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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ   Πειραιάς: 18- 03 -2019

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   22 / 03 / 19
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. 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  dai  @  tzaneio  .  gr.

Σε περίπτωση που  ο  όγκος  των  δικαιολογητικών  είναι  μεγάλος  ,  παρακαλείστε

όπως  κατατεθούν  σε  φάκελο  στο  Γραφείο  Πρωτοκόλλου  του  Νοσοκομείου

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης).

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.

mailto:dai@tzaneio.gr


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΄

AE ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

743/12-03-
2019 6ΧΖΘ46906Κ-7ΤΙ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ
ΜΕ ΙΟΝΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟ, ΧΩΡΙΣ ΣΟΥΛ-
ΦΑΔΙΑΖΙΝΗ, ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ
ΔΡΑΣΗ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ : 12 X 12 cm. 20TEM.

Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΑΚΟΥΛΟΥ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592560

ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙ-
ΘΕΜΑ , ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ, ΑΠΟΡΡΟ-

ΦΗΤΙΚΟ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ : 15 X 15 cm. 30TEM.

ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙ-
ΘΕΜΑ , ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ, ΑΠΟΡΡΟ-

ΦΗΤΙΚΟ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ : 20 X 20 cm. 40ΤΕΜ.

808/12-03-
2019 6Ι7Β46906Κ-ΞΤΞ

ΣΕΤ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟ-
ΚΗΛΗΣ ΑΠΌ ΠΛΕΚΤΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥ-
ΛΕΝΙΟ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, ΑΠΌ ΕΠΙ-
ΠΕΔΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΛΕΓ-
ΜΑ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ : 6 X 14cm ΧΩΡΙΣ
ΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΥ
ΝΑ ΔΙΝΑΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΩΝΟΣ, ΔΙΑ-

ΣΤΑΣΕΩΝ : 9cm - 11cm.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 40ΤΕΜ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΛΑΤΑΝΙΩΤΗ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592908

742/12-03-
2019

ΨΝ9Χ46906Κ-
Δ4Ο

ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΝΔΟΑΟΡΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΤΡΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ, ΜΕ
ΟΓΚΟ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 30cc ΚΑΙ 40cc
ΚΑΙ ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗ-

ΣΗ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ARROW AC3 OPTIMUS

IABP. 1ΤΕΜ. ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592476



821/13-03-
2019

ΩΨΨΟ-
46906Κ-ΚΤΠ

ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙ-
ΚΗΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,014'' ΚΑΙ ΜΗΚΗ
1,80 / 1,90 / 3,00m. ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΗ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ SLIP -COAT ΜΕ 3D
ΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ

ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩ-
ΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥ-

ΜΕΡΟΥΣ. 5ΤΕΜ. ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592476

745/12-03-
2019

6ΚΥΜ46906Κ-Η-
Ξ1

ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕ-
ΧΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛ-

ΛΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
5Fr , 20cm. 5ΤΕΜ.

ΜΕΘ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙ-
ΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΛΑΣΠΙΤΗ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592869

ΓΡΑΜΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥ-
ΝΕΧΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΚΛΟΑ PV 8215. 5ΤΕΜ.

744/12-03-
2019

6ΚΥΜ46906Κ-Η-
Ξ1

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑ-
ΚΟΣ (BILLOW) ΤΡΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ, ΜΕ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΡ-

ΡΟΦΗΣΗ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 8ΤΕΜ.

ΜΕΘ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙ-
ΚΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑ ΛΑΣΠΙΤΗ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2104592869

777/12-03-
2019

ΩΘΚ046906Κ-
0ΘΨ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 2ΤΕΜ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2104592131
        ΟΞΥΜΕΤΡΑ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 2ΤΕΜ.



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

ΕΝΤΟΛΗ : 808/12-03-2019

1. Σε όλα τα προϊόντα να περιλαμβάνεται το πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών χρήσης του κατασκευαστικού οίκου (άρθρο 80, 
παρ.10 του Νόμου 4412/2016).

2. Τα προϊόντα μίας χρήσεως, να έρχονται αποστειρωμένα και στη συσκευασία να αναγράφεται η ένδειξη CE Mark.

3. Να κατατίθενται πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου CE και ISO.

4. H Ημερομηνία λήξεως των προϊόντων μίας χρήσεως να είναι άνω των 2 ετών από την ημερομηνία παράδοσης.

5. Λόγο απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα χρήσης - ελαττωματικό προϊόν.

6. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής του προϊόντος και το εργοστάσιο και η χώρα 
συσκευασίας και διανομής (σε περίπτωση που είναι διαφορετικά).

7. Ο προμηθευτής, σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από τον κατασκευαστή, να είναι εξουσιοδοτημένος από την 
κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση και διανομή των προϊόντων της στα Ελληνικά Δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά 
Νοσοκομεία, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή / έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο Νοσοκομείο, που θα γίνεται πάντα σύμφωνα με 
την ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς και η τήρηση όλων των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας σε πιθανή ανάκληση / απόσυρση προϊόντος ή 
μετά από την συμπλήρωση της «Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων» (λευκή κάρτα) από τον 
χρήστη.

8. Να κατατεθούν για κάθε κατηγορία εκθέσεις δοκιμών από Οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης (ή ισοδύναμο) ή 
πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον Οργανισμό (ή ισοδύναμο), ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή κριτήρια 
που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 56 του Νόμου 
4412/2016).

9. Υποχρεωτική κατάθεση δείγματος, ένα (1) ανά κατηγορία ζητούμενου είδους (άρθρο 214 του Νόμου 4412/2016), σε 
περίπτωση που το προϊόν παραδίδεται για πρώτη φορά στο Νοσοκομείο.

10. Κάθε προσφερόμενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες εκείνες που είναι αναγκαίες για τη χρησιμοποίησή 
του με πλήρη ασφάλεια και την αναγνώριση του κατασκευαστή. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται με τους τρόπους που ορίζονται 



σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ παρ. 13 του παραρτήματος I της υπ’ αριθ. ΔΥ8δ / Γ.Π.οικ. 130648 (ΦΕΚ 
2198/Β/02-10-09).

11. Οι προμηθευτές να δεσμεύονται εγγράφως, σε περίπτωση κατακύρωσης, για άμεση παράδοση της ποσότητας της παραγγελίας 
εντός (3) τριών εργάσιμων ημερών (άρθρα 206-215 του Νόμου 4412/2016). εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην πρόσκληση.

ΕΝΤΟΛΗ : 744/12-03-2019

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΥΓΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Το σύστημα να διαθέτει: 
 Ασφαλή επίπεδα αναρρόφησης μέσω των στηλών αναρρόφησης που είναι ελεγχόμενες από το νερό.
 Βαλβίδα υψηλής αρνητικής πίεσης που επιπλέει, εκπέμπει την απώλεια της υγρής στεγανοποίησης. 
 Η βαλβίδα ανακούφισης υψηλής αρνητικής πίεσης να επιτρέπει την χειροκίνητη φιλτραρισμένη εκπομπή της 

πολύ υψηλής αρνητικής πίεσης.
 Θάλαμος συλλογής με ελάχιστη χωρητικότητα των 2.500 ml , βαθμονομημένο σε διαστήματα του 1 ml ως 100, 

2 ml ως 200 ml και 5 άνω των 200 ml .
 Αυτοστεγανοποιούμενο διάφραγμα στο πίσω μέρος του θαλάμου συλλογής για τη συλλογή των δειγμάτων 

στραγγισμένων υγρών.
 Θάλαμο με τη σφραγίδα του  νερού που δέχεται τουλάχιστον 70 ml νερού, είναι εξοπλισμένο με μια κλίμακα 

για την εκτίμηση της αρνητικής πίεσης, βαλβίδα με πλωτήρα και αυτό-σφράγιση, διάφραγμα για την αφαίρεση 
ή την επανένταξη του νερού.

 Παράθυρο αέρα ελέγχου διαρροών.
 Θάλαμο για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της αναρρόφησης, κλιμακούμενου έως -25 εκατοστά H2O, εξοπλισμένο 

με μια αυτό-σφράγιση του διαφράγματος για την απόσυρση του νερού από το θάλαμο.
 Ποσότητα ελάχιστου νερού για την πλήρωση του θαλάμου ελέγχου της αναρρόφησης 530 ml.
 Αυτόματη απελευθέρωση της θετικής πίεσης.
 Εξοπλισμένο με λάστιχο που δεν τσακίζει για τον ασθενή, ‘χωρίς λάτεξ’, τουλάχιστον 180 cm και μεγάλου εύ-

ρους αυλό τουλάχιστον 10 mm. 



 Λαβή μεταφοράς, με υποστήριξη για στερέωση και αυτοασφαλιζόμενα άγκιστρα.
 Οι τρεις θάλαμοι πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από πολυανθρακικό πλαστικό και να έχουν διαφορετικά 

χρώματα για εύκολη προβολή και λειτουργία. 
 Να είναι αποστειρωμένο

ΕΝΤΟΛΗ : 777/12-03-2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ

 Να είναι δακτύλου, 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 ενήλικες και παιδιά  

 Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες. 

 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)   

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

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

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

●  Να διαθέτει πιστοποιητικό CE και να πληροί τα διεθνή standard ασφαλείας



 Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (1) έτος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ

Να διαθέτει μεγάλη ψηφιακή οθόνη και να απεικονίζει :

   Συστολική πίεση.

   Διαστολική πίεση.

   Αριθμό καρδιακών παλμών.

Το εύρος μετρήσεως να είναι από 15 – 255 mmHg.

Να διαθέτει συναγερμό για όλες τις λειτουργίες.

Να λειτουργεί με απλές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Να διαθέτει CE MARK.

Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.


