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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ   Πειραιάς: 03-07-2018

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΜΕΜΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

ΤΗΛ: 210 – 4592159

Fax:   210 - 4592597 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία 

συλλογής προσφορών υλικών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 06 - 07 -2018
ΩΡΑ: 12:00 μ.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα

Α – Δ



ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1. Του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»    

( ΦΕΚ 147/08-08-2016)

 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.3. Του  Ν.  2955/2001  «Προμήθειες  Νοσοκομείων  και  λοιπών  μονάδων  υγείας  των

Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει. 

1.5.  Του Ν.  4152/2013 ( Φ.Ε.Κ. Α΄107/9-5-2013) .  Παράγραφος Ζ :  Προσαρμογή της

Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  οδηγία  2011/7  της  16-2-2011 για  την  καταπολέμηση των

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.



ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια  υλικών  με κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου

παρατηρητηρίου  τιμών,  όπως  αυτό  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  της  Επιτροπής

Προμηθειών Υγείας.

2. Περιγραφή  των  ζητούμενων  κατηγοριών  ειδών  γίνεται  στο  παράρτημα  Α  της

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ). 

3.  Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της

διαδικασίας  στο  mail της  Υπηρεσίας  dai  @  tzaneio  .  gr.

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε

όπως  κατατεθούν  σε  φάκελο  στο  πρωτόκολλο  του  Νοσοκομείου

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου ανάρτησης).

4. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των

χρηματικών  ενταλμάτων  πληρωμής  από  τον  αρμόδιο  Επίτροπο  του  Ελεγκτικού

Συνεδρίου. 

5. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον

ασκούν  εμπορική  ή  βιομηχανική  ή  βιοτεχνική  δραστηριότητα  συναφή  με  το

αντικείμενο  της  προμήθειας:  α)  Όλα τα  φυσικά ή  νομικά πρόσωπα,  ημεδαπά ή

αλλοδαπά.  β)  Ενώσεις  προμηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά.  γ)

Συνεταιρισμοί. 

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με

τα  παρακάτω  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που  επισυνάπτονται  στην  παρούσα  και  αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

mailto:dai@tzaneio.gr


Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 
(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο ,ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr

Σε περίπτωση κατακύρωσης, η παράδοση θα γίνεται εντός 3 (τριών) ημερών από τη 
λήψη της παραγγελίας , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατ’εξαίρεση.

http://www.tzaneio.gr/


             

                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

AE ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1645/22-06-
2018 6ΤΣ446906Κ-Ζ1Ι

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΟΥΡΩΝ 60ΤΕΜ. ΔΙΑΧ.ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΤΣΑΜΠΗ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592463

1406/25-05-
2018

69Α-
146906Κ-ΦΘΡ

ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΠΟΓΓΩΔΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ
ΟΠΗ ΓΙΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ.

ΔΙΑΣΤΑΣΗ : 10cc x 10cc (±1).  ΕΠΑΝΑ-
ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 100ΤΕΜ. ΩΡΛ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΤΡΟΥΛΟΥ               ΤΗΛ.Ε-

ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2104592951

1557/11-06-
2018

73Ο-
Π46906Κ-ΚΞΓ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΚΡΕΒΒΑΤΙ  ( ΕΠΙΠΛΟ ).
ΔΙΑΣΤΑΣΗ : 90 X 89 X 88 cm.        ΕΠΑ-
ΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ-

ΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 1ΤΕΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131

1378/24-05-
2018

Ω5Μ-
Κ46906Κ-Δ4Γ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΚΑΝΑ-
ΛΟΣ .                     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 1ΤΕΜ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΕΝ-
ΔΕΙΞΕΙΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ-

ΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 1ΤΕΜ.



1637/22-06-
2018

Ω46Λ46906Κ-
2ΧΤ

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ
ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΛΚΗ , ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟ-
ΒΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ. ΔΙΑ-

ΣΤΑΣΗ : 13 X 13cm (±2cm).
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 30TEM.

Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592560

ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙ-
ΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ, ΑΠΟΡΡΟΦΗ-
ΤΙΚΟ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ : 15 X 15cm (±2cm).
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 10ΤΕΜ.
ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ  ΓΙΑ ΕΛΚΗ,

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ, ΜΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ , ΑΠΌ 100% ΙΠΠΕΙΟ ΚΟΛ-

ΛΑΓΟΝΟ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 35ΤΕΜ.

ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙ-
ΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ, ΑΠΟΡΡΟΦΗ-
ΤΙΚΟ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ : 20 X 20cm (±2cm).
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 50ΤΕΜ.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ
ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΟΛΙΓΟΣΑΚ-

ΧΑΡΙΤΗ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ : 15 Χ 20cm
(±2cm).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 10ΤΕΜ.



                                                                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

                                                                          (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο
Παράρτημα Γ.

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός
ΕΚΑΠΤΥ

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.

4. Γλώσσα: Ελληνική

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :
1. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη

                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄

                                                   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

GMDN ΕΚΑΠΤΥ



                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄

                                                                                              ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ : 1637/22-06-2018

Αφρώδη επιθέματα, κολλητικά, για μολυσμένα έλκη, με εξωτερική ημιδιαπερατή μεμβράνη 
πολυουρεθάνης και ενσωματωμένο πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής με το τραύμα, 
με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου, χωρίς σουλφαδιαζίνη , περιεκτικότητα περίπου 
0,35mg/cm2, διάστασης 13χ13 ± 2cm  .  Να φέρει σήμανση CE

Αυτοκόλλητο απορροφητικό επίθεμα από ίνες πολυμερούς κυτταρίνης για έλκη χαμηλού ως 
υψηλού εξιδρώματος, με πλέγμα επαφής χωρίς σιλικόνη που αποτρέπει τη δημιουργία τζελ στο
έλκος. Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση, ώστε να μην 
επιτρέπει τη διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον, καθώς και στο έλκος υπό συνθήκες πίεσης, 
μετατρέποντας το εξίδρωμα σε τζελ. Να φέρει περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό 
υλικό, ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος, διάστασης 15χ15 ± 2cm . Να φέρει 
σήμανση CE 

Αυτοκόλλητο απορροφητικό επίθεμα από ίνες πολυμερούς κυτταρίνης για έλκη χαμηλού ως 
υψηλού εξιδρώματος, με πλέγμα επαφής χωρίς σιλικόνη που αποτρέπει τη δημιουργία τζελ στο
έλκος. Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη και να έχει υψηλή συγκράτηση, ώστε να μην 
επιτρέπει τη διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον, καθώς και στο έλκος υπό συνθήκες πίεσης, 
μετατρέποντας το εξίδρωμα σε τζελ. Να φέρει περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό 
υλικό, ώστε να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος, διάστασης 20χ20 ± 2cm

ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ SPRAY ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤ ΗΤΕΣ ΑΠΌ 100% 
ΙΠΠΕΙΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ. Να φέρει σήμανση CE



Αυτοκόλλητο αφρώδες επίθεμα νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη και ενσωματωμένο 
πλέγμα πολυεστέρα στην επιφάνεια επαφής με το έλκος, διάστασης 15χ20 ± 2cm. Να φέρει 
σήμανση CE

ΕΝΤΟΛΗ : 1406/25-05-2018

ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΠΟΓΓΩΔΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΟΠΗ ΓΙΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10cm x 10cm +/-1cm. Να
φέρει σήμανση CE

ΕΝΤΟΛΗ : 1378/24-05-2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΤΡΙΚΑΝΑΛΛΟ  Υ   ΗΚΓΡΑΦΟ  Υ   

 Να είναι  σύγχρονης  τεχνολογίας  και  να  εργάζεται  με  ρεύμα  πόλεως  220  V /
50 Hz καθώς και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διάρκειας δύο ωρών.

 Να καταγράφει  το πλήρες ΗΚΓράφημα σε 1 και 3 κανάλια με ρυθμό δειγματο -
ληψίας στην είσοδο τουλάχιστον 6000 δείγματα ανά δευτερόλεπτο. Αντίσταση
εισόδου μεγαλύτερη η ίση των 50ΜΩ.

 Να διαθέτει  ρυθμιστές ευαισθησίας και ταχύτητας (25-50mm/sec).
 Να  εκτελεί  διάγνωση  και  μετρήσεις  του  ΗΚΓραφήματος  από  αξιόπιστο

πρόγραμμα για ενήλικες και παιδιά
 Να διαθέτει  πληκτρολόγιο χειρισμού πλήρως στεγανοποιημένο.
 Να  διαθέτει  φωτιζόμενη  οθόνη  ταυτόχρονης  απεικόνισης  12  απαγωγών  ΗΚ -

Γραφήματος.
 Να έχει θερμικό εκτυπωτή και δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό εκτυπωτή.
 Απόκριση συχνότητας 0,05 – 150 Hz
 Φίλτρα μυϊκού τρόμου fi l ter  25-35Ηz και AC φίλτρο 50Hz.
 Να διαθέτει κύκλωμα ανίχνευσης βηματοδότη.
 Δυνατότητα εμφάνισης ολοκληρωμένου καρδιογραφήματος πριν την εκτύπωση.
 Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο LAN.



 Να  διαθέτει  εσωτερική  μνήμη  αποθήκευσης  τουλάχιστον  30  ΗΚΓραφημάτων
και δυνατότητα αποθήκευσης σε άλλο αποθηκευτικό μέσο.( SD card, USB)

 Κατά  τη  διάρκεια  λήψης  ΗΚΓφήματος  ηρεμίας  να  αναγνωρίζει  επεισόδια  αρ -
ρυθμιών και να επιμηκύνει αυτόματα τον χρόνο καταγραφής.

 Να είναι μικρού όγκου και βάρους .
 Να φέρει  την  σήμανση  CΕ και  να  διαθέτει  πιστοποίηση  IEC60601-2-25:2011

η οποία εγγυάται υψηλής ποιότητας ΗΚΓράφημα.
 Να  κατατεθεί  φύλλο  συμμόρφωσης  με  παραπομπές  στα  επίσημα  εμπορικά

φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
 Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτι -

κών για 10 έτη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ -ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ

1. Να είναι µόνιτορ αναίµακτης µέτρησης της πίεσης, κατάλληλο για µέτρηση σε ενήλι-
κες, παιδιά. 

2. Να διαθέτει εύρος ορίων µέτρησης της πίεσης από 10 έως 270 mmHg. 
3. Να διαθέτει εύρος ορίων µέτρησης παλµικού ρυθµού από 40 έως 200 bpm. 
4. Να διαθέτει ενδείξεις της συστολικής, της διαστολικής και της µέσης πίεσης. 
5. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθµισης του χρόνου επανάληψης της µέτρησης από l' έως 

480' . 
6. Οι µετρήσεις της αναίµακτης πίεσης να γίνονται είτε κατ' επίκληση, 
      είτε αυτόµατα, είτε συνεχώς. 
7. Να διαθέτει σύστηµα ασφάλειας από υπερβολική πίεση περιχειρίδας. 
8. Να µετρά και να απεικονίζει τον καρδιακό ρυθµό. 
9. Οι ψηφιακές ενδείξεις να είναι ευδιάκριτες τόσο από απόσταση όσο και σε οποιεσδήπο-

τε συνθήκες φωτισµού. 
10. Να διαθέτει παλμική οξυμετρία τεχνολογίας Masimo Set, κατάλληλη για μετρήσεις σε 

συνθήκες κίνησης και χαμηλής περιφερικής κυκλοφορίας με αισθητήρα πολλαπλών 
χρήσεων.

11.Να διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόµενη µπαταρία λιθίου - για µεγάλη διάρκεια ζωής
και χωρίς φαινόµενο µνήµης - µε αυτονοµία 10 ωρών κατ'ελάχιστο, µε όλες τις παρα-



µέτρους σε λειτουργία. Ο φορτιστής της µπαταρίας να είναι ενσωµατωµένος στο µη-
χάνηµα. 

12. Να διαθέτει  ενσωµατωµένο τροφοδοτικό για λειτουργία 100-240V /50-60HZ.  
13.Να έχει µικρές διαστάσεις για να µεταφέρεται εύκολα. 
14.Να διαθέτει τροχήλατο του κατασκευαστικού οίκου. 
15.Να είναι κατάλληλο για νοσοκοµειακή χρήση. 
16.Να μπορεί να δεχθεί ενσωματωμένο εκτυπωτή.
17.Κατά την παράδοση να συνοδεύεται από cuff πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων και παί-

δων, καθώς και σωλήνα σύνδεσης της περιχειρίδας µε το πιεσόµετρο. 
18.Να διαθέτει CE Mark και έγκριση FDA. 
19.Η συσκευή να συνοδεύεται από εγγύηση δύο (2) ετών. 


	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΙΚΑΝΑΛΛΟΥ ΗΚΓΡΑΦΟΥ

