
                                                                 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αριθμ. Πρωτ. 4109 

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ        Πειραιάς: 19-03-2019 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

Fax:   210 - 4592597  

 

 

 

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών 

 ( Πλάκες ταυτοποίησης ομάδων αίματος , τροχήλατα πιεσόμετρα – οξύμετρα , αμαξίδια 

μεταφοράς ασθενών , τροχήλατος απινιδωτής , καρδιογράφος τρικάναλος , εκτυπωτές , 

ανταλλακτικά αναισθησιολογικού μηχανήματος )  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   22 – 03- 2019   

ΩΡΑ: 12:00 π.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. 107 Α΄/ 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. 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.  

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της παρούσας και 

στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ).  

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

στο mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gr.  Σε περίπτωση που ο όγκος των 

δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο 

Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείο ( με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της 

ανάρτησης). 

mailto:bargiataki@tzaneio.gr


 

 

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΄ 

 

 

 

 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tzaneio.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

Α.Ε. ΑΔΑ 

ΕΙΔΟΣ 

 ΤΕΜΑΧΙΑ  

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

544 

6ΝΠΩ4

6906Κ 

–ΠΜΒ 

- ΠΛΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 

5 Χ 5 ΘΕΣΕΙΣ ( 30 ΣΕΤ )  3.000  

ΤΜΗΜΑ : 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  

ΤΜΗΜΑ : ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 

210-4592751 
 κα ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ 

ΣΟΥΖΑΝΑ  , 
προϊσταμένη 
Αιμοδοσίας  

  

- ΠΛΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ  

5 Χ 10 ΘΕΣΕΙΣ  
3.000  

382 

Ψ6ΖΝ4

6906Κ-

Τ2Ν 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ -  ΟΞΥΜΕΤΡΑ 2  

ΤΜΗΜΑ : Μ.Τ.Ν.  

&  

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ  

ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592131 – 232  
 κος ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , 
Προϊστάμενος 

Βιοϊατρικής τεχνολογίας     
  

361 

Ω1ΑΟ4

6906Κ-

ΣΦ6 

ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 10 ΤΜΗΜΑ : ΤΕΠ  

ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592131 – 232  
 κος ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , 
Προϊστάμενος 

Βιοϊατρικής τεχνολογίας     
  



366 

ΩΙ0Π4

6906Κ-

89Ζ 

- ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ  
1 

ΤΜΗΜΑ : Γ΄ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592131 – 232  
 κος ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , 
Προϊστάμενος 

Βιοϊατρικής  
τεχνολογίας     

 

- ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ  
1 

363 

Ψ0ΩΥ4

6906Κ-

Σ6Υ 

- ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΤΕΝΟΣ Α4  

( DOT – MATRIX) 6 

ΤΜΗΜΑ : 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

ΤΜΗΜΑ : 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592450 

 κος ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   , 
Προϊστάμενος 
πληροφορικής    

  

- ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ΦΑΡΔΥΣ Α3  

( DOT – MATRIX ) 2 

545 

6ΝΠΞ4

6906Κ-

ΛΗ5  

  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ   ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ   
  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ DATTEX  -  OHMEDA AESTIVA 

   
- ΣΕΝΣΟΡΕΣ ( ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΟΗΣ ) 

 

10 

ΤΜΗΜΑ : 

ΑΝΑΙΣΘ/ΚΟ  

ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592131 – 232  
 κος ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , 
Προϊστάμενος 

Βιοϊατρικής τεχνολογίας     
  

- ΣΕΝΣΟΡΕΣ ( ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ) Ο2  

 

 
10 

 

 

( ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΙΣΥΠΤΟΝΤΑΙ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄  )  

 



 

 

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 

5. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών  (3) εργασίμων  ημερών από  τη  λήψη της  παραγγελίας ,  εκτός  

αν  ορίζεται  διαφορετικά  κατ’εξαίρεση,    β)  η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  με  φροντίδα  και  δαπάνες  του  Προμηθευτή, στις  

Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  μας. 

6. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο 

Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 

            Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά : 

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 

 

 [ Α.Ε.  382  ]  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ  

 
Να είναι συσκευή σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίας γενιάς, αμεταχείριστο, κατάλληλο για χρήση σε νοσοκομειακό περιβάλλον και να 
λειτουργεί με τάση δικτύου AC 220 V / 50 Hz. Παράλληλα, να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία θα 
προσφέρει αυτονομία πάνω από 7 ώρες.  

   
01. Το μόνιτορ θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη μέτρηση των βασικών ζωτικών παραμέτρων ενηλίκων και παιδιών, όπως είναι η 

αρτηριακή πίεση αίματος (NIBP), ο κορεσμός οξυγόνου (SpO2) και ο παλμικός ρυθμός (PR). Να είναι φορητό, δηλαδή να μπορεί 

να μεταφερθεί εύκολα και να έχει βάρος μικρότερο από 3.0 κιλά περίπου. 

02. Να διαθέτει οθόνη αφής LCD τουλάχιστον 7’’, τελευταίας τεχνολογίας, τεκμηριωμένα ευανάγνωστη ακόμα και σε συνθήκες 

υψηλής φωτεινότητας, για την απεικόνιση των παραμέτρων παρακολούθησης, συναγερμών, ενδείξεων κλπ. 

03. Να μετράει την αρτηριακή πίεση αίματος του ασθενή με μη επεμβατικό αναίμακτο τρόπο (NIBP) μέσω περιχειρίδας 

μονού αυλού, με χρήση της ταλαντωσιμετρικής (oscillometric) μεθόδου μέτρησης αυτόματα ή χειροκίνητα. Να απεικονίζει τη 

συστολική και τη διαστολική τιμή της πίεσης σε mmHg.  

04. Να μετράει τον κορεσμό του οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα με αναίμακτο τρόπο μέσω αισθητήρα δακτύλου και να 

απεικονίζει την τιμή του κορεσμού οξυγόνου (SpO2) σε ποσοστό %. Να δέχεται αισθητήρες οξυμετρίας δακτύλου μίας ή 

πολλαπλών χρήσεων για ενήλικες ή παιδιά. 

05. Να μετράει τον παλμικό ρυθμό (PR) του ασθενή είτε μέσω της μεθόδου μέτρησης της πίεσης μέσω περιχειρίδας (NIBP) είτε 

μέσω του αισθητήρα οξυμετρίας και να απεικονίζει την αντίστοιχη τιμή (PR). 

06. Να διαθέτει οπτικοακουστική ένδειξη συναγερμών (alarm) με ρυθμιζόμενα από το χρήστη όρια για κάθε μια από τις 

παραμέτρους.  



 

07. Να ανιχνεύει τα εκτός ορίων επίπεδα όλων των μετρούμενων παραμέτρων (δηλαδή της αρτηριακής πίεσης NIBP, του 

κορεσμού οξυγόνου SpO2, του παλμικού ρυθμού PR), ενεργοποιώντας αυτόματα τον αντίστοιχο συναγερμό (alarm). 

08. Να διαθέτει τη δυνατότητα αποθήκευσης σε μνήμη των υπό παρακολούθηση παραμέτρων και συναγερμών, ώστε να είναι εφικτό 

να ανατρέξει ο χρήστης σε πρόσφατες προηγούμενες μετρήσεις. 

09. Να διαθέτει κατάλληλη τροχήλατη βάση μεταφοράς για την ευκολότερη μετακίνηση του, με καλάθι φύλαξης των καλωδίων, 

περιχειρίδων, αναλωσίμων κλπ. 

10. Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης  EtCO2 με την προσθήκη κατάλληλου εξοπλισμού. Να προσφερθεί προς επιλογή.  

11. Να μπορεί να αναβαθμιστεί με θερμικό καταγραφικό για την εκτύπωση και των δύο κυματομορφών. Να προσφερθεί προς 

επιλογή.  

12. Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης θερμοκρασίας  με την χρήση θερμομέτρου αυτιού. Να προσφερθεί προς επιλογή. 

13. Η συσκευή να προσφέρεται με όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και λοιπά εξαρτήματα έτσι ώστε να είναι έτοιμη προς 

χρήση χωρίς να απαιτείται η αγορά επιπλέον εξαρτημάτων (cuff πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων 24-32 εκ. και 31-40 εκ.και 

αισθητήρα οξυμετρίας ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων). 

14. Κατά την παράδοση, να δοθούν τα Εγχειρίδια Χρήσεως (Operation Manual) και Τεχνικής Υποστήριξης (Service Manual) της 

συσκευής και να γίνει επίδειξη/εκπαίδευση στους χρήστες και στο τεχνικό προσωπικό για τη χρήση και συντήρηση αυτής. 

15. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαθέτει πλήρες 

πιστοποιητικό CE mark σύμφωνα με την οδηγία 93/42 της Ε.Ε. συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης από τον 

κατασκευαστικό οίκο. Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας με 

πιστοποίηση κατά ISO 13485 & ISO 9001 για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη (να 

κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά) και ιδιαίτερα ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ΔΥ8/1348 για την ορθή 

πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ώστε να μην αλλοιώνεται και υποβαθμίζεται το επίπεδο της ποιότητας τους 

κατά την διαδικασία διανομής τους. 

 



 

16. Ο υποψήφιος προμηθευτής να διαθέτει τμήμα τεχνικής υποστήριξης καταρτισμένο από εξειδικευμένους τεχνικούς . 

17. Να προσφέρεται με εγγύηση καλής λειτουργίας  τουλάχιστον  δύο (2) ετών και κατά την εγγύηση να παρέχεται δωρεάν 

υποστήριξη βλαβών και προβλεπόμενης συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

18. Να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη με επιστολή του κατασκευαστικού οίκου (επί ποινή 

αποκλεισμού). 

19. Ο υποψήφιος προμηθευτής να είναι εντεταγμένος σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Να κατατεθεί βεβαίωση Συμμετοχής σε 

Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006) 

20. Να γίνει επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευση προσωπικού με την παράδοση του μηχανήματος για όσο χρόνο απαιτείται. 

 
 

 

 [  Α.Ε. 361  ]  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  

 

Να είναι βαρέως τύπου, κατάλληλο για την ενδονοσοκομειακή  μεταφορά ασθενών. 

Τα μεταλλικά μέρη του να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα εξαιρετικής αντοχής εξολοκλήρου χρωμιομένο. 

H πλάτη και το κάθισμα να είναι κατασκευασμένα από δερματίνη πλενόμενη διπλής επένδυσης μεγάλης αντοχής.   

Να είναι πτυσσόμενο και να διαθέτει χειρολαβές στην πλάτη για την οδήγηση του. 

Να έχει δυνατότητα κίνησης και από τον ασθενή μέσω στεφάνης. 

Να διαθέτει 2 πρόσθιους τροχούς περιστρεφόμενους, συμπαγείς Φ 20 cm. 

Να διαθέτει 2 οπίσθιους τροχούς συμπαγείς Φ 60 cm με φρένα  (με στεφάνι ρόδας).  



Να διαθέτει υποπόδια με δυνατότητα αναδίπλωσης για την διευκόλυνση  της προσέγγισης ή της απομάκρυνσης του ασθενούς προς 

και από το  κάθισμα. 

Να φέρει υποδοχή για φορητή φιάλη Οξυγόνου. 

Να φέρει βάση για στατώ ορού και στατώ ορού 2 θέσεων.  

Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη 

Να φέρει CE Mark. 

 

Να φέρει αντικλεπτικό σύστημα το οποίο να κρατάει το αμαξίδιο  

σε ανοιχτή θέση και να προσθαφαιρείται από το Νοσηλευτικό προσωπικό. 

 

 

 [ Α.Ε.  366  ]   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΟΥ ΜΕ MONITOR ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ. 

1. Γενικά χαρακτηριστικά   

Α. Να είναι καινούργιος αμεταχείριστος με δυνατότητα χειροκίνητης (manual) και Αυτόματης (AED) λειτουργίας με φωνητικές οδηγίες. 

Β. Να λειτουργεί με διφασική τεχνολογία απινίδωσης και να έχει μέγιστη ενέργεια εξόδου 260 Joules τουλάχιστον. Μεγαλύτερη 

διαθέσιμη ενέργεια θα εκτιμηθεί επιπλέον.  

Γ. Η διάρκεια και η τάση της κυματομορφής απινίδωσης να καθορίζεται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με την διαθωρακική 

αντίσταση του ασθενούς. 

Δ. Το βάρος της συσκευής με τροφοδοτικό και τα εξωτερικά Paddles να μην υπερβαίνει τα 6,5 κιλά. 

 

2. Η συσκευή να περιλαμβάνει ενσωματωμένα τα εξής: 

1. Α. Τον Απινιδωτή (Defibrillator).   

2. Β. Το MONITOR. 

3. Γ. Το καταγραφικό (Printer). 

4. Δ. Το τροφοδοτικό 220V/50Hz AC. 



5. Ε. Την μπαταρία. 

6. ΣΤ. Ενσωματωμένο charge tester για τεστ εκφόρτισης. 

 

 

3. Τροφοδοσία ρεύματος. 

Α. Ο απινιδωτής να διαθέτει εσωτερικό τροφοδοτικό 220V/50Hz AC. 

B. Να διαθέτει εσωτερική μπαταρία για λειτουργία εκτός ρεύματος. 

Γ. Ο χρόνος πλήρους φόρτισης της μπαταρίας να είναι μικρότερος των 3 ωρών. 

Δ. Η φόρτιση της μπαταρίας να γίνεται αυτόματα απ’ τη στιγμή που η συσκευή συνδεθεί στην τάση δικτύου 220V AC. 

Ε. Ο απινιδωτής να είναι σε θέση να εκτελέσει με πλήρως φορτισμένη μπαταρία. 

 Τουλάχιστον 70 απινιδώσεις στην μέγιστη ενέργεια. 

 Τουλάχιστον 100 λεπτά συνεχούς λειτουργίας monitor. 

 

4. Χρόνοι φόρτισης απινιδωτή με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 

 Για 200 Joules να μην υπερβαίνει τα 5 sec. 

 Να μην υπερβαίνει τα 8 sec σε περίπτωση που διαθέτει μεγαλύτερη ενέργεια απινίδωσης. 

 

5. Η παροχή της θεραπευτικής ενέργειας απινίδωσης να είναι δυνατή μέσω: 

 

1. Εξωτερικών ηλεκτροδίων πολλαπλών χρήσεων (hard paddles), και να περιλαμβάνονται paddles ενηλίκων και παίδων. 

2. Εσωτερικών ηλεκτροδίων (κουτάλες) πολλαπλών χρήσεων. 

3. Αυτοκόλλητων ακτινοδιαπερατών ηλεκτροδίων απινίδωσης (Pads) για hands free απινίδωση (Να περιλαμβάνεται ένα ζεύγος 

ενηλίκων και ένα ζεύγος παίδων). 

 

6. Το Monitor. 

 Ο απινιδωτής να διαθέτει οπωσδήποτε έγχρωμη οθόνη LCD υψηλής ανάλυσης διαγωνίου μεγαλύτερης των 5,5 ιντσών. 

 Να διαθέτει οπωσδήποτε, ταυτόχρονη απεικόνιση 2 απαγωγών ΗΚΓτος, χωρίς την ανάγκη επιπλέον αναβαθμίσεων. 



 

 

 

7. Το καταγραφικό / Printer 

 Να διαθέτει θερμικό εκτυπωτή με χαρτί πλάτους 50mm και δυνατότητα εκτύπωσης και των δύο απεικονιζόμενων απαγωγών 

σε ταχύτητα 25mm/sec. 

 Το καταγραφικό να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία ύστερα από κάθε απινίδωση, καταγράφοντας ταυτόχρονα, και τις δύο 

διαθέσιμες απαγωγές, καθώς και τις επιμέρους παραμέτρους, καρδιακό ρυθμό, αποδιδόμενη ενέργεια, ECG leads, ECG 

size, αντίσταση του ασθενή. 

 Να καταγράφονται επίσης η ώρα, η ημερομηνία, οι απαγωγές (ECG leads), ο καρδιακός ρυθμός και τα τεστ του απινιδωτή. 

 Να διαθέτει καθυστερημένη καταγραφή για 8 sec περίπου. 

 Να διαθέτει ειδικό αισθητήρα με οπτικό και ηχητικό συναγερμό, σε περίπτωση που χρειάζεται αλλαγή το χαρτί του εκτυπωτή 

και σε περίπτωση που είναι ανοικτό το πορτάκι του εκτυπωτή. 

 

8. Να λαμβάνει ΗΚΓ/μα μέσω: 

 3-πολικού καλωδίου (να περιλαμβάνεται) 

 5-πολικού καλωδίου (να περιλαμβάνεται). 

 Εξωτερικών Paddles. 

 Αυτοκόλλητων Pads. 

 Να έχει δυνατότητα μεταβολής ευαισθησίας ECG size: από 4, έως και 0.25 cm/mV  

 

 

9. ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ / MODES. 

Α. Αυτόματη λειτουργία AED. 

 Η συσκευή να διαθέτει αυτόματη λειτουργία απινίδωσης AED με φωνητικές και οπτικές οδηγίες καθ’ όλη τη διάρκεια του 

περιστατικού. 

 Να διαθέτει ειδικό αλγόριθμο ανίχνευσης παρασίτων που δημιουργούνται κατά τη μετακίνηση, ή την αναπνοή του ασθενούς 



αποφεύγοντας την απόδοση λανθασμένης θεραπείας. 

 Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης ανάλυσης καρδιακού ρυθμού χωρίς την επέμβαση του χρήστη. 

 

Β. Χειροκίνητη λειτουργία (Manual). 

 Να διαθέτει χειροκίνητη λειτουργία απινίδωσης (Manual) η οποία να πραγματοποιείται σε 3 απλά βήματα (1-2-3 step). 

 Η επιλογή της επιθυμητής  ενέργειας απινίδωσης, να γίνεται σε τουλάχιστον 10 βήματα.  

 Να διαθέτει οπωσδήποτε, δυνατότητα αυτόματης αλληλουχίας απινίδωσης, με ρυθμιζόμενα από τον χρήστη πρωτόκολλα 

επιλογής ενάργειας απινίδωσης, 

 

10. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ/ ALARMS. 

 Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει οπτικούς και ακουστικούς συναγερμούς ασφαλείας για όλες τις μετρήσιμες παραμέτρους. 

 Να διαθέτει VF και VT alarm 

 

11. ΜΝΗΜΗ 

Η συσκευή πρέπει να περιλαμβάνει εσωτερική ή εξωτερική μνήμη με δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 80 περιστατικών με 

καταγραφή μίας απαγωγής. 

Η συσκευή να διαθέτει λειτουργία μεταφοράς δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Να έχει δυνατότητα καταχώρησης στην μνήμη, ονοματεπώνυμο ασθενή, ηλικία, φάρμακα που του χορηγήθηκαν. 

 

12. Ασφάλεια / Αντοχή. 

Ο απινιδωτής να είναι σύμφωνος με όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και τα standards της IEC (CE mark, ISO). 

 

13. Να είναι κατάλληλος για: 

Α. Εξωτερική απινίδωση. 

 Συγχρονισμένη απινίδωση (Sync.Crdioversion). 

 Ασύγχρονη απινίδωση (Defibrillation). 

Β. Εσωτερική απινίδωση. 



 Συγχρονισμένη απινίδωση (Sync. Cardioversion) από 2 έως και 50 Joules. 

 Ασύγχρονη απινίδωση (Defibrillation) από 2 έως 50 Joules. 

Γ. Απινίδωση από απόσταση μέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης – ΗΚΓ/τος. 

 

14. Ο απινιδωτής να διαθέτει όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για την λειτουργία του αναλυτικά: 

 Ένα (1) ζεύγος ηλεκτροδίων εξωτερικής απινίδωσης (Paddles) ενηλίκων και παίδων. 

 Ένα (1) καλώδιο ρεύματος A/C power cord. 

 Ένα (1) 3- πολικό καλώδιο ηλεκτροκαρδιογραφήματος (5-lead ECG Cable). 

 Ένα (1) ζεύγος ακτινοδιαπερατών αυτοκόλλητων Pads ενηλίκων, με δυνατότητα εξωτερικής απινίδωσης /  

ηλεκτροκαρδιογραφήματος.  

 Ένα (1) ζεύγος ακτινοδιαπερατών αυτοκόλλητων Pads παίδων, με δυνατότητα εξωτερικής απινίδωσης / 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος. 

 Ένα (1) καλώδιο θεραπείας απομακρυσμένης απινίδωσης. 

 Τρία (3) ρολά χαρτί εκτυπωτή. 

 Ένα (1) τζελ απινίδωσης. 

 Εγχειρίδιο λειτουργίας (manual) στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα σε έντυπο και σε CDROM. 

 Service Manual. 

 

15. Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη και να έχει επάρκεια σε ανταλλακτικά για 10 έτη. 

 

16. Να παρέχεται εκπαίδευση στο προσωπικό του νοσοκομείου (ιατρικό, τεχνικό) στην χρήση και συντήρηση της συσκευής.   

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 [ Α.Ε. 366  ]  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ  

1.  Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας.  

2. Να λειτουργεί στα 220ν αλλά και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας 2 ωρών.  

3. Η λήψη του σήματος να γίνεται με εύρος συχνοτήτων 0.05-150 ΗΖ  

4. Να συλλέγει ταυτόχρονα και τις δώδεκα απαγωγές  και να εκτυπώνει ανά τρεις οποιεσδήποτε από αυτές. Επίσης να εκτελεί 
διάγνωση και μετρήσεις επί του ΗκΓραφήματος. 

5. Να διαθέτει διάφορες φωτεινές ενδείξεις των καταστάσεων του, όπως μπαταρίας, έλλειψη χαρτιού και έλεγχο καλής επαφής 
των ηλεκτροδίων.  

6. Το καταγραφικό να είναι τριών καναλιών, με εύρος συχνοτήτων 0-150 ΗΖ, για διαγνωστική ακρίβεια, θερμικού τύπου και το 
πλάτος του αντίστοιχου χαρτιού να είναι τουλάχιστον 60 mm.  

7.  Να έχει δυνατότητα επανεκτύπωσης του τελευταίου καρδιογραφήματος.  

8. Να διαθέτει οθόνη LCD   μεγάλων διαστάσεων τουλάχιστον 6 ιντσών. 

9. Να διαθέτει τουλάχιστον 2 ταχύτητες καταγραφής καθώς και 3 τουλάχιστον διαφορετικά επίπεδα ενίσχυσης επάρματος.  

10.  Να διαθέτει φίλτρα μυϊκά 25,35 ΗΖ, καθώς και φίλτρα δικτύου 50 και 60 ΗΖ.  

11.  Να έχει αντίσταση εισόδου άνω 30ΜΩ.   

12. Όλα τα παραπάνω να  αποδεικνύονται από τα επίσημα έντυπα και βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου. 
 



13. Να συνοδεύεται από 10πολικό καλώδιο ασθενούς εύκολα επισκευαζόμενο (μη συμπαγές). 

14. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη. 

15. Το μηχάνημα να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, και να διαθέτει 
απαραιτήτως το σήμα CE.  

 
 

 

 [  Α.Ε. 363  ]  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 

 

 

ΤΥΠΟΣ      ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ    Α4 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ    435CPS 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ   5 

ΣΥΝΔΕΣΗ     ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ & USB 

ΛΟΙΠΑ     Buffer 88KB standard 

  Zero tear off 

  Σετ χαρακτήρων ΕΛΟΤ 928,437,851 

 

 

ΤΥΠΟΣ     ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ   Α3 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ   435CPS 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ    5 

ΣΥΝΔΕΣΗ   ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ & USB 

ΛΟΙΠΑ   Buffer 88KB standard 

Zero tear off 

Σετ χαρακτήρων ΕΛΟΤ 928,437,851 

 


