζκέλν αέξα 
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Να δηαζέηεη απηόκαηε αλάιπζε ησλ πεξηπηώζεσλ ζπλαγεξκώλ, απνθιίζεσλ ή δπζιεηηνπξγηώλ θαη 

απηόκαηε θαηάηαμε θαη απεηθόληζή ηνπο, αλάινγα κε ηε ζπνπδαηόηεηά ηνπο. Να δηαζέηεη απαξαηηήησο 

νπηηθναθνπζηηθό ζπλαγεξκό γηα: 

α). κε ζσζηή πίεζε ηξνθνδνζίαο Ο2 

β). θαηά ιεπηό αεξηζκό  

γ). πίεζε αεξαγσγώλ  

δ). δηαξξνή 
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Να θέξεη ζύζηεκα πξνζαξκνγήο δύν (2) ελεξγώλ εμαηκηζηήξσλ γηα ρνξήγεζε αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ, κε 

δηάηαμε αζθαιείαο πνπ λα απνθιείεη ηελ ηαπηόρξνλε ελεξγνπνίεζε θαη ησλ δύν εμαηκηζηήξσλ. Να 

πξνζθεξζεί εμαηκηζηήξεο Sevoflurane πξνο επηινγή.  
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Να δηαζέηεη θύθισκα επαλεηζπλνήο: 

α. κε θάληζηξν λαηξαζβέζηνπ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, κεγάιεο ρσξεηηθόηεηαο γηα πνιύσξεο επεκβάζεηο. 

Να δέρεηαη θαη πξνγεκηζκέλα κε λαηξάζβεζην θάληζηξα κίαο ρξήζεσο.  

β. ζεξκαηλόκελν θύθισκα ή ζύζηεκα αληίζηνηρεο απνδεδεηγκέλεο ηερλνινγίαο, γηα ηελ απνθπγή 

ζπκπύθλσζεο πδξαηκώλ εληόο απηνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηόζν ηεο θιαζηθήο, όζν ηεο LowFlow θαη ηεο 

MinimalFlow αλαηζζεζίαο. Να αλαθεξζεί ε ηερλνινγία πξνο αμηνιόγεζε. 

γ. κε βαιβίδα αζθαιείαο πίεζεο αζζελή, θαηά πξνηίκεζε κε δπλαηόηεηα ηαρείαο εθηόλσζεο.  
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Γπλαηόηεηα ρνξήγεζεο 100% νμπγόλνπ κε ρεηξνθίλεην αεξηζκό κέζσ δηαβαζκηζκέλνπ κεραληθνύ 

ξπζκηζηή ξνήο, ζε πεξίπησζε πηώζεο ηεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο θαη εμάληιεζεο θαη ηεο κπαηαξίαο.  

Θα εθηηκεζεί ε δπλαηόηεηα ρξήζεο πηεηηθνύ. 
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Να αληρλεύεη, λα αλαγλσξίδεη θαη λα κεηξά απηόκαηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ρνξεγνύκελνπ πηεηηθνύ 

αλαηζζεηηθνύ. Να έρεη δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο αλίρλεπζεο δύν πηεηηθώλ κε απεηθόληζε ησλ 

ζπγθεληξώζεώλ ηνπο. 
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Να πξαγκαηνπνηεί πιήξε απηόκαην έιεγρν ησλ ειεθηξνληθώλ θαη κεραληθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ θαη έιεγρν 

δηαξξνώλ πξηλ ηεζεί ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Να αλαθεξζεί ν ρξόλνο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ απηνειέγρνπ 

πξνο εθηίκεζε. 

 

 

11 

Να δηαζέηεη επηπξόζζεηε, ελζσκαησκέλε έμνδν νμπγόλνπ κε ξνή ξπζκηδόκελε έσο πεξίπνπ 10L/min, γηα 

νμπγνλνζεξαπεία (κάζθεο venturi θιπ). 

 

 12 Να δηαζέηεη ζύζηεκα απαγσγήο αεξίσλ (scavengingsystem) απνηεινύκελν από δνρείν ζπιινγήο 

αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ κε ελζσκαησκέλν δείθηε ηεο απνξξνθεηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο απαγσγήο ηεο 



αίζνπζαο.  
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Να δηαζέηεη αλαξξόθεζε βξόρσλ (κε αέξηα κεραλήκαηνο, ή VAC). 
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Να δηαζέηεη παξαθακπηήξηα παξνρή επείγνπζαο ρνξήγεζεο 100% νμπγόλνπ (emergencyoxygenflush) κε 

ειάτηζηε ροή 35 L/min ηοσιάτηζηολ.  

Θα εθηηκεζεί αλ ε ελ ιόγω ροή δελ επερεάδεη ηνλ απηόκαην κεραληθό αεξηζκό 

 

Γ.  ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ 

 

1 

Να είλαη απαξαίηεηα ζύγρξνλεο, πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, ειεθηξνληθά ειεγρόκελνο, κε εηζπλεπζηηθή ξνή 

ηνπιάρηζηνλ 160 L/min θαη λα ιεηηνπξγεί: 

α. ειεθηξηθά ππό ηάζε 220V/50Hz θαη πλεπκαηηθά κε αέξα &O2 ή  

β. ακηγώο ειεθηξηθά ππό ηάζε 220V/50Hz 

 Να αλαθεξζεί ε ηερλνινγία ηνπ αλαπλεπζηήξα. Να αλαθεξζεί ην πξσηεύνλ θαη ην δεπηεξεύνλ 

αέξην θαη ε κέζε θαηαλάισζε αεξίνπ νδήγεζεο (γηα ηελ πξώηε πεξίπησζε) ώζηε λα αμηνινγεζεί.   

ε θάζε πεξίπησζε, λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία πνπ λα πξνζδίδεη απηνλνκία 

ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) ιεπηώλ. 

 

Θα εθηηκεζεί λα κελ δηαθόπηεηαη ν κεραληθόο αεξηζκόο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ αηζζεηήξα ξνήο, 

εηζπλνήο. 
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Σα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο επαλεηζπλνήο πνπ επηκνιύλνληαη από εθπλεόκελα αέξηα λα απνζηεηξώλνληαη ζε 

θιίβαλν αηκνύ (ζπκπεηξιακβαλνκέλνπ ησλ αηζζεηήξσλ ξνήο). Η απνζπλαξκνιόγεζε/ζπλαξκνιόγεζε 

ηνπο λα είλαη εύθνιε. Να επηζπλαθζνύλ νη επίζεκεο νδεγίεο απνζπλαξκνιόγεζεο/ζπλαξκνιόγεζεο όισλ 

ησλ αληίζηνηρσλ κεξώλ, ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο/απνιύκαλζεο-απνζηείξσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνο 

αμηνιόγεζε. 
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Να εθηειεί ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο αεξηζκνύ: 

α. απηόκαην (Spontaneous Breathing) θαηρεηξνθίλεηναεξηζκό (Manual Ventilation) 

β. κεραληθόαεξηζκόειεγρόκελνπόγθνπ (Volume Control Ventilation VCV)  

γ. κεραληθόαεξηζκόειεγρόκελεοπίεζεο (Pressure Control Ventilation PCV)  

δ. ζπγρξνληζκέλνδηαιείπνληαππνρξεσηηθόαεξηζκό (Synchronized Intermittent Mandatory 

Ventilation SIMV)  

ε. αεξηζκό ππνζηήξημεο πίεζεο (PressureSupport) κε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηνπ ηεξκαηηζκνύ 

εηζπλνήο 

ζη. απηόκαην αεξηζκό ζπλερνύο ζεηηθήο πίεζεο (CPAP) 

δ. αεξηζκό ζπλδπαζκνύ όγθνπ θαη πίεζεο. (θαηάιιειν γηα covid αζζελήο) 

Θα εθηηκεζεί ε δπλαηόηεηα εθηέιεζεο επηπιένλ ζύγρξνλσλ ηξόπσλ αεξηζκνύ, πνπ λα επηηξέπoπλ ηνλ 

απηόκαην (spontaneous) αεξηζκό θαη ζηηο δύν θάζεηο αλαπλνήο (εηζπλνή-εθπλνή) 

Θα εθηηκεζεί ζε πεξίπησζε δηαθνπήο όισλ ησλ αεξίσλ παξνρήο, ν αλαπλεπζηήξαο λα κπνξεί λα 

εθηειέζεη κεραληθό αεξηζκό. 
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Γπλαηόηεηα ξύζκηζεο από ην ρξήζηε γηα: 

α.  πρλόηεηα αλαπλνώλ έσο 80 bpm ηνπιάρηζηνλ. 

β. ρέζε Ι : Δ από 1:4 έσο 2:1 ηνπιάρηζηνλ. 

γ. Υνξεγνύκελν επαλεηζπλεόκελν όγθν (VT) από 20 ml έσο θαη 1.500 ml ηνπιάρηζηνλ. Θα εθηηκεζεί 

κεγαιύηεξν ξπζκηδόκελν εύξνο.   

δ. Πίεζε PEEP ηνπιάρηζηνλ έσο 35 cmH2O 

ε. Υξόλνπ Plateauζωσ 60 % του χρόνου ειςπνοισ ι ζωσ 30% του χρόνου αναπνοισ. 

ζη. Μέγηζηε εηζπλεπζηηθή πίεζε θαη πεξηνξηζκό πίεζεο έσο 80 cmH2O ηνπιάρηζηνλ. 

δ. θαλδαιηζκό ξνήο από 0,3 L/min ηνπιάρηζηνλ 

 

Δ.  ΜΟΝΗΣΟΡ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ 

 

1 

Σν θπξίσο κεράλεκα αλαηζζεζίαο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε νζόλε αθήο ηνπιάρηζηνλ 15’’, 

ηξηώλ (3) θπκαηνκνξθώλ, πνπ λα απεηθνλίδεη ζε ςεθηαθέο ελδείμεηο ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: 

α. ζπγθέληξσζε εηζπλεόκελνπ-εθπλεόκελνπO2 

β. ρνξεγνύκελνπο όγθνπο ( MV, VT) θαη αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα 

γ. εθαξκνδόκελεο πηέζεηο (Peak, Peep, Pmean ή Plateau)   

δ. ζπγθέληξσζε  εηζπλεόκελνπ-εθπλεόκελνπ Ν2Ο, CO2 θαη πηεηηθώλ αλαηζζεηηθώλ κε απηόκαηε 

αλίρλεπζε. 

ε. Δλδνηηθόηεηα (compliance), αληίζηαζε (resistance) θαη θιεηζηνύο βξόρνπο πίεζεο/όγθνπ θαη ξνήο/όγθνπ 

ζη. Απνξξόθεζε αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ (MAC), δηνξζσκέλε βάζεη ειηθίαο 

δ.  Απεηθόληζε  βξόγρσλ (Όγθνπ / Πίεζεο & Ρνήο / Όγθνπ),  επηζπκεηό minitrendCpat&Peep. 

ε. Γξαθήκαηα κεηξνύκελσλ παξακέηξσλ 

Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ 

κεηαμύ αξηζκεηηθώλ ηηκώλ θαη θπκαηνκνξθώλ loops θαη trends 

 

2 

Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο ρνξήγεζεο ρακειώλ ή θαη ειάρηζησλ ξνώλ αλαηζζεζίαο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη: 

α) εηδηθό ινγηζκηθό πνπ λα πξνηείλεη ηα απαηηνύκελα (ειάρηζηα) παξερόκελα θξέζθα αέξηα (ξνή) 

ιακβάλνληαο ππόςε ηνπ ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνύο αιιά θαη ηηο δηαξξνέο ζην θύθισκα. Ή 

β) απηόκαην ζύζηεκα ξύζκηζεο ηεο ξνήο ησλ θξέζθσλ αεξίσλ βάζεη ησλ αλαγθώλ ηνπ αζζελή. 

Να αλαθεξζεί θαη λα πεξηγξαθή αλαιπηηθά ε όπνηα από ηηο δύν παξαπάλσ απνδεθηέο ιύζεηο 

πξνζθέξεηαη. 

 

 

3 

Να δηαζέηεη ξπζκηδόκελα όξηα ζπλαγεξκνύ θαη λα απεηθνλίδεη κελύκαηα ζπλαγεξκνύ ηαμηλνκεκέλα ζε ηξεηο 

(3) θαηεγνξίεο πξνηεξαηόηεηαο. 

 



 

4 

Οη κεηξήζεηο ησλ πηεηηθώλ αλαηζζεηηθώλ, ηνπ Ν2Ο θαη ηνπ CO2 λα πξαγκαηνπνηνύληαη κε αηζζεηήξα 

ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο, ηνπ δε Ο2 κέζσ παξακαγλεηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ απνθπγή αλαισζίκσλ 

αηζζεηήξσλ 

 

Ε.  Σεσνική ςποζηήπιξη και κάλςτη 

 

 

Δγγύεζε από ηνλ πξνκεζεπηή θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ γηα 2 ηοςλάσιζηον 

έηη, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη όιεο νη επηζθεπέο, αληηθαηαζηάζεηο αληαιιαθηηθώλ θαη αλαισζίκσλ 

ρσξίο θακία επηβάξπλζε (εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ βιαβώλ γηα ηηο νπνίεο απνδεηρζεί ππαηηηόηεηα ηνπ 

ρξήζηε). 

 

 
Βεβαίσζε από ηνλ Πξνκεζεπηή όηη δηαζέηεη εξειδικεςμένο ημήμα ηεσνικήρ ςποζηήπιξηρ κε ηελ αλάινγε 

ηερλνγλσζία θαη δπλαηόηεηεο απνθαηάζηαζεο βιαβώλ άκεζα θαη όηη δηαζέηεη ανηαλλακηικά για 10 

ηοςλάσιζηον έηη ζηελ Διιάδα 

 

 

Η προμθκεφτρια εταιρία, χωρίσ άλλθ οικονομικι επιβάρυνςθ, αναλαμβάνει να εκπαιδεφςει ςτουσ 

χϊρουσ εγκατάςταςθσ το ιατρονοςθλευτικό προςωπικό κακϊσ και τουσ μθχανικοφσ/ βιοϊατρικοφσ του 

νοςοκομείου. 

Να παραδϊςει ςε ζντυπθ ι και θλεκτρονικι μορφι, servicemanual, usermanual 

Να κατατεκεί πρόγραμμα εκπαίδευςθσ χρθςτϊν και μθχανικϊν για τθ λειτουργία και 

ςυντιρθςθ/επιςκευι. 

Όλα τα παραπάνω να δφναται να βεβαιωκοφν από τα επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτι. 

 
 

Δυνατότθτα παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ και εκτζλεςθσ των απαιτοφμενων εργαςιϊν εντόσ διαςτιματοσ 

ενενιντα (90) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία ςφναψθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 

 

 

Όλοσ ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει να πλθρεί τα διεκνι ςτάνταρτ αςφαλείασ IEC και να 

διακζτει CE ςφμφωνα με τθν Οδθγία 93/42 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να διατίκεται από αποκλειςτικό 

αντιπρόςωπο που ζχει EN ISO 9001/00 & ISO 13485/03 (διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ 

ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων),που πλθρεί τθν Τ.Α. ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμζνοσ ςε 

πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Η.ΗΕ. ΒΑΗ ΣΟΤ π.δ.117/2004 και αυτό να αποδεικνφεται (με 

ποινι αποκλειςμοφ) με τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά που κα πρζπει να ςυνοδεφουν τθν προςφορά. 

Επίςθσ ο προμθκευτισ να διακζτει ISO 27001 και όλοσ ο εξοπλιςμόσ να ςυμμορφϊνεται  κατά MDR 

Conformity. 

 

  Να ςυνταχκεί πλιρεσ, αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ για όλα τα ανωτζρω. 

   

 

 

                                                        ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΓΤΟ(2) ΠΡΟΒΟΛΔΩΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΜΔ ΓΟΡΤΦΟΡΟ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΟΡΓΑΝΗΚΖ 

ΜΟΝΑΓΟ  «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» 



ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ   18.600,00€ ΜΔ ΦΠΑ/ΣΜΥ 

 

                                               Σεσνικά σαπακηηπιζηικά: 

 

1. Nα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο LED (κε πξώην έηνο θπθινθνξίαο από ην 2017 θαη έπεηηα) θαη 
λα πιεξνί ηηο Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο Αζθαιείαο.  

2. Να είλαη ζύζηεκα ην νπνίν λα απνηειείηαη από θύξην θαη δνξπθόξν πξνβνιέα. Να αλαξηάηαη 
από ηελ νξνθή θαη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα παίξλεη όιεο ηηο δπλαηέο ζέζεηο. 

3. Σν  ζύζηεκα  θίλεζεο  θαη  αλάξηεζεο  λα  παξέρεη  κεγάιε  επθνιία  θίλεζεο  θαη ζηαζεξόηεηα 
ζηελ επηζπκεηή ζέζε ρσξίο ηελ ρξήζε θξέλσλ. 

4. H  ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηζρύνο (θύξηνο  θαη  δνξπθόξνο)  λα  είλαη ε δπλαηή κηθξόηεξε (≤ 75 
Watt / θεθαιή) θαη λα ζπλδέεηαη ζην δίθηπν πόιεο 220V, 50Hz. Η εθπεκπόκελε αθηηλνβνιία ζα 
πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξε. Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε ην πνζό ηεο 
εθπεκπόκελεο αθηηλνβνιίαο ζε W/m2 γηα θάζε πξνβνιέα μερσξηζηά, ην νπνίν ζα πξέπεη λα κελ 
είλαη κεγαιύηεξν από 600 W/m². 

5. Ο θύξηνο θαη ν δνξπθόξνο πξνβνιέαο λα είλαη ίδηνπ ηύπνπ κε ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 
λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ίδηα ηερλνινγία.  

6. Ο θύξηνο θαη ν δνξπθόξνο πξνβνιέαο λα έρνπλ ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά: 

 Να είλαη θαηάιιεινο γηα όιεο ηηο ρεηξνπξγηθέο εηδηθόηεηεο. 

 Ρπζκηδόκελε έληαζε θσηηζκνύ από 40.000 πεξίπνπ έσο 160.000 lux ηνπιάρηζηνλ ζε απόζηαζε 
1m.  

 Υξσκαηηθή ζεξκνθξαζία ηνπιάρηζηνλ 5.000Κ. Να είλαη ξπζκηδόκελε ζε ηξεηο επηπιένλ ηηκέο ε 
κηα εθ ησλ νπνίσλ κηθξόηεξε ησλ 4.000Κ. Καηά ηελ αιιαγή ζεξκνθξαζίαο ρξώκαηνο ζα εθηηκεζεί 
λα κελ κεηαβάιιεηαη ε έληαζε θσηηζκνύ ζην θέληξν ηνπ θσηηδόκελνπ πεδίνπ. 

 Γηάκεηξνο πεδίνπ θσηηζκνύ ξπζκηδόκελε ειεθηξνληθά ζε δπν ηνπιάρηζηνλ ηηκέο, κηθξή / κεγάιε. 
Να αλαθεξζνύλ νη ηηκέο πξνο αμηνιόγεζε. 

 Ra θαη R9: 96 ηνπιάρηζηνλ. Μεγαιύηεξεο ηηκέο ζα αμηνινγεζνύλ 

 Γπλαηόηεηα ελδνζθνπηθνύ θσηηζκνύ κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο θσηεηλόηεηαο θαη ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ρξώκαηνο.  

 Γπλαηόηεηα έγρξσκνπ πεξηβάιινληνο θσηηζκνύ (ambient light).  

 Γηάξθεηα δσήο ησλ LED 60.000 ώξεο ηνπιάρηζηνλ. 

 

7. Ο θάζε πξνβνιέαο (θύξηνο & δνξπθόξνο) απαξαίηεηα λα δηαζέηεη ζύζηεκα δηαρείξηζεο 
ζθηαιπηηθόηεηαο είηε αλαγλσξίδνληαο απηόκαηα ηπρόλ εκπόδηα πνπ παξεκβάιινληαη ζην πεδίν  
απμάλνληαο ηελ θσηηζηηθή έληαζε ησλ ελεξγώλ LED θαη απελεξγνπνηώληαο ηαπηόρξνλα ηα 
αλελεξγά LED, είηε κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ηεο δηπιήο αλάθιαζεο ζηελ νπνία νη δέζκεο θσηόο 
αξρηθά αλαθινύλ ζε έλα θάηνπηξν, ζηε ζπλέρεηα ζε έλα δεύηεξν θαη ζην ηέινο ζην ρεηξνπξγηθό 
πεδίν. Η ελαπνκέλνπζα θσηεηλόηεηα ηεο κέγηζηεο λα είλαη γηα ακθόηεξνπο ηνπο πξνβνιείο 
ηνπιάρηζηνλ: 

 Ελαποκέλοσζα αθηηλοβοιία κε έλαλ ζωιήλα άλω ηωλ 95% 

 Ελαποκέλοσζα αθηηλοβοιία κε κία κάζθα άλω ηωλ 35% 

 Ελαποκέλοσζα αθηηλοβοιία κε δύο κάζθες άλω ηωλ 35% 

 Ελαποκέλοσζα αθηηλοβοιία κε κία κάζθα θαη έλαλ ζωιήλα άλω ηωλ 35% 



 Ελαποκέλοσζα αθηηλοβοιία κε έλαλ ζωιήλα θαη δύο κάζθες άλω ηωλ 50% 

8. Σν ζώκα θάζε πξνβνιέα λα είλαη κηθξνύ όγθνπ θαη βάξνπο. Να είλαη απνιύησο ζηεγαλό, λα έρεη 
ιείεο επηθάλεηεο γηα ιόγνπο πγηεηλήο θαη ηέηνην ζρήκα ε θνξπθή ηνπ ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη 
απνιύησο ε ξνή ηνπ αέξα ζε ύπαξμε θιηκαηηζκνύ LAMINAR FLOW 

9. Η κεηαθίλεζε ηνπ πεδίνπ εζηίαζεο ησλ πξνβνιέσλ λα επηηπγράλεηαη κέζσ απνζηεηξώζηκεο  
απνζπώκελεο  ρεηξνιαβήο  ε νπνία  λα  βξίζθεηαη  ζην θέληξν ηνπ πξνβνιέα θαη λα επηηπγράλεη ηε 
κεηαβνιή ηεο θσηεηλήο έληαζεο. 

10. Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε πώο ν ρξήζηεο ξπζκίδεη ην ζύλνιν ησλ ιεηηνπξγηώλ ζε θάζε 
πξνβνιέα (on/off, ξύζκηζε έληαζεο θσηηζκνύ, δηάκεηξνο θσηεηλνύ πεδίνπ, επηινγή ρξσκαηηθήο 
ζεξκνθξαζίαο, ελδνζθνπηθόο θσηηζκόο, έγρξσκνο θσηηζκόο πεξηβάιινληνο (ambient light)).  

11. Ο ρεηξηζκόο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ θάζε πξνβνιέα λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη 
απνκαθξπζκέλα κέζσ αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο (λα προζθερζεί προς επηιογή).  

12. Απαξαηηήησο ν θύξηνο πξνβνιέαο λα δηαζέηεη πξνεγθαηάζηαζε γηα κειινληηθή πξνζζήθε 
αζύξκαηεο θάκεξαο πεδίνπ ηύπνπ Plug & Play (full HD) κε αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 2.200.000 pixels, 
ζην θέληξν ηνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ε θάκεξα. 

13. Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο LED θαη ε παξαγσγή θσηόο λα πξαγκαηνπνηείηαη από  LED 
κόλν ιεπθνύ θσηόο. 

14. Ο παξαγόκελνο θσηηζκόο θάζε πξνβνιέα λα είλαη έκκεζνο κέζσ αλαθιαζηήξσλ θαη όρη 
άκεζνο. 

15. ην ίδην ζύζηεκα αλάξηεζεο κε ηνλ θύξην πξνβνιέα θαη ηνλ δνξπθόξν ηνπ, λα δύλαηαη 
κειινληηθά λα ζηεξεσζεί βξαρίνλαο γηα ηελ αλάξηεζε κόληηνξ ή δεύηεξνπ δνξπθόξνπ πξνβνιέα 
ρσξίο λα απαηηείηαη ε απεγθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο. Να γίλεη 
πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη απηό θαη λα θαηαηεζεί ζρέδην ιεπηνκέξεηαο από 
ην θαηαζθεπαζηηθό νίθν γηα ηελ ρεηξνπξγηθή αίζνπζα ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. 

16. Να θαηαηεζεί θύιιν ζπκκόξθσζεο κε παξαπνκπέο ζε επίζεκα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή.   

17. Πηζηνπνηεηηθά πξνκεζεπηή ηα νπνία θαη λα ζπλππνβιεζνύλ ζην δηαγσληζκό:  

 ISO 9001 θαη ISO 13485 γηα εκπνξία, εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε. 

 ISO 14001 γηα πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε. 

18. H πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα είλαη εληαγκέλε ζε ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 
εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (ΑΗΗΔ) ζύκθσλα κε ην Ν.2939/2001 θαη ηελ 
Κ.Τ.Α. κε αξηζκό Η.Π. 23615/651/Δ.103. 

19. Πηζηνπνηεηηθά θαηαζθεπαζηή: ISO 13485 θαη CE (Να ζσλσποβιεζούλ) 

20. Σεθκήξηα εθπαίδεπζεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηνλ πξνκεζεπηή (Να ζσλσποβιεζούλ) 

21. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη απνδεδεηγκέλα λα δηαζέηεη θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ  
Διιάδα κε stock αληαιιαθηηθώλ θαη ηερληθό ηκήκα κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό, κε 
πηζηνπνηεηηθό εθπαίδεπζεο θαη εμνπζηνδόηεζεο απηνύ από ηνλ κεηξηθό θαηαζθεπαζηηθό νίθν (λα 
θαηαηεζεί βεβαίσζε ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα), γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ 
πξνζθεξόκελνπ είδνο. 

22. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ζπλππνβάιιεη κε πνηλή απνθιεηζκνύ, νπσζδήπνηε κε ηε 
πξνζθνξάο ηνπ πιήξεο αλαιπηηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο (ηαηξνύο – θπζηθνύο 
– ηερλνιόγνπο θ.ιπ.) όπσο θαη γηα ηνπο ηερληθνύο ηνπ  ηκήκαηνο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο, σο θαη 
αληίγξαθν ησλ αλαγθαίσλ βνεζεκάησλ ή πηλάθσλ ζηελ Διιεληθή γιώζζα. Να αλαθεξζεί ν 
ρξόλνο, ν ηόπνο θαη ε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο. 

23. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα αλαθέξεη όηη δηαζέηεη κόληκν θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν 
πξνζσπηθό  (πέξαλ θαη αλεμάξηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ηερληθνύ πξνζσπηθνύ γηα παξνρή ππεξεζηώλ 
εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο, θ.ιπ.) γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ από άπνςε 
ιεηηνπξγηθή θαη επίδεημε – εθκάζεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Ννζνθνκείσλ (ηαηξώλ – θπζηθώλ - 
ηερλνιόγσλ – ρεηξηζηώλ θ.ιπ.). 



24. Να θαηαηεζεί βεβαίσζε απηνςίαο ησλ ρώξσλ ζηνπο νπνίνπο πξόθεηηαη λα εγθαηαζηαζνύλ νη 
πξνβνιείο. 

25. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 2 έηε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, ην Ννζνθνκείν δελ ζα επζύλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε 

ηνπ κεραλήκαηνο ή κέξνπο απηνύ πξνεξρόκελε από ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα 

επηβαξύλεηαη κε θαλέλα πνζόλ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο 

ηεο βιάβεο. ηελ παξερόκελε εγγύεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα 

πξνιεπηηθό έιεγρν ζπληήξεζεο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ώζηε ην κεράλεκα λα δηαηεξείηαη 

ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο. Η ζπρλόηεηα ησλ πξνιεπηηθώλ ειέγρσλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηελ 

πξνζθνξά θαη λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

26. Γπλαηόηεηα παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη εθηέιεζεο ησλ απαηηνύκελσλ εξγαζηώλ εληόο 
δηαζηήκαηνο ελελήληα (90) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ζύλαςεο ζρεηηθήο 
ζύκβαζεο. 

27. Να ππνβιεζεί ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πνπ λα βεβαηώλεη όηη ν πξνκεζεπηήο ζα 
απνζπλδέζεη θαη ζα απνκαθξύλεη ηνπο ππάξρνληεο πξνβνιείο, κε δηθά ηνπ έμνδα θαη ζε 
ζπκθσλεκέλν ρώξν. Δπίζεο όηη ζα εγθαηαζηήζεη ηνπο λένπο πξνβνιείο κε δηθή ηνπ επζύλε θαη 
έμνδα θαη ζα ηνπο ζπλδέζεη κε όια ηα απαξαίηεηα δίθηπα ώζηε λα ηεζνύλ άκεζα ζε πιήξε 
ιεηηνπξγία. 

 

 

 


