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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  
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Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών 

 ( Κλίνη ανάνηψης νεογνών , Φορητό παλμικό οξύμετρο  νεογνών , Φορητή αναρρόφηση , 

Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών νεογνών )  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   02 – 04- 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 

393 

ΩΡΕΤ4

6906Κ-

ΕΤΩ  

 
        - ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ   1 

ΤΜΗΜΑ : 

ΝΕΟΓΝΩΝ   

ΤΜΗΜΑ : ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 

210-4592801-811 
 κα ΜΠΟΥΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ , 

Προϊσταμένη Μ+Γ   
  

       -  ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ  

          ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ   1 

737 

ΩΡΕΤ4

6906Κ-

ΕΤΩ  

- ΚΛΙΝΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ  
1 

ΤΜΗΜΑ : 

ΝΕΟΓΝΩΝ   

ΤΜΗΜΑ : ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  
ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 

210-4592801-811 
 κα ΜΠΟΥΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ , 

Προϊσταμένη Μ+Γ     
   

- ΦΟΡΗΤΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΝΕΟΓΝΩΝ  1 

 

 

 

( 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.  393  ]  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  

 

 Να είναι συμπαγούς κατασκευής, ανθεκτική, τελευταίας τεχνολογίας, σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην επιτρέπει την δημιουργία 

εστιών μόλυνσης με δυνατότητα εύκολου καθαρισμού και απολύμανσης. Να είναι ελαφριά, εύχρηστη, εργονομικού σχεδιασμού 

κατάλληλη για όλες τις χρήσεις.  

 

 Να είναι φορητή και να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα (τροφοδοσία 220V). 

 

 Να είναι ισχυρής αναρρόφησης 25 l/min τουλάχιστον με δυνατότητα κενού    -80 kPa περίπου.  

 

 Να συνοδεύεται από μανόμετρο κενού ευκρινούς ανάγνωσης με διακόπτη ρύθμισης της έντασης αναρρόφησης, καθώς και από 

διακόπτη on-off με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Να διαθέτει βάση για την τοποθέτηση της φιάλης. 

 

 Να διαθέτει μηχανικό σύστημα ασφαλείας με φλοτέρ στο καπάκι της φιάλης ώστε να κλείνει σε περίπτωση υπερχείλισης με 

αποτέλεσμα να αποτρέπει την μόλυνση στο εσωτερικό της αναρρόφησης. Να διαθέτει επιπρόσθετα φίλτρο βακτηριδίων και 

μικροοργανισμών για 100% προστασία κατά της υπερχείλισης, αλλά και των μικροβίων.  



 

 Να διαθέτει φιάλη 1 lt άθραυστη, διαβαθμισμένη και καπάκι με σύστημα ασφαλείας κατά της υπερχείλισης, καθώς και όλα τα 

απαραίτητα συνδετικά, φίλτρα και σωλήνες. Όλα τα εξαρτήματα να αποστειρώνονται στους 134°C. Να έχει δυνατότητα λειτουργίας 

και με σάκους μ.χ. 

 

  Nα είναι τοποθετημένη  σε  τρόλεϊ. 

  

 Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών και να καλύπτεται με service και ανταλλακτικά για δέκα (10) χρόνια. Η 

προσφορά να συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης και πρωτότυπο prospectus.  

 

 Η συσκευή να πληροί τα διεθνή standards ασφαλείας (ISO & CE). Να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 [  Α.Ε. 393  ]  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΝΕΟΓΝΩΝ 

 

1. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση ώστε να 

παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των ζωτικών παραμέτρων νεογνών.  

 

2. Να είναι κατάλληλο και για μεταφορές. Για το λόγο αυτό να διαθέτει ειδικό άγκιστρο για τοποθέτηση σε φορείο. 

 

3. Να λειτουργεί με τάση δικτύου (220V/50Hz) και να περιλαμβάνει ενσωματωμένη μπαταρία τουλάχιστον πέντε (5) ωρών.  

 
4. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής, τουλάχιστον 12”, με απεικόνιση έως και οκτώ (8) κυματομορφών ταυτόχρονα.  

 
5. Να διαθέτει διαφορετικά προφίλ απεικόνισης των ενεργών παραμέτρων, όπως για παράδειγμα απεικόνιση κυματομορφών 

ταυτόχρονα με γράφημα τάσης καθώς και απεικόνιση με μεγάλο μέγεθος γραμματοσειράς για τέσσερις τουλάχιστον 

παραμέτρους. 

 

6. Να προσφερθεί με δυνατότητα παρακολούθησης: 

α) Ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG). 

β) κορεσμού αιμοσφαιρίνης (SpO2),  

γ) δύο (2) θερμοκρασιών,  

δ) αναίμακτης πίεσης (NIBP),  

ε) αιματηρών πιέσεων (IBP) 

 



7. Να έχει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με προσθήκη ενισχυτή καπνογραφίας (CO2) τύπου sidestream, με ροή δείγματος 

μικρότερη από 60 ml/min. 

8. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) 

 Να δέχεται 3-πολικό καλώδιο ηλεκτροκαρδιογραφήματος κατάλληλο για νεογνά. 

 Να απεικονίζει ευδιάκριτα την καρδιακή συχνότητα, ακόμη και στις περιπτώσεις κακής σύνδεσης ή διακοπής   
           ηλεκτροδίου ΗΚΓ. 

 Να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης της κυματομορφής της αναπνοής και να υπάρχει ψηφιακή ένδειξη της  
           συχνότητας των αναπνοών.  

 
9. Αναίμακτη πίεση (ΝΙΒΡ) 

  Να διαθέτει λειτουργία χειροκίνητης και αυτόματης εκκίνησης της μέτρησης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. 

  Να απεικονίζονται οι τιμές συστολικής, διαστολικής και μέσης αρτηριακής πίεσης, με ξεχωριστά όρια συναγερμού για 
κάθε μία από αυτές. 

 Το όριο εμφύσησης της πίεσης στη περιχειρίδα να ρυθμίζεται χειροκίνητα αλλά και αυτόματα. 
 

10. Θερμοκρασία (Τ) 

 Να έχει την δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας σε δύο διαφορετικά σημεία του σώματος  (Τ1,Τ2), ταυτόχρονα, σε 
περίπτωση που χρησιμοποιηθούν δύο αισθητήρες. 

 Στην παραπάνω περίπτωση να υπολογίζει και να αναδεικνύει τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο σημείων 
(ΔΤ). 

 
11. Παλμική οξυμετρία (SpO2) και λοιπές παράμετροι  

 Να μετρά με αναίμακτη μέθοδο τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο μέσω αισθητήρα δακτύλου (probe) 
πολλαπλών χρήσεων, τεχνολογίας Nellcor. 

 Να απεικονίζει ψηφιακά τον κορεσμό % οξυγόνου και να απεικονίζει την πληθυσμογραφική καμπύλη SpO2. 

12. Αιματηρές πιέσεις (IBP). Να μετράει ταυτόχρονα δύο (2) αιματηρές πιέσεις. Να απεικονίζονται οι τιμές της συστολικής, 

διαστολικής και μέσης πίεσης, καθώς και οι κυματομορφές των πιέσεων. 

 

13. Να διαθέτει πάγωμα κυματομορφών και λειτουργία OxyCRG. 

 



14. Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης όλων των κυματομορφών (full disclosure) για τις τελευταίες 48 ώρες και ανασκόπηση 

αυτών από την οθόνη του monitor. 

 
15. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς (alarms) για όλες τις παραμέτρους με ρυθμιζόμενα άνω και κάτω όρια. Τα όρια 

των συναγερμών να είναι προκαθορισμένα από τον κατασκευαστή, να δύνανται να ρυθμιστούν εύκολα από τον χειριστή και να 

απεικονίζονται συνεχώς στην οθόνη.  

 
16. Να διαθέτει μνήμη trend χρονικής διάρκειας έξι (6) ημερών τουλάχιστον, όλων των παραμέτρων σε γραφήματα και αριθμητικές 

τιμές.  

 
17. Να διαθέτει ειδικό λογισμικό για δοσολογία φαρμάκων. 

 
18. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή τουλάχιστον δύο (2) καναλιών. 

 
19. Το κάθε μόνιτορ να συνοδεύεται από:  

19.1 Κεντρικό καλώδιο ΗΚΓφήματος (ECG), κατάλληλο για νεογνά, 
19.2 Καλώδιο προέκτασης παλμικής οξυμετρίας (SpO2), πολλαπλών χρήσεων, 
19.3 Δέκα (10) αισθητήρες οξυμετρίας (SpO2), κατάλληλους για νεογνά, μίας χρήσης. 
19.4 Σωλήνα σύνδεσης νεογνικών περιχειρίδων (NΙBP), πολλαπλών χρήσεων. 
19.5 Πέντε (5) περιχειρίδες (NΙBP), μεγέθους 6-11 εκατοστών (περίπου), μίας χρήσης, 
        και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εύρυθμη λειτουργία.  

 

20. Για το σύνολο των μόνιτορ να παραδοθούν τριακόσια (300) τριπολικά ηλεκτρόδια ΗΚΓφήματος (ECG), κατάλληλα για νεογνά, 
μίας χρήσης. 
 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
1. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. Να 

διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 σύμφωνα με την Υ.Α 
ΔΥ8δ/1348/04 που αφορά στη διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

 



2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ 
117/2004(ΦΕΚ 82Α) και Π.Δ 15/2006(ΦΕΚ 12Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108. 

 
3. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη . 
 

4. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διάθεση ανταλλακτικών για μία δεκαετία. 
 
5. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα 

εκπαιδευμένο προσωπικό. 
 
6. Να συνταχθεί πλήρες, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης για όλα τα ανωτέρω.  

 
 

 

 

 [ Α.Ε.  737  ]   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΝΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ  

 

1. Η κλίνη ανάνηψης να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να πληροί τους διεθνείς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλούς λειτουργίας και 
υγιεινής. 
 
2. Να φέρεται σε τροχήλατη βάση αυξομειούμενου ύψους, με 4 αντιστατικούς τροχούς και σύστημα πέδησης αυτών. Να διαθέτει χειρολαβές 
για την εύκολη μετακίνηση της.  
 
3. Η κλίνη να μπορεί να παίρνει κλίση ±12° και τα πλαϊνά τοιχώματα να πέφτουν προς τα κάτω, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι διάφορες 
εργασίες στο νεογνό. Το ένα τοίχωμα να διαθέτει οπές για τη στήριξη σωλήνων και κυκλωμάτων.   
 
4. Να διαθέτει δίσκο κατάλληλο για την τοποθέτηση ακτινολογικής κασέτας, ώστε να μην απαιτείται η μετακίνηση του νεογνού κατά τη λήψη 
ακτινογραφιών.     
 
5. Να διαθέτει θερμαντική κεφαλή, η οποία να δύναται να περιστρέφεται κατά 90° και προς τις 2 κατευθύνσεις, για να μπορούν να γίνονται 
ανεμπόδιστα διάφορες εργασίες (π.χ. λήψη ακτινογραφίας) πάνω από το νεογνό.  

 

 



 
6. Να διαθέτει ενσωματωμένο ισχυρό εξεταστικό φωτισμό με λάμπα αλογόνου 50 W περίπου, και αντίστοιχο πλήκτρο ενεργοποίησης. 
 
7. Οι διαστάσεις της κλίνης ανάνηψης να μην υπερβαίνουν τα 120 (D) x 80 (W) cm, έτσι ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση της σε μικρούς 
χώρους ( π.χ. αίθουσα τοκετών, χειρουργείο).      
 
8.    Η μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας να λειτουργεί με μικροεπεξεργαστή και να διαθέτει οπωσδήποτε τουλάχιστον τους εξής τρόπους 
λειτουργίας : 
- Χειροκίνητης ρύθμισης (Manual Mode) 
- Servo (δέρματος) Mode 
 
9. Να διαθέτει τις κάτωθι ρυθμίσεις τουλάχιστον: 

 Θερμοκρασία νεογνού 34°- 38° C 

 Ισχύς του θερμαντικού στοιχείου σε κλίμακα 0-100% (με διαβάθμιση 10%) 

 Επιλογή Manual Mode / Servo Mode 

 Χρονομετρητή ( Timer) 
 
10. Η θερμότητα ισχύος να κατανέμεται ομοιόμορφα στην κλίνη του νεογνού, τεκμηριωμένα. 
 

 
11. Στη μονάδα ελέγχου της κλίνης ανάνηψης να υπάρχουν τουλάχιστον οι κάτωθι ψηφιακές ενδείξεις : 

 Θερμοκρασία δέρματος νεογνού  

 Ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας δέρματος νεογνού 34° - 38°C (στο Servo Mode) 

 Ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας θερμαντικού στοιχείου (στο Manual Mode) 

 Ισχύς θερμαντικού στοιχείου μέσω ραβδογράμματος σε τουλάχιστον 10 επίπεδα 

 Χρονομετρητή 
 
12. Να διαθέτει τουλάχιστον τους κάτωθι οπτικοακουστικούς συναγερμούς : 

 Θερμοκρασία νεογνού υψηλότερη ή χαμηλότερη από την επιθυμητή ±1°C 

 Υψηλή θερμοκρασία νεογνού (πάνω από 39°C) 

 Βλάβη ή αποσύνδεση του αισθητήρα δέρματος 

 Βλάβη του συστήματος 

 Διακοπή ρεύματος 
 



 
13. Η κλίνη ανάνηψης να διαθέτει ενσωματωμένη αναρρόφηση, με δυνατότητα ρύθμισης και ένδειξης της αναρροφητικής πίεσης από 0-150 
mmHg.  
 
14. Να διαθέτει ενσωματωμένη ειδική έξοδο παροχής 100% Ο2  με εύρος ρύθμισης ροομέτρου: 0-15 L/min. 
 
15. Να διαθέτει μίκτη οξυγόνου-αέρα, με εύρος ρύθμισης της συγκέντρωσης οξυγόνου 21 %-100%. 
 
16. Να διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα αναπνευστικής υποστήριξης με μανόμετρο μέσω της οποίας ο χειριστής θα μπορεί να θέσει τα 
παρακάτω:  

 Της μέγιστης εισπνευστικής πίεσης 

 Της παρεχόμενης ροής 
 Της αναπνευστικής συχνότητας 
 Της ΡΕΕΡ. 
 
17. Να φέρει ενσωματωμένο σύστημα ζυγού νεογνών. 
  
18. Να φέρει τουλάχιστον δύο ράφια  για την τοποθέτηση εργαλείων και διαφόρων υλικών,  συσκευών κλπ, καθώς και αποθηκευτικό συρτάρι. 

 
19. Να συνοδεύεται τουλάχιστον από:  
 

 Σωλήνες σύνδεσης με τις παροχές Αέρα και Ο2 του νοσοκομείου. 

 Ειδικό ανατομικό, ακτινοπερατό στρωματάκι. 

 Δύο (2) αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας δέρματος, πολλαπλών χρήσεων. 

 10 αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας δέρματος μιας χρήσης. 

 Είκοσι (20) αναπνευστικά κυκλώματα ασθενούς, μιας χρήσης, κατάλληλα για ανάνηψη νεογνών. 

 2 Μάσκες αερισμού νεογνών πολλαπλών χρήσεων. 

 Δέκα (10) δοχεία αναρρόφησης (με  υδρόφοβα φίλτρα), μίας χρήσεως. 

 Ροόμετρο Ο2 και φιάλη Ο2 
 
 
 
 

 



 

 [ Α.Ε. 737 ]  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ   

 

 Να είναι φορητό, μικρού όγκου και να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να αντέχει στην σκληρή χρήση, αλλά και σε τυχαίες πτώσεις 
και κτυπήματα. 

 

 Να είναι κατάλληλο για χρήση σε μονάδα νεογνών   και να διαθέτει τεχνολογία κατάλληλη για την επεξεργασία του σήματος και την 
απόρριψη παρασίτων κίνησης από κίνηση του νεογνού. 

 

 Το βάρος του να μην ξεπερνά τα 350 gr. 
 

 Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες για τουλάχιστον 30 ώρες αυτόνομης συνεχούς λειτουργίας. Να μπορεί να λειτουργήσει και με 
επαναφορτιζόμενες. 

 

 Nα έχει ένδειξη του επιπέδου φόρτισης των μπαταριών. 

 Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις LED για ευκολότερη ανάγνωση των μετρήσεων από απόσταση και σε δύσκολες συνθήκες 
φωτισμού. 

 

 Να μετράει και απεικονίζει συνεχώς τις ακόλουθες παραμέτρους:  
 Κορεσμό αιμοσφαιρίνης (SpO2) 
 Σφυγμό (PR)    
 Δείκτη Περιφερικής Κυκλοφορίας PI (Perfusion Index) 
  

 Να έχει ένδειξη της ποιότητας του λαμβανόμενου σήματος.  

 Να μετρά τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης SpO2 από 1 έως 100%. 

 Να μετρά τον καρδιακό παλμό (PR)από 25 έως 240 bpm. 

 Να διαθέτει πρόγραμμα παρακολούθησης και απεικόνισης των μεταβολών του SpO2 με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα.  
 

 Να διαθέτει προρυθμιζόμενους οπτικοακουστικούς συναγερμούς για τις μετρούμενες παραμέτρους SpO2 και PR. 
 



 Να διαθέτει μνήμη με δεδομένα ασθενούς (trends) για 72 ώρες. 

 Να μπορεί να μεταφέρει τα δεδομένα της μνήμης του σε υπολογιστή.  

 Να περιλαμβάνει αισθητήρα πολλαπλών χρήσεων δακτύλου για νεογνά και καλώδιο προέκτασης, μήκους τουλάχιστον 1 μέτρου. 
 

 Να δέχεται αισθητήρες για εφαρμογή σε άλλα σημεία του σώματος (αυτί, μύτη, πόδι κ.λ.π.), τόσο πολλαπλών χρήσεων, όσο και 
αυτοκόλλητων για πολύ κινητικούς ασθενείς. 

 

 Να διαθέτει θήκη προστασίας από πτώσεις και χτυπήματα. 
 
●  Να διαθέτει πιστοποιητικό CE και να πληροί τα διεθνή standard ασφαλείας 
 

 Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη. 
 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

1. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. Να 
διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 σύμφωνα με την Υ.Α 
ΔΥ8δ/1348/04 που αφορά στη διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ 
117/2004(ΦΕΚ 82Α) και Π.Δ 15/2006(ΦΕΚ 12Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108. 
3. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη . 
4. Να αναφερθεί :  
    Η ετήσια κοστολόγηση συμβολαίου πλήρους συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και εργασίας , εκτός  
    λοιπών αναλωσίμων.  
5. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διάθεση ανταλλακτικών για μία δεκαετία 
6. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό. 

 


