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 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ"  Αριθμ. Πρωτ: 6735
                             

ΤΜΗΜΑ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          

ΓΡΑΦΕΙΟ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          

Ταχ. Δ/νση :  Αφεντούλη & Ζαννή

Πληροφορίες:  ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ Π.

Τηλέφωνο :   210 – 45 92 120

fax :   210 – 45 92 597

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

                

    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Κάνουμε γνωστό ότι το Νοσοκομείο σύμφωνα με την 39/20-12-2018, θέμα Ε.Η.Δ. 2ο απόφαση Δ.Σ., 

υπέβαλε  προς  διαβούλευση  τις  τεχνικές  προδιαγραφές,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  47  του  Ν. 

4412/2016,  που  αφορούν  στην  προμήθεια  Ιατροτεχνολογικού  Εξοπλισμού,  με  το  με  αρ. 

πρωτοκόλλου 6126/25-04-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας, το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου .

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες είχαν προθεσμία στην υποβολή προτάσεων από 25-04-2019 έως και 

10-05-2019. Κατέθεσαν παρατηρήσεις οι εταιρείες :

α/α ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1 MEDIPRIME A.E.E.
2 FUJIFILM HELLAS S.A.
3 ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.
4 SAMSUNG SMG HEALTHCARE HELLAS Α.Ε.
5 ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ
6 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν Α.Ε.
7 ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
8 DRAEGER HELLAS S.A.
9 GE HEALTHCARE A.E.
10 SIEMENS HEALTHCARE



11 MEDTRONIS HELLAS S.A.
12 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ MEDICAL
13 INTER MEDICA ΕΜΜ. Τ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ
14 ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΕΠΕ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
15 ΣΙΑΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – “SIAMOS MEDICAL”
16 ΜΠΑΞΤΕΡ (ΕΛΛΑΣ) ΕΠΕ
17 SANTAIR A.E. – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
18 RONTIS HELLAS
19 AIMED MEDICAL EQUIPMENT
20 ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε.
21 CARESTREAM HEALTH HELLAS M.ΕΠΕ
22 ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
23 ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
24 CS CARDIOSCIENCE P.C. 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.

«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

MARIA ARVANITI Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA
ARVANITI
Ημερομηνία: 2019.05.16 11:50:51 EEST
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Προς: 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ “ Τ Ζ Α Ν Ε Ι Ο ” 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ 

Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή 

Πληροφορίες: Παπαδάμου Πολυξένη 

Τηλέφωνο: 210 – 4592120 

Φαξ: 210 – 4592597 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Στα πλαίσια της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΠ ΤΖΑΝΕΙΟ  

και συγκεκριμένα για τις προδιαγραφές του εξοπλισμού του τμήματος:  

Ι. FLAT PANEL, τεχνικές προδιαγραφές ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή (Ι.)            

σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις μας: 

 
Με σκοπό, 

α) Την τελική προμήθεια εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, με όλα τα 

χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν τα ακτινολογικά αλλά και τα ψηφιακά 

συστήματα εμφάνισης ακτινογραφίας αυτής της κατηγορίας 

β) Την διευκόλυνση του έργου της επιτροπής του διαγωνισμού και της επιτροπής 

αξιολόγησης, καθορίζοντας σαφέστερα τις τεχνικές προδιαγραφές 

γ) Την αύξηση του υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα στις προσφέρουσες εταιρίες 

δημιουργώντας προδιαγραφές όπου μπορούν να προσφέρουν οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες τα καλύτερά τους προϊόντα.  
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Στις προδιαγραφές του  ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ  

 

         α) Η προδιαγραφή  

3. Λογισμικό επεξεργασίας εικόνων & μετρήσεων :  

Δυνατότητα μετρήσεων ορθοπεδικών περιστατικών (γωνίες Schmitt, Cobb) 

 

Να απαληφεί η απαίτηση για τη γωνία Schmitt μιας και δεν παρέχει καμία κλινική 

αξία κατά την αξιολόγηση των εξετάσεων από τους ορθοπαιδικούς. 

 

β) Η προδιαγραφή 

9. Επιθυμητό είναι να μπορεί να επεξεργάζεται ακτινογραφικές εικόνες από τα ήδη 

υπάρχων συστήματα CR του νοσοκομείου 

 

Να τροποποιηθεί σε: 

9. Να μπορεί να επεξεργάζεται ακτινογραφικές εικόνες από τα ήδη υπάρχων 

συστήματα CR του νοσοκομείου 

 

Αιτιολογία: Είναι απαραίτητο για το νοσοκομείο να έχει εφερδικές λύσεις. Ο κάθε 

σταθμός εργασίας των ανιχνευτών να μπορεί να δέχεται ακτινογραφικές εικόνες από τα 

ήδη εγκατεστημένα συστήματα CR του νοσοκομείου. 

 

γ) Να προστεθούν οι παρακάτω προδιαγραφές: 

11. Το λογισμικό του σταθμού εργασίας να διαθέτει αυτόματη επεξεργασία της    

ακτινογραφικής εικόνας αμέσως μετά τη λήψη της. Να μην είναι απαραίτητη η 

επεξεργασία της από τον τεχνολόγο. 

 

12. Ο σταθμός εργασίας αλλά και το λογισμικό του να διαθέτουν τη δυνατότητα 

σύνδεσης με διαγνωστική οθόνη 3MP. 

 

Αιτιολογία: 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά βοηθούν στην αποδοτικότητα του ακτινοδιαγνωστικού 

τμήματος, μειώνοντας το χρόνο εκτέλεσης και αξιολόγησης μιας εξέτασης. 

Το όφελος για το νοσοκομείο είναι ότι εξοικονομεί ανθρώπινους πόρους, εκτελεί 

περισσότερες εξετάσεις καθημερινά με συνέπεια τη μείωση του λειτουργικού του 

κόστους. 
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Η εταιρία μας ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ είναι ένας παγκόσμιος προμηθευτής αλλά και 

κατασκευαστής αξιόπιστων ακτινολογικών - ακτινοσκοπικών μηχανημάτων διαφόρων 

τύπων, με πάρα πολλές εγκαταστάσεις συγκροτημάτων στο ενεργητικό της.  

 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Για την ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΕΒΕ 

Τμήμα πωλήσεων 

Φώτης Βαγλάς  

κιν. : 6948602172,  

e-mail: fotis.vaglas@agfa.com 

 

 
 

 

 



 
 
 

        
ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ Ι. ΓΑΒΡΙΗΛ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ       Aimed Co  Medical Equipment                    ΑΦΜ : 052535839                                                               
Aimed Co Ιατρικός Εξοπλισμός & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υγείας,  Ασημακοπούλου 31, ΤΚ  15342,  Αγία 

Παρασκευή, Αθήνα, Τηλ. +30 210 6009573, Fax +30 210 6009223, e-mail: info@aimed.gr,  www.aimed.gr 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
Αξιότιμοι κκ! 
 
Κατόπιν λήψης της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων-Παρατηρήσεων για τη σύνταξη Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Γ.Ν. Π.  ΤΖΑΝΕΙΟ, με Αρ. 
Πρωτ. 6126 / 25-04-2019, προτείνουμε τις παρακάτω βελτιώσεις σχετικά με το είδος Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (Πλήρες Μόνιτορ Παρακολούθησης Ζωτικών 
Λειτουργιών Ασθενών και Καρδιολογική Μονάδα), με στόχο την ευρύτερη συμμετοχή εταιρειών : 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ε.) 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ ΚΑΙ 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ. 

 
 
Α) Να μπορεί να παρακολουθήσει και άλλες ζωτικές λειτουργίες. Γι΄αυτό το λόγο να δέχεται 
βυσματούμενους ενισχυτές μέτρησης του ιδίου κατασκευαστικού οίκου ή μέσω εξωτερικών 
συσκευών τρίτων κατασκευαστών: α).Βάθους καταστολής, β). καρδιακής παροχής με τη 
μέθοδο συνεχούς καρδιακής παροχής από περιφερική αρτηρία (PICCO), γ). 
ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG), δ). σπιρομετρίας (spirometry), ε). καπνογραφίας 
(etCO2) και στ). μεικτού φλεβικού οξυγόνου ( SvO2) και κεντρικού φλεβικού οξυγόνου ( 
ScvO2). 
Η βασική σύνθεση να περιλαμβάνει επιπλέον τους παρακάτω ενισχυτές, οι οποίοι θα 
εναλλάσσονται μεταξύ των προσφερομένων μόνιτορ. 
α. Έναν (1) ενισχυτή μέτρησης καρδιακής παροχής (C.O) με τη μέθοδο της θερμοαραίωσης. 
β. Δύο (2) ενισχυτές μέτρησης αιματηρής πίεσης. 
 
Να προσφερθούν κατ επιλογή οι κάτωθι ενισχυτές. 
1. Ενισχυτή μέτρησης μεικτού φλεβικού οξυγόνου ( SvO2) και κεντρικού φλεβικού οξυγόνου 
(ScvO2). 
2. Ενισχυτή μέτρησης συνεχούς καρδιακής παροχής από περιφερική αρτηρία (PICCO). 
3. Ενισχυτή μέτρησης βάθους καταστολής (BIS) 
4. Ενισχυτή ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. (EEG) 
5. Έναν (1) ενισχυτή μέτρησης καπνογραφίας (etCO2) με μέθοδο πλαγίας ροής (sidestream) 
 
Προτείνουμε να αφαιρεθούν από τις Τεχνικές προδιαγραφές οι παρακάτω ενισχυτές, που ζητούνται 
προς επιλογήν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Νοσοκομείου Σας :  
β). καρδιακής παροχής με τη μέθοδο συνεχούς καρδιακής παροχής από περιφερική αρτηρία 
(PICCO),  
γ). ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG),  
δ). σπιρομετρίας (spirometry),  
στ). μεικτού φλεβικού οξυγόνου ( SvO2) και κεντρικού φλεβικού οξυγόνου ( ScvO2). 
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Η Εταιρεία μας διαθέτει το πλήρως βυσματούμενο Μόνιτορ C90 του κατασκευαστικού οίκου Comen. 
Το βυσματούμενο Μόνιτορ C90 διαθέτει δυνατότητα προσθήκης επιπλέον ενισχυτών: Βάθους 
καταστολής, καπνογραφίας (etCO2), οι οποίοι ζητούνται κατ επιλογή και μέτρησης καρδιακής 
παροχής (C.O) με τη μέθοδο της θερμοαραίωσης, μέτρησης αιματηρής πίεσης, οι οποίοι ζητούνται 
στη βασική σύνθεση. Επίσης, διαθέτει τη δυνατότητα προσθήκης ενισχυτή μέτρησης αναισθητικών 
αερίων και μέτρησης καρδιακής παροχής αναίμακτα. 
 
Τα βυσματούμενα Μόνιτορ της αγοράς, εκτός των βυσματούμενων Μόνιτορ του κατασκευαστικού 
οίκου Philips, δεν έχουν τη δυνατότητα προσθήκης όλων των προαναφερόμενων ενισχυτών με 
αποτέλεσμα να μην ευνοείται η ευρύτερη συμμετοχή προμηθευτών και να μην υπάρχει υγιής 
ανταγωνισμός. 
 
Β) 9. Να απεικονίζει την καμπύλη της πληθυσμογραφίας και τον κορεσμό αιμοσφαιρίνης 
ψηφιακά. Η λήψη να γίνεται με αισθητήρα από το δάκτυλο του ασθενούς. Να προσφερθεί 
προς επιλογή ενισχυτής τεχνολογίας Massimo για περιπτώσεις μέτρησης PI και SpHb. 
 
Επιπλέον, προτείνουμε την αφαίρεση της μέτρησης SpHb μέσω του ενισχυτή τεχνολογίας Masimo, 
από τις τεχνικές προδιαγραφές, διότι το Μόνιτορ C90 που προτίθεται να προσφέρει η Εταιρεία μας 
δεν διαθέτει μέτρηση Ολικής Αιμογλομπίνης (Total Hemoglobin – SpHb).  
Τα βυσματούμενα Μόνιτορ της αγοράς, εκτός των βυσματούμενων Μόνιτορ του κατασκευαστικού 
οίκου Philips, δεν διαθέτουν την παραπάνω δυνατότητα. 
 
Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 «1. Οι αναθέτουσες αρχές 
αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, 
τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου 
συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και 
της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός των 
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν γίνεται με σκοπό την εξαίρεσή τους από το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ή τον τεχνητό περιορισμό του 
ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων 
οικονομικών φορέων. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό δημοσίων πόρων.» 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να αφαιρεθούν τα προαναφερόμενα σημεία από τις 
τεχνικές προδιαγραφές του είδους Ε. διότι περιορίζουν την ευρύτερη συμμετοχή προμηθευτών και 
δεν αναπτύσσεται υγιής ανταγωνισμός. 
 
 
Προς ενημέρωσή σας, αποστέλλουμε συνημμένο το Prospectus του Μόνιτορ C90 του οίκου Comen 
που προτίθεται να προσφέρει η Εταιρεία μας. 
 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

 
Με εκτίμηση, 
 
Γαβριήλ Μαμαλίγκας 
Γενικός Διευθυντής 
 
AIMED Co Medical Equipment 
gmamaligas@aimed.gr 
Ασημακοπούλου 31 Αγία Παρασκευή 15342, Αθήνα  
Τ +302106009573 
F +302106009223 
K +306948055477 
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Integrated with the world-leading technology of life parameter 
monitoring and IT application, C90 Patient Monitor makes a 
high-end life monitoring platform and provides a comprehensive 
monitoring solution.

70
C70 is inherited the outstanding character of our Patient Monitor C90 and adopted with highly integrated modular 
mechanical structure, it efficiently combines the structure, function and maintain management. 
C70’s single-module and muti-module can combination at will to meet the upgrade in Clinical need. C70 opens a new 
chapter in modular monitor field.

With leading ECG technology, anti-motion & week perfusion SPO2 technology as well as accurate NIBP measurement 
technology and cooperation with word leading medical technique providers such as Masimo、Covidien、Respironics、
Medis，C80 is designed to optimize performances by configuring Etco2, AG,BIS and noninvasive hemodynamic 
monitoring into one, helping you care even the most cri]tical patients with professional assistance.    
  

Patient Monitor

Patient Monitor

Patient Monitor

Add: No.2 of FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Gongming Sub-district,Guangming New District, Shenzhen, P.R.China
Tel:+86-755-2640 8879    2641 9446        Fax:+86-755-2643 1232      Website: en.comen.com      E-mail: info@szcomen.com

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.



ICU

ICU

ICU
C30

recovery of patients

Comprehensive monitoring management in 
hospital and outside hospital

C30Once

by

to the

with

and keep 
the The

With displaying 12-channel ECG waveforms
simultaneously, the accurate ECG measurements

cover with

better

ICU



Fan-less design provides super quiet environment for ICU, OR, etc.    

17" LED backlight touch screen  
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Standard configuration: ECG   NIBP   SPO2   PR    RESP   

Optional configuration: C.O.    ICG     EtCO2    BIS    AG    IBP    TEMP

allows 
both front and back view

26 arrhymia analysis support.

MASIMO  

Various brands of IBP accessories support. It is able to monitor more than 10 pressures such as  arterial pressure, 

pulmonary arterial pressure, central venous pressure, intracranial pressure, left/right arterial pressure, etc.

To cooperate with MASIMO with advanced AG modular, it is able to monitor  

MASIMO  

MASIMO
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BIS (Depth of Anesthesia) module

ICG (noninvasive blood flow dynamics) module

C.O. (invasive cardiac output) module

Cooperate with CONVIDIAN company from USA for BIS technology.

The BIS module has been designed to be used in the monitoring of the level of consciousness of aperson during 

the application of general anaesthesia or in intensive care. This is accomplished byregistering the 

electroencephalographic signal (EEG) by means of surface electrodes which is thenanalyzed by a digital process. 

As a result of the applied calculation, an index “BIS” is obtained, which serves as guidance to theexperts who use 

it to determine the level of consciousness of the patient during surgery.

10 module slots can be provided for function expansion.

C90 plug-in expansion slot

High-informatization and high-intelligence operation system and analysis software can provide precise digital support 
for clinical decision-making.
Self-adapting working interface adjustment function and humanized operation system allow you to enjoy the best 
operation experience.

Collaborated with Medis inpedance ECG to realize noninvasive blood flow dynamics monitoring,which is 

characterized by its noninvasive,continuous and high accurate and strong interface-resistant capability as well 

as lower cost and easy operation. The impedance variation is used to monitor parameters such as stroke 

volume(SV),cardiac output(CO),system vascular resistance(SVR),cardiac index(CI), myocardial contractility 

and fluid state(TFC),etc.



Interface

Module MAP diagram   
Display operating status of module

Touch screen 
Keyboard, handwritting input 
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Big font interface
Observed clearly from long distance, is especially suitable

for ICU, CCU, OR and night care.

Users can freely select 4 parameters to display on the screen.

one waveform will be displayed for those parameters with 

waveforms. 

Information integration function
Complete medical records management 

Users can search, review, delete and transfer medical records 

Respiration Oxygenation interface
Consist of HR trend, SpO2   trend and RR trend or

compressed respiration waveforms

Different period of trend selectable

Trend Coexistence 
Trend graph displays dynamic change of each parameter

Trend view time of each parameter are freely selectable

Alarms setting on one page
All alarms are managed on the same page,

more easy to set the alarms

Configuration management
Five departments default configuration, can also be 

customized to meet application of different departments

Bed to bed Observation
To display other bed information such as bed no. patients’ 

name, alarm information and parameter setup;

User can configure dynamic parameters and waveform

Layout interface
User can freely select the parameters and waveforms and

 locate its displayed place on the screen

Design the interface freely as you reference

built-in WiFi module selectable

The Moudule Extension Function with automatic identification for 
software and dynamic adjustment for interface.

®







Προς :  

2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ      

Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Τζανείου 

Τμήμα : Γραφείο Προμηθειών 

Τηλ : 210 4592120 

Φαξ : 210 4592597  

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 10/05/2019 

 

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων – παρατηρήσεων για τη σύνταξη 

τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 

για το ΓΝΠ Τζάνειο. 

 

Κύριοι, 

 

   με  την παρούσα  επιστολή σας  καταθέτουμε  τις παρατηρήσεις  μας  επί  των 

προδιαγραφών  της  δημόσιας  διαβούλευσης  για  την  προμήθεια  ενός 

Λαπαροσκοπικού Πύργου, ως κατωτέρω : 

 

Ενδοσκοπική κάμερα 

 

§3Προτείνουμε  την  τροποποίηση  της προδιαγραφής ως  εξής  : Να διαθέτει 
δυνατότητα  εστίασης  και  οπτικό  zoom  τουλάχιστον  2x  από  την  κεφαλή 

και zoom ψηφιακό τουλάχιστον 2.5x σε τρία (3) βήματα. 

 

Συσκευή πλύσης 

 

§2Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής : Δυνατότητα 
ρύθμισης της πίεσης από 15 – 150 mmHg. Δυνατότητα ρύθμισης της ροής 

από 30‐500 ml/min, 

Προτείνουμε την προσθήκη της προδιαγραφής : Οι επιθυμητές ρυθμίσεις του 

χειρουργού να μπορούν να αποθηκευτούν στην συσκευή. 

 

 

Είμαστε  στη  διάθεσή  σας  για  οποιαδήποτε  περαιτέρω  ενημέρωση  ‐ 

διευκρίνιση.      

                                                                                                   

Με εκτίμηση, 

Ανανιάδης Κωνσταντίνος 

 



 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
“ Τ Ζ Α Ν Ε Ι Ο 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αθήνα, 8-4-2019 
                                                                                                 

         
 

 
 

ΘΕΜΑ: 
ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΠ ΤΖΑΝΕΙΟ 
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 6126,  

 
 

 
 
 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 10-05-2019 
 
 
Αξιότιμοι κύριοι 
Σας καταθέτουμε τις παρατηρήσεις μας για το ανωτέρω θέμα και παραμένουμε πρόθυμοι για 
οποιαδήποτε πληροφορία χρειασθείτε. 
 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν:  
Α). Προμήθεια δεκατεσσάρων (14) παρακλινίων monitor και ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Παρακολούθησης 
Ασθενών για ΜΕΘ.  
Β). Προμήθεια δέκα (10) παρακλινίων monitor και ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Παρακολούθησης Ασθενών 

για την Καρδιολογική Μονάδα. 

Με προϋπολογισμό 170.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ για την σχέση ποσότητας και προϋπολογισμού 
 
Δεδομένου του εξαιρετικά χαμηλού διαθέσιμου προϋπολογισμού, σας προτείνουμε την 
τροποποίηση της κάτωθι προδιαγραφής,  διαφορετικά και σύμφωνα με την εμπειρία μας, δεν 
θα υπάρξει συμμετοχή των καθιερωμένων στον χώρο εταιρειών συμπεριλαμβανομένης  και 
της δικής μας. 
 
3.Να διαθέτει έγχρωμη LCD, TFT οθόνη αφής, τουλάχιστον 15” αντιθαμβωτική, με απεικόνιση έως και 
οκτώ (8) κυματομορφών ταυτόχρονα, χειρολαβή για τυχόν μεταφορά του, φωτεινή ένδειξη συναγερμών, 
εισόδους και εξόδους για σύνδεση με περιφερειακό εξοπλισμό. Μεγαλύτερος αριθμός κυματομορφών θα 
αξιολογηθεί θετικά  
 
 
 
 

ΕΙΔΟΣ Ε’ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ 

 



 

 

 

Παρατηρήσεις επί των Προδιαγραφών που αποκλείουν την εταιρεία μας 

 

 

Α) 6. Να προσφερθεί με δυνατότητα παρακολούθησης:  

α) ΗΚΓ, με 3-πολικό,5-πολικό καλώδιο και 10-πολικό καλώδιο.  
 
Παρακαλούμε να τροποποιηθεί η ανωτέρω ως: 
6. Να προσφερθεί με δυνατότητα παρακολούθησης:  
α) ΗΚΓ, με 3-πολικό,5-πολικό η 6πολικό καλώδιο και 10-πολικό καλώδιο.  

 

Β) Να προσφερθούν κατ’ επιλογή οι κάτωθι ενισχυτές.  

1. Ενισχυτή μέτρησης μεικτού φλεβικού οξυγόνου ( SvO2) και κεντρικού φλεβικού οξυγόνου (ScvO2).  

Παρακαλούμε να τροποποιηθεί η ανωτέρω ως: 
1.Ενισχυτή μέτρησης μεικτού φλεβικού οξυγόνου ( SvO2) η κεντρικού φλεβικού οξυγόνου (ScvO2).  

Είναι γνωστό  σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις, ότι η μέτρηση του κεντρικού φλεβικού οξυγόνου 
(ScvO2) υπερτερεί της μέτρησης του μεικτού φλεβικού οξυγόνου ( SvO2) εφ’ όσον πληροφορεί τον χρήστη 
για την κατανάλωση του οξυγόνου στο άνω μέρος του σώματος (κεντρικά, του εγκεφάλου). 

Επιπλέον υπερτερεί  όσον αφορά και τον τρόπο λήψης της μέτρησης, εφ’ όσον το ScvO2 χρησιμοποιεί μία 
φλέβα του ανωτέρου μέρους του σώματος, ενώ για την λήψη του   SvO2 απαιτείται καρδιακός 
καθετηριασμός.  

 

 

Γ) Να απεικονίζει την καμπύλη της πληθυσμογραφίας και τον κορεσμό αιμοσφαιρίνης ψηφιακά. Η λήψη 

να γίνεται με αισθητήρα από το δάκτυλο του ασθενούς. Να προσφερθεί προς επιλογή ενισχυτής 
τεχνολογίας Massimo για περιπτώσεις μέτρησης PI και SpHb.  
 
Παρακαλούμε να τροποποιηθεί η ανωτέρω ως: 
 Να απεικονίζει την καμπύλη της πληθυσμογραφίας και τον κορεσμό αιμοσφαιρίνης ψηφιακά. Η λήψη να 
γίνεται με αισθητήρα από το δάκτυλο του ασθενούς.  Να προσφερθεί προς επιλογή ενισχυτής τεχνολογίας 
Massimo για περιπτώσεις μέτρησης PI και SpHb (επιθυμητό) 

 

Δ)13. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή τουλάχιστον τριών (3) καναλιών, με επιλογές 

ταχύτητας 12.5 / 25 / 50 mm/sec τουλάχιστον.  
Προτείνουμε την απαλοιφή της ανωτέρω προδιαγραφής εφ’ όσον όλα τα παρακλίνια θα είναι συνδεμένα 
με τον Κεντρικό σταθμό και οι καταγραφές θα πραγματοποιούνται από τα καταγραφικά του. 

 
 
Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε. 
 
Με τιμή 
 
Νίκος Νύχτας 
Τμήμα Πωλήσεων  
 



 

 

 
 
 
 

 



 

Μπάξτερ (Ελλάς) Ε.Π.Ε  

Μαρίνου Αντύπα 47 & Ανάφης, 141 21 Ν. Ηράκλειο Αττικής 

Τ  210 28 80 000  Φ  210 99 59 820 

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019 

                             

 

Προς:   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

 

Θέμα: Παρατηρήσεις της εταιρίας Baxter Hellas επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών 

Προδιαγραφών του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με αύξοντα αριθμό Ζ. για την 

προμήθεια δώδεκα (12) μηχανημάτων τεχνητού νεφρού (Αιμοδιήθησης – 

αιμοδιαδιήθησης και on-line Μεθόδων) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Πειραιά 

«Τζάνειο» με αριθμό πρωτοκόλλου 6126. 

Κοιν.: Τμήμα προμηθειών/ Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών 

Υπόψη: κας Παπαδάμου Πολυξένης 

 

Αξιότιμες κυρίες, Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Λαμβάνοντας γνώση την ανάρτηση  του νοσοκομείου σας για την υποβολή παρατηρήσεων 

επί της της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια δώδεκα 

(12) μηχανημάτων τεχνητού νεφρού (Αιμοδιήθησης – αιμοδιαδιήθησης και on-line 

Μεθόδων) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο», θα θέλαμε να σας 

παραθέσουμε τις κάτωθι παρατηρήσεις της εταιρίας μας Baxter Hellas. 

 Παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη και  συμπεριληφθούν στη σύνταξη των 

επικείμενων διαγωνιστικών διαδικασιών οι παρακάτω παρατηρήσεις μας με γνώμονα 

πρωταρχικά την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών των 

ασθενών με τη χρήση μηχανημάτων τεχνητού νεφρού τελευταίας τεχνολογίας, την 

ευρύτερη περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών και τέλος την ανάπτυξη του 



 

Μπάξτερ (Ελλάς) Ε.Π.Ε  

Μαρίνου Αντύπα 47 & Ανάφης, 141 21 Ν. Ηράκλειο Αττικής 

Τ  210 28 80 000  Φ  210 99 59 820 

ανταγωνισμού με την συμμετοχή περισσότερων οικονομικών φορέων στη διαδικασία 

μεταξύ των οποίων και της εταιρίας μας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Παρατήρηση 1η 

Ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές 

5a. Να χρησιμοποιεί φίλτρα αιμοκάθαρσης όλων των εργοστασίων  

5β. Το μηχάνημα θα πρέπει να δέχεται αρτηριοφλεβικές γραμμές που δεν καλύπτονται από 

εργοστασιακό απόρρητο κατασκευής. 

23. Να διενεργεί τη μέθοδο της Αιμοδιήθησης, Αιμοδιαδιήθησης με On-line παρασκευή 

διαλυμάτων (υποκατάστασης και αιμοκάθαρσης). Τα αναλώσιμα υλικά για την διεξαγωγή 

των ως άνω μεθόδων δεν θα πρέπει να καλύπτονται από εργοστασιακό απόρρητο 

κατασκευής. 

 

Τροποποίηση: 

5. Να χρησιμοποιεί φίλτρα αιμοκάθαρσης όλων των εργοστασίων  

23. Να διενεργεί τη μέθοδο της Αιμοδιήθησης, Αιμοδιαδιήθησης με On-line παρασκευή 

διαλυμάτων (υποκατάστασης και αιμοκάθαρσης). 

 

Αιτιολόγηση: 

Η τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή του ευρύτερου 

δυνατού αριθμού οικονομικών φορέων που προμηθεύουν μηχανήματα τεχνητού νεφρού 

τελευταίας τεχνολογίας με στόχο την προαγωγή του ανταγωνισμού.  
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Θα θέλαμε να επισημάνουμε πως η ελάχιστη τροποποίηση μέρους αυτών των 

προδιαγραφών όχι μόνο δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση την επίδοση του 

προσφερόμενου συστήματος αλλά εξασφαλίζει ισοδύναμο ή/και ανώτερο θεραπευτικό 

αποτέλεσμα για τον ασθενή.  Εν προκειμένω, όλα τα διατιθέμενα στην Ελληνική αγορά 

και δυνητικά προσφερόμενα μηχανήματα αιμοκάθαρσης δέχονται αποκλειστικά 

αρτηριοφλεβικές γραμμές και αναλώσιμα για τη διενέργεια της μεθόδου της 

Αιμοδιήθησης, Αιμοδιαδιήθησης, με on-line παρασκευή διαλυμάτων (υποκατάστασης και 

αιμοκάθαρσης) που προορίζονται αποκλειστικά για αυτά. Σε παλαιότερης τεχνολογίας 

μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού έχουν αναπτυχθεί από τρίτες εταιρίες αντίγραφα των 

αρτηριοφλεβικών γραμμών και των αντίστοιχων αναλωσίμων για τη διενέργεια της 

μεθόδου της Αιμοδιήθησης, Αιμοδιαδιήθησης, με on-line παρασκευή διαλυμάτων 

(υποκατάστασης και αιμοκάθαρσης). Στην περίπτωση, όμως, των μηχανημάτων Τεχνητού 

Νεφρού νέας και σύγχρονης τεχνολογίας το οποίο και ζητείται από την προδιαγραφή 1., 

οι αρτηριοφλεβικές γραμμές καθώς και τα αναλώσιμα για τη διενέργεια της μεθόδου της 

Αιμοδιήθησης, Αιμοδιαδιήθησης, με on-line παρασκευή διαλυμάτων (υποκατάστασης και 

αιμοκάθαρσης) αποτελούν εξελιγμένο τμήμα του συστήματος τεχνητού νεφρού – 

μηχανήματος αιμοκάθαρσης, το οποίο είναι αναγκαίο προς διασφάλιση της ορθής και 

ασφαλούς για τους ασθενείς και τους χρήστες αυτών λειτουργία των εν λόγω 

μηχανημάτων.  

Η ύπαρξη των προδιαγραφών 5β. και 23 (βλέπε δεύτερο σκέλος) περί μη κάλυψης 

από εργοστασιακό απόρρητο κατασκευής αποκλείουν με τη διατύπωσή τους εκ 

προοιμίου και συλλήβδην όλα τα δυνητικά προσφερόμενα συστήματα αιμοκάθαρσης 

τεχνητού νεφρού της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, τα οποία αυτονοήτως διασφαλίζουν 

σημαντικότατα θεραπευτικά πλεονεκτήματα, ενώ αντιθέτως προκρίνονται μόνο τα 

μηχανήματα παλαιότερης τεχνολογίας. 

Επομένως, λόγω του αποκλεισμού όλων των σύγχρονης τεχνολογίας μηχανημάτων 

καθίσταται προφανές ότι τόσο οι ασθενείς όσο και τα δημόσια νοσοκομεία θα 
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αποστερούνται από τα συνεχώς επιπρόσθετα, εξελισσόμενα και σημαντικότατα 

θεραπευτικά πλεονεκτήματα, τα οποία παρέχουν τα εν λόγω μηχανήματα. 

Επιπροσθέτως, η θέσπιση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια 

αρτηριοφλεβικών γραμμών και των ως άνω αναλώσιμων υλικών που καλύπτονται από 

εργοστασιακό απόρρητο κατασκευής ουδόλως δύναται να βρει έρεισμα στην επίκληση 

λόγων αυξημένου κόστους, και συνακόλουθης ζημίας της δημόσιας υγείας, για τους 

ακόλουθους λόγους: 

1. Το νοσοκομείο δεν επιβαρύνεται με κόστος προμήθειας των αρτηριοφλεβικών 

γραμμών, δεδομένου ότι οι εν λόγω γραμμές αποτελούν πάντοτε αντικείμενο ξεχωριστής 

διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας, και δη όλων ανεξαιρέτως των διαγωνισμών που 

διενεργούν τα δημόσια νοσοκομεία για την αυτοτελή προμήθεια φίλτρων μηχανημάτων 

αιμοκάθαρσης, στα πλαίσια των οποίων απαιτείται πάντοτε, επί ποινή αποκλεισμού, να 

συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια των εν προκειμένω αρτηριοφλεβικών γραμμών από 

τον εκάστοτε προμηθευτή των φίλτρων, χωρίς επιπλέον χρέωση.  

2. Προτείνουμε το νοσοκομείο να ζητήσει γραπτώς από τους οικονομικούς φορείς στα 

πλαίσια της διακήρυξης να παραδώσουν πλήρη τιμοκατάλογο όπου θα αναφέρονται 

ρητώς οι επίσημες τιμές διάθεσης των αναλωσίμων υλικών που σχετίζονται με την μέθοδο 

της Αιμοδιαδιήθησης με On-line παρασκευή διαλυμάτων (υποκατάστασης και 

αιμοκάθαρσης), ήτοι των φίλτρων υπερκάθαρου νερού καθώς και της ειδικής γραμμής για 

την αιμοδιαδιήθηση. Με τον τρόπο αυτό οι τιμές θα είναι γνωστές στην αναθέτουσα αρχή 

με σχετική δήλωση του αναδόχου για τα επόμενα δέκα έτη (χρονικό διάστημα που 

ζητείται ως προς την επάρκεια των ανταλλακτικών στην προδιαγραφή 25), δηλαδή οι 

επίσημες τιμές αυτών θα γνωστοποιούνται εξαρχής στο νοσοκομείο σας και θα 

παραμένουν σταθερές τουλάχιστον για χρονικό διάστημα δέκα ετών. Οι τιμές αυτές 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το κόστος ανά θεραπεία των ασθενών και θα ήταν χρήσιμο 

να συνεκτιμηθούν στην αξιολόγηση των προσφορών. 
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Τέλος, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι οι αρτηριοφλεβικές γραμμές και τα ως 

άνω αναλώσιμα ανεξαρτήτως οίκου κατασκευής, ήτοι τόσο αυτά που καλύπτονται από 

εργοστασιακό απόρρητο κατασκευής όσο και αυτά που δεν καλύπτονται, σύμφωνα με τις 

επιταγές της εγχώριας και ενωσιακής νομοθεσίας περί ελεύθερης διακίνησης των 

προϊόντων, διακινούνται ελεύθερα στο εμπόριο και διατίθενται προς πώληση σε κάθε 

προμηθεύτρια εταιρεία που έχει αναλάβει κάποιο σχετικό δημόσιο διαγωνισμό.  

Παρατήρηση 2η 

Ζητούμενη τεχνική προδιαγραφή: 

Να έχει ενσωματωμένο σύστημα εφαρμογής αιμοκάθαρσης με Μονή Βελόνα τόσο με μία, 

όσο και με δύο αντλίες. 

 
Τροποποίηση: 

Να έχει ενσωματωμένο σύστημα εφαρμογής αιμοκάθαρσης με Μονή Βελόνα με μία ή με 

δύο αντλίες. 

Αιτιολόγηση: 

Η τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρίας μας 

καθώς και του ευρύτερου δυνατού αριθμού οικονομικών φορέων που προμηθεύουν 

μηχανήματα τεχνητού νεφρού με στόχο την προαγωγή του ανταγωνισμού. Η ελάχιστη 

αυτή τροποποίηση με διαζευκτική επιλογή μεταξύ των δύο μεθόδων δεν επηρεάζει σε 

καμιά περίπτωση την επίδοση του προσφερόμενου συστήματος και προσφέρει 

ισοδύναμο ή/και ανώτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα για τον ασθενή. 

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός του προσφερόμενου από την εταιρία μας μηχανήματος 

αιμοκάθαρσης προσφέρει δυνατότητα υψηλής αιμοκάθαρσης με μονή αγγειακή 

προσπέλαση (μονή βελόνα) με διπλή αντλία. 
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Το προσφερόμενο μοντέλο μονής βελόνας με διπλή αντλία έχει ισοδύναμο ή/και 

ανώτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα με αιμοκάθαρση μονής βελόνας με συνδυασμό μονής 

και διπλής αντλίας και για τους παρακάτω λόγους:  

Στις θεραπείες μονής βελόνας χρησιμοποιείται μόνο μία βελόνα, αλλά η βελόνα 

αυτή συνδέεται σε δύο γραμμές αίματος με σύνδεσμο σχήματος Υ. Το προσφερόμενο 

μηχάνημα της εταιρίας μας διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα αίματος που φορτώνεται 

αυτόματα στην συσκευή και το καθιστά εύκολο στην χρήση για τους επαγγελματίες 

υγείας. Για τη θεραπεία της μονής βελόνας διπλής αντλίας, το κύκλωμα περιλαμβάνει 

επιπλέον δύο θαλάμους και μια φλεβική αντλία. Το κύκλωμα του αίματος και η διαχείριση 

της επιπλέον αντλίας έχουν σχεδιαστεί ώστε να υπάρχει συνεχής κυκλοφορία αίματος 

μέσω του φίλτρου και έτσι να βελτιστοποιείται η κάθαρση. Εφόσον ο ένας θάλαμος 

βρίσκεται προ και ο δεύτερος μετά του φίλτρου, η ροή θεωρείται συνεχής και άρα η 

θεραπεία αδιάκοπη προσομοιώνοντας τις συνθήκες της θεραπείας με διπλή αγγειακή 

πρόσβαση. Το πλεονέκτημα αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί σε θεραπεία μονής βελόνας 

μόνο με την ύπαρξη διπλής αντλίας. 

 

Παρατήρηση 3η 

Προσθήκη τεχνικής προδιαγραφής: 

Προτείνουμε να συμπεριληφθεί η τεχνική προδιαγραφή με αύξοντα αριθμό 26: 

«Να διαθέτει κάρτα δικτύου για σύνδεση του μηχανήματος αιμοκάθαρσης στο δίκτυο του 

Νοσοκομείου και να δέχεται κάρτα ασθενούς που θα αποθηκεύονται οι παράμετροι της 

θεραπείας.» 

 

Αιτιολόγηση: 

Τα νέας τεχνολογίας μηχανήματα τεχνητού νεφρού προσφέρουν τη δυνατότητα 

επικοινωνίας με εξωτερικές πηγές για τη γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη 
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διενέργεια της θεραπείας των ασθενών προσφέροντας πολλαπλά οφέλη τόσο στην 

καθημερινή λειτουργία της ροής εργασίας όσο και στην αυτοματοποίηση των 

διαδικασιών της μονάδας. 

 Οι Επαγγελματίες Υγείας θα είναι σε θέση να μεταφέρουν μέσω του δικτύου τα 

δεδομένα που καταγράφονται κατά τη θεραπεία αιμοκάθαρσης και να παρακολουθούν 

σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα που καταγράφονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

θεραπείας.  

 Επιπλέον ακόμα και αν το μηχάνημα δεν είναι συνδεδεμένο σε κάποιο δίκτυο, με 

τη χρήση της κάρτας ασθενή επιτρέπεται στον χειριστή να ανακτήσει δεδομένα που 

αφορούν τη συνταγογραφημένη θεραπεία καθώς όλες οι παράμετροι που σχετίζονται με 

αυτή προγραμματίζονται αυτόματα. Η θεραπεία των ασθενών εξατομικεύεται και το 

προσωπικό ξοδεύει λιγότερο χρόνο με χειροκίνητες προσθήκες σε παραμέτρους ρουτίνας 

ενώ ταυτόχρονα μειώνονται πιθανοί λανθασμένοι χειρισμοί. Τέλος θα θέλαμε να 

τονίσουμε πως η λειτουργία αυτή προσφέρεται από τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού 

τελευταίας τεχνολογίας και παρέχεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στο νοσοκομείο σας. 

 

Παρατήρηση 4η 

Προσθήκη τεχνικής προδιαγραφής: 

Προτείνουμε να συμπεριληφθεί η τεχνική προδιαγραφή με αύξοντα αριθμό 27: 

«Να διαθέτουν ενσωματωμένο πιεσόμετρο για μέτρηση της Συστολικής και Διαστολικής 

πίεσης μέσω περιχειρίδας. Στην προσφορά να αναφέρεται με σαφήνεια πως η λειτουργία 

και τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται γι’ αυτή συμπεριλαμβάνονται στην 

προσφερόμενη τιμή.» 

 

Αιτιολόγηση: 
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Η προσθήκη ζητείται καθώς έτσι εξασφαλίζεται η ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη 

κάλυψη των αναγκών των ασθενών μέσω της μέτρησης της αρτηριακής πίεσης 

(συστολικής – διαστολικής) μέσω περιχειρίδας από το μηχάνημα τεχνητού νεφρού. 

Επίσης, προσφέρεται μια λειτουργία προς διευκόλυνση και βελτιστοποίηση της ροής 

εργασίας του προσωπικού της μονάδας. 

 

Εν κατακλείδι, με γνώμονα τις αρχές της αναλογικότητας, της ισότιμης 

μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και της ανάπτυξης υγιούς και ελεύθερου 

ανταγωνισμού, όπου δεν παρακωλύεται η ανάπτυξη του ανταγωνισμού και δεν 

παρεμποδίζεται η ευρύτητα συμμετοχής των εν δυνάμει διαγωνιζόμενων οικονομικών 

φορέων, όπως και η ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας, και δεν αποστερούνται οι 

ασθενείς του δικαιώματός τους στην πρόσβαση σε καινοτόμα ιατρικά μηχανήματα 

τεχνητού νεφρού της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, και τέλος προς όφελος της δημόσιας 

υγείας ζητούμε να λάβετε υπόψη και να ενσωματώσετε τις παρατηρήσεις μας στη 

θέσπιση των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Για τη Baxter Hellas, 

Έφη Ανδρικοπούλου 

Product Manager Renal Care 
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Αφεντούλη και Ζαννή 
Πληροφορίες: κα Παπαδάμου Πολυξένη  
Τηλέφωνο:  210 – 4592120 

     

Hμ/νία  : 10/5/2019 
Αρ. Πρωτ. : 19-0065 /C-ARM/MP 
 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ‐ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΠ ΤΖΑΝΕΙΟ 

 
Αξιότιμοι Κύριοι, 
 
Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί σε ∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ και σεβόμενοι πάντα το έργο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, 
θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω. 
 
Στο είδος  C.ARM ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (Τροχήλατο Ισοκεντρικό  Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα 

 

Έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:  

1, Στην ενότητα Β.  ΜΟΝΑΔΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΑΚΤΙΝΩΝ‐Χ  ζητείται «4. Να διαθέτει μεγάλη 
θερμοχωρητικότητα ανόδου τουλάχιστον 45.000HU και περιβλήματος τάξεως 5ΜΗU 
καθώς και υψηλό συντελεστή θερμοαποβολής ώστε να εξασφαλίζεται δυνατότητα 
απεριόριστης λειτουργίας ακτινοσκόπησης για απαιτητικές εφαρμογές ακτινοσκόπησης. Να 
δοθούν αναλυτικά τεχνικά στοιχεία θερμοχωρητικότητας προς αξιολόγηση. 

 
 
Οι ακτινολογικές λυχνίες που χρησιμοποιούνται στην κατηγορία αυτή των τροχήλατων Ψηφιακών 
Ακτινοσκοπικών Συγκροτημάτων Τύπου C-Arm του κατασκευαστικού οίκου GE HEALTHCARE έχουν 
θερμοχωρητικότητα περιβλήματος μικρότερη από την απαιτούμενη τεχνική προδιαγραφή. Συγκεκριμένα 
διαθέτει θερμοχωρητικότητα περιβλήματος 900 ΚΗU. Ωστόσο το συγκρότημα αυτό εξασφαλίζει τη 
δυνατότητα λειτουργίας ακτινογράφησης υψηλής ποιότητας για μεγάλη χρονική διάρκεια ακόμη και στην 
πιο βαριά νοσοκομειακή χρήση καθώς τα χαρακτηριστικά της ακτινολογικής λυχνίας που καθορίζει τη 
απόδοση του συστήματος και τη δυνατότητα του για συνεχή λειτουργίας για να ανταπεξέλθει σε υψηλό 
φόρτο εργασίας είναι η θερμοχωρητικότητα ανόδου και ο ρυθμός θερμοαπαγωγής της ανόδου. Οι 
παράμετροι αυτοί είναι υψηλότεροι από τις απαιτούμενες από τις τεχνικές προδιαγραφές.  
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αξία ενός τεχνικού χαρακτηριστικού θα πρέπει να αξιολογείται σε σχέση 
με το κλινικό αποτέλεσμα και όχι αποσπασματικά ως ένα νούμερο. 
Για τους λόγους αυτούς και για την μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών στο διαγωνισμό προτείνουμε την 
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τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής : 
 
«4. Να διαθέτει μεγάλη θερμοχωρητικότητα ανόδου τουλάχιστον 45.000HU και 
περιβλήματος καθώς και υψηλό συντελεστή θερμοαποβολής ώστε να εξασφαλίζεται 
δυνατότητα απεριόριστης λειτουργίας ακτινοσκόπησης για απαιτητικές εφαρμογές 
ακτινοσκόπησης. Να δοθούν αναλυτικά τεχνικά στοιχεία θερμοχωρητικότητας προς 
αξιολόγηση. 

 
2, Στην ενότητα Β.  ΜΟΝΑΔΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΑΚΤΙΝΩΝ‐Χ  ζητείται «7. Η γεννήτρια να μπορεί να 
εκτελεί: Ακτινογράφηση. Παλμική ακτινοσκόπηση (θα συνεκτιμηθεί το ρυθμιζόμενο εύρος παλμού 
και η μέγιστη συχνότητα παλμών, τουλάχιστον 7 fps).Επίσης να αναφερθεί το εύρος παλμού προς 
αξιολόγηση το οποίο να είναι το μικρότερο δυνατό, τάξεως 15 msec». 
 
Τα τροχήλατα ακτινοσκοπικά μηχανήματα C-arm που προορίζονται για ορθοπεδική χρήση δεν 
καλύπτουν την αριθμητική απαίτηση που θέτει η τεχνική προδιαγραφή, για «εύρος παλμού της 
τάξεως 15 msec,» Θα πρέπει να τονιστεί ότι η αξία ενός τεχνικού χαρακτηριστικού θα πρέπει να 
αξιολογείται σε σχέση με τη κλινική χρήση για την οποία προορίζεται, το αντίκτυπο στο κλινικό 
αποτέλεσμα και όχι αποσπασματικά ως ένα νούμερο.  

Για τους λόγους αυτούς και για την μεγαλύτερη συμμετοχή εταιρειών στο διαγωνισμό  
προτείνουμε την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής : 
 
«7. Η γεννήτρια να μπορεί να εκτελεί: Ακτινογράφηση. Παλμική ακτινοσκόπηση (θα 
συνεκτιμηθεί το ρυθμιζόμενο εύρος παλμού και η μέγιστη συχνότητα παλμών, τουλάχιστον 
7 fps).Επίσης να αναφερθεί το εύρος παλμού προς αξιολόγηση το οποίο να είναι το 
μικρότερο δυνατό, της τάξεως 50 msec». 
 
 
3, Στην ενότητα Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΑΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ζητείται « 
3. Κλειστό Κύκλωμα τηλεόρασης με 2 monitors τεχνολογίας TFT, τουλάχιστον 19’’ με μήτρα 
απεικόνισης τουλάχιστον 1024 x 1024 pixels (IK2) . Να αναφερθούν οι λειτουργίες που έχουν 
σχέση με τη διαχείριση εικόνων στα monitor (π.χ. περιστροφή και αντιστροφή εικόνας, 
ταυτόχρονη απεικόνιση εικόνων, σύστημα αυτόματης προσαρμογής φωτισμού των monitors 
κλπ.). Θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη όσο γίνεται περισσότερων δυνατοτήτων. Τα monitors να είναι 
προσαρμοσμένα σε ειδικό τροχήλατο με φρένο για τη σταθεροποίησή του στην επιθυμητή θέση.  
 
Τα νέα ακτινοσκοπικά συστήματα C-arm ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογίες που 
βελτιώνουν τη λειτουργικότητα και την ευχρηστία του συστήματος, Ένα από αυτά είναι και η 
αντικατάσταση των δύο οθονών των 19’’ με μια οθόνη αφής των 27’’ TFT η οποία παρέχει στο 
χρήστη τη δυνατότητα να τη διαμορφώσει έτσι ώστε να έχει ταυτόχρονα δύο εικόνες στην 
οθόνη. Ενώ η δυνατότητα επιλογής μέσω αφής καθιστά το σύστημα πιο εύχρηστο για το 
χρήστη. Το monitor είναι προσαρμοσμένο πάνω στο σύστημα και όχι σε ανεξάρτητο τροχήλατο 
για μεγαλύτερη ευελιξία και ευχρηστία στο χρήστη καθώς και απαίτηση για μικρότερη 
απαίτηση χώρου,  
Βάση των ανωτέρω προτείνεται η αλλαγή της προδιαγράφου ως ακολούθως: 
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3. Κλειστό Κύκλωμα τηλεόρασης με 2 monitors τεχνολογίας TFT, τουλάχιστον 19’’ ή μια οθόνη 
τουλάχιστον 27΄΄ τεχνολογίας TFT με μήτρα απεικόνισης τουλάχιστον 1024 x 1024 pixels (IK2). 
Να αναφερθούν οι λειτουργίες που έχουν σχέση με τη διαχείριση εικόνων στα monitor (π.χ. 
περιστροφή και αντιστροφή εικόνας, ταυτόχρονη απεικόνιση εικόνων, σύστημα αυτόματης 
προσαρμογής φωτισμού των monitors κλπ.). Θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη όσο γίνεται 
περισσότερων δυνατοτήτων. Τα monitors να είναι προσαρμοσμένα πάνω στο σύστημα ή σε 
ειδικό τροχήλατο με φρένο για τη σταθεροποίησή του στην επιθυμητή θέση .  
 
 
4, Στην ενότητα Δ. ΦΟΡΗΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ C‐ARM ζητείται; «5. Το βάθος τόξου να είναι 
τουλάχιστον 68cm» 
 
Τα φορητά ακτινοσκοπικά συστήματα της GE Healthcare δεν καλύπτουν την απαίτηση για 
βάθος τόξου να είναι τουλάχιστον 68cm Τα συστήματα της GE έχουν βάθος τόξου 66 cm, η 
απόκλιση αυτή είναι μικρότερη από 5% και δεν περιορίζει την ικανότητα του συστήματος να 
διενεργεί οποιαδήποτε λήψη. Το μόνο που επιτυγχάνει η προδιαγραφή αυτή είναι ο 
περιορισμός του ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό προτείνεται η τροποποίηση ως ακολούθως: 
«5. Το βάθος τόξου να είναι τουλάχιστον 66cm» 
 
5, Στην ενότητα Δ. ΦΟΡΗΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ C‐ARM ζητείται; «6. Να εκτελεί τροχιακή κίνηση 
τουλάχιστον 135ο και πλευρική γωνιακή κίνηση τουλάχιστον ±10ο ανά κατεύθυνση (δεξιά-
αριστερά). 7. Να εκτελεί γωνιακή περιστροφή γύρω από τον οριζόντιο άξονα συγκράτησής του 
τουλάχιστον κατά ± 225ο. Θα συνεκτιμηθεί ο μεγαλύτερο συνολικά εύρος κινήσεων.»  

Τα φορητά ακτινοσκοπικά συστήματα της GE Healthcare με ενισχυτή εικόνας δεν καλύπτουν 
την απαίτηση για τροχιακή (orbital) κίνηση του βραχίονα 135 μοίρες και γωνιακή περιστροφή 
γύρω από τον οριζόντιο άξονα συγκράτησής του τουλάχιστον κατά ± 225ο.. Τα συστήματα της 
GE έχουν την δυνατότητα τροχιακής κίνησης 120 μοίρες, και γωνιακή περιστροφή γύρω από τον 
οριζόντιο άξονα κατά ±2050 η απόκλιση αυτή δεν περιορίζει την ικανότητα του συστήματος να 
διενεργεί οποιαδήποτε λήψη. Το μόνο που επιτυγχάνει η προδιαγραφή αυτή είναι ο 
περιορισμός του ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό προτείνεται η τροποποίηση ως ακολούθως: 
 
«6. Να εκτελεί τροχιακή κίνηση τουλάχιστον 120ο και πλευρική γωνιακή κίνηση τουλάχιστον 
±10ο ανά κατεύθυνση (δεξιά-αριστερά). 7. Να εκτελεί γωνιακή περιστροφή γύρω από τον 
οριζόντιο άξονα συγκράτησής του τουλάχιστον κατά ± 205ο. Θα συνεκτιμηθεί ο μεγαλύτερο 
συνολικά εύρος κινήσεων.» 
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Στο είδος  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

Κατόπιν μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη 
προϋπολογισθείσα δαπάνη όσο και τις ανάγκες του Νοσοκομείου εκτιμούμε ότι οι τεχνικές 
προδιαγραφές θα πρέπει να αναβαθμιστούν. Οι αλλαγές οι οποίες προτείνονται δεν περιορίζουν 
τον ανταγωνισμό και  είναι οι ακόλουθες 
 
 
Τεχνική προδιαγραφή διαβούλευσης   Προτεινόμενη αλλαγή  
Γεννήτρια    
Ισχύς, kW  ≥3   ≥5  

Εύρος, kV  23‐35   23‐45  

Ακτινολογική Λυχνία    

Εστίες  Τουλάχιστον μία (1), 
0,3mm  

δύο με διαφορετικά μεγέθη 0.1 mm  & 
0,3mm Αυτόματη & χειροκίνητη επιλογή 
εστίας 

Ψηφιακός Ανιχνευτής    

∆ιαστάσεις εξεταστικού 
πεδίου ανιχνευτικής  
διάταξης, cm 

≥ 24Χ26  ≥ 24Χ29

Κατ’ επιλογή   
Σύστημα Ψηφιακής 
Υποβοήθησης 
∆ιάγνωσης (CAD)  
 

Να μπορεί απαραίτητα 
να δεχθεί σύστημα  
CAD το οποίο θα 
προσφερθεί προς 
επιλογή  

Να μπορεί απαραίτητα να δεχθεί σύστημα  
CAD το οποίο θα προσφερθεί προς επιλογή 
Kαι να έχει τις ακόλουθες ελάχιστες 
δυνατότητες : 
Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης 
διάγνωσης CAD ψηφιακής 
τομοσυνθετικής μαστογραφίας. Να 
περιλαμβάνει πιστοποιημένη 
τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (deep 
learning althgorithm) αλγόριθμου 
ανίχνευσης πυκνώσεων μαλακών 
μορίων και μικροασβεστώσεων σε κάθε 
τομή των τρισδιάστατων 
 τομοσυνθετικών λήψεων (3D DBT 
planes). 
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 Επίσης προτείνεται να συμπεριληφθεί στη βασική σύνθεση το πρόγραμμα τομοσύνθεσης 3D.  
Η τεχνική της τομοσύνθεσης αποδεδειγμένα, βάση των διεθνών μελετών, συμβάλλει στην 
αύξηση της ευαισθησίας και της ειδικότητας στην ανίχνευση παθογόνων εστιών σε σχέση με τη 
2D λήψη και επίσης χωρίς να αυξάνεται η δόση στην εξεταζόμενη σε σχέση με τη 2D λήψη. 
 
 

Τομοσύνθεση   

Σύστημα Toμοσύνθεσης Να δοθεί στη βασική σύνθεση σύστημα 
τομοσύνθεσης υψηλής διαγνωστικής 
ακρίβειας. Να γίνονται πολλαπλές λήψεις του 
μαστού με διαφορετική γωνία της 
ακτινολογικής λυχνίας.  
Να απεικονίζεται με ευκρίνεια η λεπτομέρεια 
και η απόσταση των επιπέδων ανασύνθεσης 
να είναι ≤1 mm.. 
 

Να διαθέτει σύστημα αποκοπής σκεδαζόμενης 
ακτινοβολίας κατά τη λήψη.  

 

ΝΑΙ 

Να δοθούν οι δόσεις εξέτασης  ΝΑΙ 
Η εξεταζόμενη κατά προτίμηση να μην 

επιβαρύνεται με μεγαλύτερη δόση εξέτασης σε 
σχέση με την συμβατική 2D ψηφιακή 

μαστογραφία. 
 

Να περιγραφούν οι αλγόριθμοι ανακατασκευής 
προς αξιολόγηση.  

 

ΝΑΙ 

Να αναφερθεί η χωρική διακριτική ικανότητα 
και  η απόσταση των επιπέδων ανασύνθεσης να 
είναι ≤1 mm. 

ΝΑΙ 

 
 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία 

 

Για την εταιρεία 
Με τιμή,  
 
Μιχάλης Παυλόπουλος  
Account Manager 
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Προς  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. ∆/νση: Αφεντούλη και Ζαννή  
Πληροφορίες: Παπαδάμου Πολυξένη  
Τηλέφωνο: 210 – 4592120  
Φαξ: 210 - 4592597  
Email: mailto:papadamou@tzaneio.gr 
 

Ημ/νια 10/05/2019 

Θέμα : ∆ημόσια ∆ιαβούλευση – Πρόσκληση  με αρ.πρωτ. 6126/ 25-04-2019 ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΠ ΤΖΑΝΕΙΟ 
 

Λ.  ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ  
 

Aξιότιμοι Κύριοι,  

Κατωτέρω σας παραθέτουμε τα σχόλια της εταιρείας μας που μοναδικό σκοπό έχουν την 
βελτιστοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών δίνοντας στο Νοσοκομείο την δυνατότητα 
να προμηθευτεί ένα σύστημα υπερηχοτομογραφίας υψηλής ποιότητας και προηγμένων 
χαρακτηριστικών και επίσης της δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας μας με ένα 
αξιόλογο εξειδικευμένο σύστημα μαιευτικής / γυναικολογικής υπερηχογραφίας.  
Αναλυτικά:  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1 

ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

2. Εξειδικευμένη ηχοβόλο κεφαλή Convex, τρισδιάστατη πραγματικού χρόνου 
απεικόνισης, για υψηλής ευκρίνειας μαιευτικές και γυναικολογικές εξετάσεις και 
εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων (2-7 ΜΗΖ), 
με γωνία σάρωσης τουλάχιστον 70ο .  
3. Εξειδικευμένη ενδοκοιλοτική ηχοβόλο κεφαλή microconvex για εξετάσεις 
ενδοκολπικές, μαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως 
φάσματος συχνοτήτων (4-9 ΜΗΖ), με γωνία σάρωσης τουλάχιστον 190ο (ευρέως 
φάσματος επιλεγόμενης συχνότητας) .  
4. Ηχοβόλο κεφαλή Convex 1-5 MHz για υψηλής ευκρίνειας μαιευτικής και 
γυναικολογικής εξέτασης γωνία σάρωσης 70ο .  
 

 

GE Healthcare
   

Σωρού 8-10 (Κτίριο C), 15 125 Μαρούσι, Αθήνα 
T 210 893 0600 /F 210 962 5931 
Facebook | YouTube | LinkedIn | Twitter | Instagram 
gehealthcare.com 
http://ultrasound.gehealthcare.gr 
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Αναφορικά με τις παραπάνω προδιαγραφές, προτείνουμε την τροποποίησή τους ως 
κατωτέρω περιγράφουμε, με σκοπό την διεύρυνση της συμμετοχής στο διαγωνισμό 
χωρίς παράλληλα να μειώνεται η απόδοση και η ποιότητα των υπηρεσιών του 
μηχανήματος. Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε την τροποποίηση ως προς τα αριθμητικά 
μεγέθη ήτοι τις συχνότητες απεικόνισης και τις γωνίες σάρωσης για επίτευξη μέγιστης 
ευκρίνειας και διαγνωστικής ικανότητας καθώς και υψηλής ακρίβειας αξιολόγηση των 
εξετάσεων που πραγματοποιούνται παρέχοντας εικόνες με τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα 
πλούσιες σε διαγνωστική αξία. Συνεπώς βάσει όλων των ανωτέρω προτείνουμε:   

 

2. Εξειδικευμένη ηχοβόλο κεφαλή Convex, τρισδιάστατη πραγματικού χρόνου 
απεικόνισης, για υψηλής ευκρίνειας μαιευτικές και γυναικολογικές εξετάσεις και 
εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων (2-7 ΜΗΖ), 
με γωνία σάρωσης τουλάχιστον 90ο .  
3. Εξειδικευμένη ενδοκοιλοτική ηχοβόλο κεφαλή microconvex για εξετάσεις 
ενδοκολπικές, μαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως 
φάσματος συχνοτήτων (4-9 ΜΗΖ), με γωνία σάρωσης τουλάχιστον 180ο (ευρέως 
φάσματος επιλεγόμενης συχνότητας).  
4. Ηχοβόλο κεφαλή Convex 2-5 MHz για υψηλής ευκρίνειας μαιευτικής και 
γυναικολογικής εξέτασης γωνία σάρωσης 110ο .  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ∆ΕΣΜΗΣ 

Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital beamformer) | Άνω των 400.00 καναλιών 
επεξεργασίας. | Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία. 

 

Αναφορικά με την ως άνω προδιαγραφή επιθυμούμε να τονίσουμε ότι η ποιότητα 
δημιουργίας εικόνας (υψηλή διακριτική ικανότητα) εξαρτάται άμεσα από την 
υπολογιστική ισχύ του ψηφιακού διαμορφωτή δέσμης σε συνδυασμό με τα κανάλια 
επεξεργασίας. Θα  πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε ο αριθμός των ψηφιακών καναλιών 
επεξεργασίας να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος – άνω του 1.000.000 – για επίτευξη 
βέλτιστου αποτελέσματος και προμήθεια μηχανήματος υψηλού απεικονιστικού – 
ποιοτικού επιπέδου. Συνεπώς προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 
 

Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital beamformer) | Άνω των 1.700.000 καναλιών 
επεξεργασίας. | Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 3 

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

CONVEX Array  1 - 13 MHz  
 

Η εταιρεία  μας διαθέτει ηχοβόλες κεφαλές Convex καθώς και Microconvex (μικρή Convex) 
υψηλής ευκρίνειας και απεικονιστικής ποιότητας. Ωστόσο το συνολικό εύρος των 
ζητούμενων προς επιλογή κεφαλών αυτών, παρουσιάζει πολύ μικρή διαφοροποίηση 
από το ζητούμενο της προδιαγραφής χωρίς η διαφορά αυτή να επηρεάζει σε καμία 
περίπτωση την διαγνωστική ικανότητα του προσφερομένου συστήματος ούτε μειώνει 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των αντίστοιχων ηχοβόλων κεφαλών και 
μοναδικός μας σκοπός είναι η διεύρυνση συμμετοχής στο διαγωνισμό και η δυνατότητα 
συμμετοχής της εταιρεία μας στο διαγωνισμό με ένα αξιόλογο σύστημα προηγμένης 
τεχνολογίας. Συνεπώς προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 
ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

CONVEX / ΜΙCROCONVEX Array  2-10 MHz  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 4 

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

LINEAR Array  2 - 18 MHz  
 

Oμοίως για τους λόγους που περιγράφουμε ανωτέρω για τις ηχοβόλες κεφαλές Convex, 
προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 
ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

LINEAR Array  3 - 18 MHz  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 5 

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

Microconvex ενδοκοιλοτική(ενδοκολπική/διορθική ) γωνιακή ενδοκολπική  9 – 10 ΜΗz  
 
Σε αντίθεση με τις ως άνω προδιαγραφές, το εύρος που ζητείται στην συγκεκριμένη 
προδιαγραφή είναι πάρα πολύ μικρό ιδίως για τον ζητούμενο τύπο κεφαλής το οποίο θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον της τάξεως των 3-10 ΜΗΖ περίπου. Επίσης επιθυμούμε να 
σημειώσουμε ότι ο όρος που θέτετε «γωνιακή» ενδεχομένως να δημιουργήσει 
ερωτήματα κατά την υποβολή του διαγωνισμού και για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
διαγραφεί. Συνεπώς προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 
 
Microconvex ενδοκοιλοτική(ενδοκολπική/διορθική ) ενδοκολπική  3– 10 ΜΗz περίπου 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 6 

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

4D Convex 2 – 7 ΜΗz με γωνία σάρωσης > 70ο  
 
Όπως προτείνουμε και ανωτέρω στην ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ η μεγάλη γωνία σάρωσης 
της ηχοβόλου κεφαλής είναι πολύ βασικός παράγοντας σε ένα σύστημα υπερηχογραφίας 
μαιευτικής / γυναικολογικής χρήσης και συνεπώς προτείνουμε την τροποποίηση της 
προδιαγραφής ως εξής: 
 
4D Convex 2 – 7 ΜΗz με γωνία σάρωσης > 90ο  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 7 

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

4D Microconvex ενδοκοιλοτική / διορθική  2 – 7 ΜΗz με γωνία σάρωσης > 70ο  
 

Ομοίως για τους λόγους που αναφέρουμε στην προηγούμενη παράγραφο αναφορικά με 
την σημαντικότητα της υψηλής γωνία σάρωσης (ιδιαίτερα στις ηχοβόλες κεφαλές 
τρισδιάστατης πραγματικού χρόνου απεικόνισης) καθώς επίσης και για όσα έχουμε 
προαναφέρει αναφορικά με το εύρος συχνοτήτων το οποίο προτείνουμε να μειωθεί έτσι 
ώστε η εταιρεία μας να δύναται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με ένα αξιόλογο 
μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, προτείνουμε και εδώ την τροποποίηση της 
προδιαγραφής ως ακολούθως: 

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

4D Microconvex ενδοκοιλοτική / διορθική  4-9 ΜΗz με γωνία σάρωσης > 180ο  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 8 

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

4D Linear  5 – 13 MHz  
 

Αναφορικά με την ως άνω προδιαγραφή, προτείνουμε την τροποποίησή της ως 
ακολούθως διότι η απαίτηση για προσφορά προς επιλογή ηχοβόλου κεφαλής 4D Linear 
περιορίζει σημαντικά την συμμετοχή στο διαγωνισμό. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να 
τροποποιηθεί ως ακολούθως: 
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ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

4D Linear  5 – 13 MHz, εφ όσον διατίθεται  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 9 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

Ανατομικό Μ-Μode στην κεφαλή Convex  NAI με τουλάχιστον δύο (2) άξονες (Nα 
περιγραφεί αναλυτικά)  

 

Η απαίτηση της προδιαγραφής «τουλάχιστον δύο (2) άξονες» ενδέχεται να δημιουργήσει 
σύγχυση κατά την προετοιμασία του διαγωνισμού και την αξιολόγηση των προσφορών 
και συνεπώς θεωρούμε ότι θα πρέπει να διαγραφεί. Συνεπώς προτείνουμε την 
τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής : 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

Ανατομικό Μ-Μode στην κεφαλή Convex  NAI (Nα περιγραφεί αναλυτικά)  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 10 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

PW Doppler από δύο σημεία 
ταυτόχρονα σε real time  

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)  

 

Ομοίως η απαίτηση της προδιαγραφής «από δύο σημεία ταυτόχρονα σε real time» 
ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση κατά την προετοιμασία του διαγωνισμού και την 
αξιολόγηση των προσφορών και συνεπώς θεωρούμε ότι θα πρέπει να διαγραφεί. 
Συνεπώς προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής : 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

PW Doppler HPRF  ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 11 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

Contrast Harmonic Imaging  Ναι ( Να προσφερθεί προς επιλογή)  
Να λειτουργεί με κεφαλές Convex , 
Microconvex,οπωσδήποτε στην ενδοκολπική 
και σε Linear. Να αναφερθεί με ποιες από τις 
κεφαλές είναι διαθέσιμη  
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Αναφορικά με την ως άνω προδιαγραφή θέλουμε να σημειώσουμε ότι προς αποφυγή 
παρερμηνειών και αδικαιολόγητου αποκλεισμού εταιρειών από την διαγωνιστική 
διαδικασίας, προτείνουμε την τροποποίησή της ως εξής έτσι ώστε να καθίσταται σαφές 
ότι ο όρος Microconvex αναφέρεται στην ενδοκολπική / διορθική κεφαλή. Συγκεκριμένα: 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

Contrast Harmonic Imaging  Ναι ( Να προσφερθεί προς επιλογή)  
Να λειτουργεί με κεφαλές Convex , Microconvex 
ενδοκολπική, και σε Linear. Να αναφερθεί με 
ποιες από τις κεφαλές είναι διαθέσιμη  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 12 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

3D Power Doppler για ογκομετρική 
απεικόνιση της αγγειακής λειτουργίας 
στην περιοχή ενδιαφέροντος κοπής και 
Free Hand 3D  

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)  

 

Αναφορικά με την ως άνω προδιαγραφή θέλουμε και εδώ να επισημάνουμε ότι ο 
προσδιορισμός συγκεκριμένης ορολογίας «Free Hand 3D» ενδέχεται να δημιουργήσει 
προβλήματα και εμπόδια στο στάδιο του διαγωνισμού και για το λόγο αυτό προτείνουμε 
να διαγραφεί. Συνεπώς προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:  

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

3D Power Doppler για ογκομετρική 
απεικόνιση της αγγειακής λειτουργίας 
στην περιοχή ενδιαφέροντος  

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 13 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

Αυτόματη μέτρηση καρδιακών παλμών στο B-
Mode  

NAI  

 

Η ως άνω προδιαγραφή ενδέχεται να δημιουργήσει αδικαιολόγητα εμπόδια στο 
διαγωνισμό και αποκλεισμό εταιρειών  από αυτόν, και για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι 
πρέπει να διαγραφεί.  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 14 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

Ειδικά στην καρδιά εμβρύου να χωρίζει την 
οθόνη και να απεικονίζει την κίνηση της καρδιάς 
σε Real Time και σε Slow Time ταυτόχρονα  

Nαι  

 

Ομοίως η ως άνω προδιαγραφή ενδέχεται να δημιουργήσει αδικαιολόγητα εμπόδια στο 
διαγωνισμό και αποκλεισμό εταιρειών από αυτόν, και για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι 
πρέπει να διαγραφεί. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 15 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

Τεχνική αυτόματου υπολογισμού της αυχενικής διαφάνειας, σε κυήσεις πρώτου 
τριμήνου, καθώς και πρόγραμμα αυτόματου υπολογισμού βιομετρικών μετρήσεων 
του εμβρύου.  

ΝΑΙ  

 

Στο σημείο αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι σε ένα αμιγώς γυναικολογικό / μαιευτικό και 
προγεννητικού ελέγχου μηχάνημα υπερηχογραφίας, όπως είναι το ζητούμενο θα πρέπει 
οπωσδήποτε εκτός από την δυνατότητα για αυτόματο υπολογισμό αυχενικής διαφάνειας 
να έχει επίσης και την δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού ενδοκρανιακής διαφάνειας 
τεχνική ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της 
προδιαγραφής ως εξής: 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

Τεχνική αυτόματου υπολογισμού της αυχενικής διαφάνειας, τεχνική αυτόματου 
υπολογισμού της ενδοκρανιακής διαφάνειας, σε κυήσεις πρώτου τριμήνου, 
καθώς και πρόγραμμα αυτόματου υπολογισμού βιομετρικών μετρήσεων του 
εμβρύου.  

ΝΑΙ  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 16 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

Ελαστογραφία στην κεφαλή Convex και στην 
ενδοκολπική κεφαλή. Επίσης να 
αναβαθμίζεται με Ελαστογραφία τύπου 
SWEARWAVE  

ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι κεφαλές με τις οποίες 
λειτουργεί .Να περιλαμβάνει πρόγραμμα 
ποσοτικοποίησης της μεθόδου )  

 

 

 



e 
 

Αναφορικά με την ως άνω προδιαγραφή θέλουμε να τονίσουμε ότι η τεχνική της 
ελαστογραφίας και ιδίως της shear wave ελαστογραφίας αφορά σε αμιγώς 
ακτινολογικά συστήματα, όπου και υπάρχει εφαρμογή σε πολλαπλά όργανα. Η απαίτηση 
αυτή σε ένα υπέρηχο που προορίζεται για μαιευτική / γυναικολογική χρήση έχει ως 
συνέπεια να αποκλείεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό πολλών εταιρειών χωρίς 
ουσιαστικό λόγο. Συνεπώς για την διεύρυνση του ανταγωνισμού προτείνουμε την 
τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

Ελαστογραφία STRAIN ΝΑΙ (Να αναφερθούν οι κεφαλές με τις οποίες 
λειτουργεί .Να περιλαμβάνει πρόγραμμα 
ποσοτικοποίησης της μεθόδου )  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 17 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία δημιουργίας 
εικόνας με τη συλλογή μεγάλου αριθμού διαγνωστικών 
πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης , 
για επίτευξη εικόνων υψηλής ανάλυσης (διακριτικής 
ικανότητας)  

Ναι ( σ όλες τις κεφαλές )  

 

Η απαίτηση της προδιαγραφής για λειτουργία της ως άνω τεχνικής σε όλες τις κεφαλές, 
περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό διότι η τεχνική Compound δεν έχει εφαρμογή σε 
κεφαλές Phased Array Sector καρδιολογικής, διακρανιακής χρήσης και για το λόγο αυτό 
καθώς και για την διεύρυνση συμμετοχής στο διαγωνισμό, προτείνουμε την τροποποίησή 
της ως εξής:   

Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία δημιουργίας 
εικόνας με τη συλλογή μεγάλου αριθμού διαγνωστικών 
πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης , 
για επίτευξη εικόνων υψηλής ανάλυσης (διακριτικής 
ικανότητας)  

Ναι ( σ όλες τις κεφαλές 
Linear, Convex / 
microconvex )  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 18 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (Frame Range)  > 400 f/sec  
 

Όπως περιγράφουμε και ανωτέρω για τον ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης, ένας επίσης 
πολύ σημαντικός παράγοντας στα απεικονιστικά συστήματα είναι και ο υψηλός ρυθμός 
ανανέωσης της εικόνας για επίτευξη του βέλτιστού αποτελέσματος. Για το λόγο αυτό και 
με γνώμονα πάντα την αναβάθμιση του συστήματος και την δυνατότητα προμήθειας του 
νοσοκομείου ενός μηχανήματος σύγχρονης τεχνολογίας προτείνουμε την τροποποίηση 
της προδιαγραφής ως εξής : 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (Frame RaTe)  > 1200 f/sec  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 19 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Βάθος σάρωσης  > 35 cm  
 

Ένα σύστημα υπερηχογραφίας θα πρέπει να διαθέτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος 
σάρωσης για απεικόνιση ακόμα και σε δύσκολα ανατομικά σημεία για επίτευξη μέγιστου 
κλινικού αποτελέσματος ακόμη και σε παχύσαρκους ασθενείς. Για το λόγο αυτό και για 
την προμήθεια συστήματος με την μέγιστη δυνατή ευκρίνεια προς κάλυψη όσο το δυνατό 
μεγαλύτερου εύρους ασθενών, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως 
εξής: 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Βάθος σάρωσης  > 40 cm  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 20 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Έγχρωμη LCD οθόνη  > 21’’ , ελεύθερα μετακινούμενη  
 

Όλα τα σύγχρονα συστήματα υπερηχογραφίας διαθέτουν πλέον οθόνες τουλάχιστον 23 
ιντσών προηγμένης τεχνολογίας LED για την βέλτιστη απεικόνιση των ζητούμενων 
τεχνικών. Ως εκ τούτου για την εξασφάλιση προμήθειας αξιόλογου και σύγχρονου 
συστήματος προηγμένης τεχνολογίας, υψηλής διακριτικής ικανότητας και ευκρίνειας, 
προτείνουμε την τροποποίηση της τεχνικής προδιαγραφής ως ακολούθως : 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Έγχρωμη LCD LED οθόνη  > 23’’ , ελεύθερα μετακινούμενη  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 21  

Τέλος θέλουμε να τονίσουμε ότι ένα σύγχρονο σύστημα υπερηχογραφίας που 
προορίζεται για μαιευτική / γυναικολογική / προγεννητικού ελέγχου χρήση θα 
πρέπει οπωσδήποτε να δέχεται τις παρακάτω σύγχρονες και προηγμένες τεχνικές 
και τεχνολογίες: 

1) Να δέχεται τεχνική δισδιάστατης απεικόνισης που ελέγχει καθ’όλη τη διάρκεια 
του τοκετού τη γωνία της κεφαλής του εμβρύου σε σχέση με τη λεκάνη της 
μητέρας και παρέχει κάθε στιγμή πληροφορίες σχετικά με την πορεία έκβασης 
του τοκετού. 
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2) Να δέχεται εξειδικευμένη μη επεμβατική τεχνική ανίχνευσης της αιμάτωσης σε 
περιοχές ιδιαίτερα χαμηλών αιμοδυναμικών ροών και απεικόνισης πραγματικού 
χρόνου της αιμοδυναμικής ροής στην εικόνα B-Mode χωρίς χρήση του 
φαινομένου εγχρώμου Doppler. 

3) Να δέχεται την πλέον σύγχρονη τεχνολογία εξαγωγής αρχείων απευθείας από 
τον υπέρηχο σε 3D μορφή εκτύπωση  
 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσεκτική εξέταση των παρατηρήσεων μας. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε επιπλέον πληροφορίας ή 
διευκρίνισης. 
 
 
Με τιμή,  

 
Αναστάσιος Ελευθεράκης  
∆ιευθυντής Πωλήσεων Υπερηχοτομογράφων GE Healthcare AE 
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ΠΡΟΣ:  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΥΠ’ ΟΨΙΝ:  ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΑΘΗΝΑ, 09/05/2019 

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   

            ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

        

Κύριοι,  

Σε συνέχεια της με Αρ. Πρωτ. 6126/25-04-2019 πρόσκλησης του 

Νοσοκομείου σας σχετικά με την Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για 

την Προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, σας παραθέσουμε τις 

παρατηρήσεις – προτάσεις μας  για τα κάτωθι είδη. 

 

Αναλυτικότερα,    

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΩΡΛ (Θ.) 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία παρατίθενται για την μονάδα ΩΡΛ είναι 

πάρα πολύ εξειδικευμένες και υπεραναλυτικές με συνέπεια αφενός να 

περιορίζουν σημαντικά την ευρύτερη συμμετοχή υποψήφιων προμηθευτών 

και αφετέρου να υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να προσβληθούν οι 

προδιαγραφές κατά την διαδικασία ανακοίνωσης του διαγωνισμού η 

εταιρεία μας παραθέτει παρατηρήσεις – προτάσεις προκειμένου να 

βοηθήσει την διαγωνιστική διαδικασία με προδιαγραφές – περιγραφές όχι 

τόσο εξειδικευμένες – στοχευμένες. 

Αναλυτικότερα, προτείνεται: 

 Να είναι σύγχρονης σχεδίασης, εργονομικό και λειτουργικό με 

συρτάρια χωρίς λαβές ή πόμολα, με σύστημα autostop για ομαλό 

άνοιγμα και κλείσιμο. 
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 Να διαθέτει δύο μεγάλα συρτάρια ή διπλό επίπεδο τοποθέτησης 

εργαλείων με δισκάρια από ανοξείδωτο χάλυβα. Επιθυμητό αν υπάρχει 

σύστημα φωτισμού. 

 Να διαθέτει δυο συρτάρια με διαχωριστικά. 

 Να διαθέτει συρτάρι για χρησιμοποιημένα εργαλεία και συρτάρι για 

απορρίμματα. 

 Να διαθέτει τροχούς για την  εύκολη μετακίνηση του και να παραμένει 

σταθερό κατά την χρήση του. 

 Να διαθέτει πάγκο ανθεκτικό σε γρατζουνιές και λεκέδες. 

 Να διαθέτει χειρολαβές με αυτόματη ενεργοποίηση κατά την ανάληψη 

τους. 

 Να διαθέτει πίνακα ελέγχου και χειρισμού λειτουργιών. Προαιρετικά να 

δύναται να δείχνει βίντεο ή εικόνες. 

 Να διαθέτει αυτόματη αποθήκευση καλωδίου. 

 Να διαθέτει διαγνωστικό ηλεκτρονικό υπολογιστή (προαιρετικά). 

 Να διαθέτει διάγνωση βλαβών (προαιρετικά). 

 Να διαθέτει ένδειξη για service (προαιρετικά). 

 Να διαθέτει φωτισμό (προαιρετικά). 

 Να διαθέτει βάση χειρολαβών. 

 Να διαθέτει σύστημα αναρρόφησης: 

• 70 lt /min, κενού: -0,80 bar το οποίο δεν χρειάζεται συντήρηση 

• Να παρέχεται με χειρολαβή αναρρόφησης αυτόματης ενεργοποίησης   

   κατά την ανάληψη της και σωληνώσεις. 

• Να διαθέτει φίλτρο βακτηριδίων. 

• Να διαθέτει φιάλη 1lt ή 2lt με βαλβίδα υπερχείλισης. 

• Να διαθέτει ειδικό σύστημα καθαρισμού σωλήνων αναρρόφησης. 

 Να διαθέτει τουλάχιστον μία πηγή ψυχρού φωτισμού LED και να 

συνοδεύεται από καλώδιο ψυχρού φωτισμού. 

 Να διαθέτει τουλάχιστον μία θερμαινόμενη και δύο μη θερμαινόμενες 

θήκες άκαμπτων ενδοσκοπίων. 
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 Να διαθέτει βάση για εύκαμπτο ενδοσκόπιο. 

 Να διαθέτει ενδοσκοπική κάμερα υψηλής ανάλυσης η οποία να έχει 

θύρα USB, αισθητήρα CCD ή CMOS και προαιρετικά να δύναται να 

δεχθεί ποδοδιακόπτη. 

 Να διαθέτει αδιάβροχο HD Cmount προσαρμογέα ενδοσκοπίου F: 

28mm περίπου. 

 Να διαθέτει full HD μόνιτορ 24 ιντσών περίπου, τεχνολογίας LED με 

υψηλή αντίθεση, χαμηλό χρόνο απόκρισης 5ms περίπου και υψηλής 

ανάλυσης 1920 Χ 1080 pixels περίπου. 

 Να διαθέτει περιστρεφόμενη βάση οθόνης. 

 Να διαθέτει διακλυσμό νερού ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας  37° C. 

 Να διαθέτει σύστημα αέρος εμφύσησης με φιαλίδια. 

 Να διαθέτει θερμαντήρα κατόπτρων με αυτόματη παύση λειτουργίας. 

 Να διαθέτει ενσωματωμένο μικροσκόπιο  σύγχρονης τεχνολογίας 

κατάλληλο για ΩΡΛ χρήση το οποίο να έχει τουλάχιστον 3 μεγεθύνσεις, 

πηγή ψυχρού φωτισμού LED, φίλτρο πράσινο και κίτρινο, 

προσοφθάλμιους φακούς 10x ή 12x, αντικειμενικό φακό 250 mm και 

ευθεία κεφαλή. 

 Να διαθέτει ικανοποιητικό χρωματολόγιο προς επιλογή. 

 Να διαθέτει σήμανση CE mark. 

 Nα διαθέτει 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. 

 Να διαθέτει τεχνική κάλυψη και ανταλλακτικά για 10 χρόνια. 

 

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία. 

 

Με εκτίμηση, 

Δια την ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΕΠΕ 
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Κηφισίας 24 (κτήριο Β) 
151 25 Μαρούσι, Αθήνα 

 
 

Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 

 

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟ ΓΝΠ ΤΖΑΝΕΙΟ 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο για Ιατροτεχνολογικό 

Εξοπλισμό με ημερομηνία ανάρτησης 25/04/2019 και θέλοντας να μας δοθεί η ευκαιρία να 

συμμετάσχουμε σε πιθανή μελλοντική διενέργεια διαγωνισμού με τις δημοσιευμένες 

προδιαγραφές, επιθυμούμε να γίνει μερική τροποποίηση αυτών ώστε να αξιολογηθεί το 

τελευταίας τεχνολογίας μοντέλο αναπνευστήρα  PB 980 του  καταξιωμένου κατασκευαστικού 

οίκου Covidien LLC. 

 

Σας παραθέτουμε αναλυτικά τα σχόλια μας. 

 

Προδιαγραφή Νο 1:  

«Οι προσφερόμενοι αναπνευστήρες να είναι τελευταίας τεχνολογίας, με έτος πρώτης κυκλοφορίας 

τα τελευταία πέντε έτη και να ανήκει στην πιο σύγχρονη εμπορική σειρά του κατασκευαστικού 

οίκου.» 

Να τροποποιηθεί ως εξής: 

Οι προσφερόμενοι αναπνευστήρες να είναι τελευταίας τεχνολογίας, με έτος πρώτης 

κυκλοφορίας τα τελευταία 6 έτη και να ανήκει στην πιο σύγχρονη εμπορική σειρά του 

κατασκευαστικού οίκου. 

 

Σχόλιο: Ο PB980 αποτελεί το πιο σύγχρονο μοντέλο του οίκου Puritan Bennett με έτος πρώτης 

κυκλοφορίας το 2014, οπότε σήμερα καλύπτει αυτή την προδιαγραφή. Δεδομένου ότι η 

διενέργεια ενός διαγωνισμού είναι αρκετά χρονοβόρα διαδικασία, στην περίπτωση που αυτή 

συμβεί στο έτος 2020  τότε θα έχουν κλείσει 6 έτη από την πρώτη κυκλοφορία και δεν θα είμαστε 

σε θέση να προσφέρουμε. 

 

Με εκτίμηση, 

 
Βασίλης Θεοδωρακόπουλος, 

Sales Manager RMS 
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Προς  
Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
Τμήμα Προμηθειών 
Υπόψιν κυρίας Παπαδάμου Πολυξένης 
Τηλ.: 210-4592120 
Fax: 210-4592597 
 

Αθήνα 10 Μαΐου 2019 
 
 
ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 
αναισθησιολογικών μηχανημάτων 
 
Αξιότιμη κυρία Παπαδάμου,  
 
Aνταποκρινόμενοι στο αίτημα της υπηρεσίας σας για διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών 
για την προμήθεια αναισθησιολογικών μηχανημάτων, ευχαρίστως σας παραθέτουμε τις 
παρατηρήσεις μας ως κάτωθι. 
 
1. Στην τεχνική προδιαγραφή παράγραφος «ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1» ζητούνται τα κάτωθι: 
 
«1.Το αναισθησιολογικό μηχάνημα καθώς και όλα τα επιμέρους τμήματά του να είναι καινούργια, 
αμεταχείριστα, σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης κατασκευής των τελευταίων 5 ετών. Να 
περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του.» 
 
Πιστεύουμε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι που αναβαθμίζουν ποιοτικά το αναισθησιολογικό 
μηχάνημα και όχι το έτος πρώτης κυκλοφορίας του. Επιπρόσθετα ένα μοντέλο εφόσον 
αναβαθμίζεται σε λογισμικό & υλισμικό ανά τακτά χρονικά διαστήματα παραμένει σύγχρονό. Η 
τεχνική προδιαγραφή προτείνουμε να μετατραπεί ως εξής: 
 
«1.Το αναισθησιολογικό μηχάνημα καθώς και όλα τα επιμέρους τμήματά του να είναι 
καινούργια, αμεταχείριστα, σύγχρονης τεχνολογίας και σχεδίασης κατασκευής ή 
αναβάθμισης των τελευταίων 5 ετών. Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για 
την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του.» 
  
2. Στην τεχνική προδιαγραφή «ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 13» ζητούνται τα κάτωθι: 
 
«13. Το μηχάνημα θα πρέπει να κάνει αυτοέλεγχο όλων των ηλεκτρονικών και μηχανικών 
συστημάτων του καθώς και έλεγχο διαρροών, πριν τεθεί σε κανονική λειτουργία. Ο έλεγχος να μην 
ξεπερνάει σε χρονική διάρκεια τα 4 λεπτά.» 
 
Προτείνουμε ο χρόνος διεξαγωγής του αυτοελέγχου να μην είναι τόσο συγκεκριμένος ώστε να μην 
αποκλειστεί αναίτια καμία εταιρία και να γίνει περίπου 5 λεπτά. Η τεχνική προδιαγραφή 
μετατρέπεται ως εξής: 
 
«13. Το μηχάνημα θα πρέπει να κάνει αυτοέλεγχο όλων των ηλεκτρονικών και μηχανικών 
συστημάτων του καθώς και έλεγχο διαρροών, πριν τεθεί σε κανονική λειτουργία. Ο έλεγχος 
να έχει χρονική διάρκεια περίπου 5 λεπτά.» 
 
3. Στην τεχνική προδιαγραφή «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 1» ζητούνται τα κάτωθι: 
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«1. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 17 ιντσών ή μεγαλύτερη στην οποία θα συγκεντρώνονται και 
παρουσιάζονται οι πληροφορίες (αναπνευστικές παράμετροι, ρυθμίσεις αναπνευστήρα, 
κυματομορφές κ.α.) όλων των επιμέρους συστημάτων για την άμεση και σαφή πληροφόρηση της 
πορείας της αναισθησίας. Η οθόνη να είναι ευκρινής, ευανάγνωστη, να διαθέτει Ελληνικό λογισμικό 
και ρυθμιζόμενη γωνία θέασης.» 
 
Ζητάμε να αλλάξει η οθόνη 17 ιντσών σε 15 ίντσες ώστε να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στην 
διαγωνιστική διαδικασία. Επίσης ζητάμε να υιοθετηθεί η μεγάλη γωνία θέασης αντί της 
ρυθμιζόμενης ώστε να υπάρξει διεύρυνση του ανταγωνισμού και συμμετοχής περισσοτέρων της 
μίας εταιρίας. Η τεχνική προδιαγραφή μετατρέπεται ως κάτωθι: 
 
«1. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 15 ιντσών ή μεγαλύτερη στην οποία θα 
συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται οι πληροφορίες (αναπνευστικές παράμετροι, 
ρυθμίσεις αναπνευστήρα, κυματομορφές κ.α.) όλων των επιμέρους συστημάτων για την 
άμεση και σαφή πληροφόρηση της πορείας της αναισθησίας. Η οθόνη να είναι ευκρινής, 
ευανάγνωστη, να διαθέτει Ελληνικό λογισμικό και να διαθέτει μεγάλη γωνία θέασης.» 
 
4. Στην τεχνική προδιαγραφή «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 3» ζητούνται τα κάτωθι: 
 
«3. Να διαθέτει σύγχρονο σύστημα αερισμού με σκοπό την επαναστρατολόγηση / επιστράτευση των 
κυψελίδων (recruitement) και την μείωση της πιθανότητας τραύματος των πνευμόνων.» 
 
Ζητάμε η παραπάνω διαδικασία να ζητηθεί ως προαιρετική ώστε να μην δημιουργηθούν συνθήκες 
απόρριψης εταιριών από την διαγωνιστική διαδικασία. Μετατρέπεται ως εξής: 
 
«3. Θα εκτιμηθεί να διαθέτει σύγχρονο σύστημα αερισμού με σκοπό την επαναστρατολόγηση 
/ επιστράτευση των κυψελίδων (recruitement) και την μείωση της πιθανότητας τραύματος 
των πνευμόνων.» 
 
5. Στην τεχνική προδιαγραφή «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 4» ζητούνται τα κάτωθι: 
 
«4. Να διαθέτει παρακολούθηση και απεικόνιση στην οθόνη, όλων των αναπνευστικών παραμέτρων 
του αερισμού του ασθενούς, με δυνατότητα απεικόνισης των κυματομορφών πίεσης, ροής, όγκου, P-
V loop, F-V loop, CO2, Ο2, Ν2Ο, πτητικών καθώς και τις ψηφιακές τιμές όπως: 
▪ Αναπνευστική συχνότητα 
▪ Εφαρμοζόμενες πιέσεις αεραγωγών (Ppeak, Pplateau,Pmean, Peep, Auto-Peep) και απεικόνιση 
κυματομορφής πίεσης 
▪ Ροή αερίων 
▪ Trends 
▪ Ενδοτικότητα (compliance) και αντίσταση (Resistance) 
▪ Εισπνεόμενο και εκπνεόμενο Ο2, CO2, N2O και όλα τα πτητικά αναισθητικά 
▪ Χορηγούμενοι όγκοι MV, TV 
▪ Ημερολόγιο συμβάντων 
▪ Ενσωματωμένο χρονόμετρο 
▪ Παράμετροι ένδειξης/ρύθμισης φρέσκων αερίων με απεικόνιση (ψηφιακά ροόμετρα, συγκέντρωσης 
Ο2)» 
 
Η απαίτηση μέτρησης ενδογενούς ΡΕΕΡ είναι αφενός υπερβολική για αναισθησιολογικό μηχάνημα 
και αφετέρου αποκλείει αναίτια μηχανήματα εγνωσμένης αξίας μεγάλων κατασκευαστικών οίκων. 
Προτείνουμε να μετατραπεί ως κάτωθι: 
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«4. Να διαθέτει παρακολούθηση και απεικόνιση στην οθόνη, όλων των αναπνευστικών 
παραμέτρων του αερισμού του ασθενούς, με δυνατότητα απεικόνισης των κυματομορφών 
πίεσης, ροής, όγκου, P-V loop, F-V loop, CO2, Ο2, Ν2Ο, πτητικών καθώς και τις ψηφιακές 
τιμές όπως: 
▪ Αναπνευστική συχνότητα 
▪ Εφαρμοζόμενες πιέσεις αεραγωγών (Ppeak, Pplateau, Pmean, Peep) και απεικόνιση 
κυματομορφής πίεσης 
▪ Ροή αερίων 
▪ Trends 
▪ Ενδοτικότητα (compliance) και αντίσταση (Resistance) 
▪ Εισπνεόμενο και εκπνεόμενο Ο2, CO2, N2O και όλα τα πτητικά αναισθητικά 
▪ Χορηγούμενοι όγκοι MV, TV 
▪ Ημερολόγιο συμβάντων 
▪ Ενσωματωμένο χρονόμετρο 
▪ Παράμετροι ένδειξης/ρύθμισης φρέσκων αερίων με απεικόνιση (ψηφιακά ροόμετρα, 
συγκέντρωσης Ο2)» 
 
6. Στην τεχνική προδιαγραφή «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 5» ζητούνται τα κάτωθι: 
 
«5. Να έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να επιλέξει τον τρόπο επεξεργασίας και παρουσίασης των 
παραπάνω παραμέτρων μεταξύ αριθμητικών τιμών και κυματομορφών με δυνατότητα απεικόνισης 
έως τρείς (3) ταυτοχρόνως. Επιπλέον να εμφανίζονται trends τουλάχιστον δύο παραμέτρων με 
επιλογή χρονικών διαστημάτων των τελευταίων 5 / 15 / 30 / 60 λεπτών.” 
 
Το αναισθησιολογικό μηχάνημα Leon plus που προτιθέμεθα να σας προσφέρουμε έχει δυνατόττητα 
απεικόνισης trends από 10 λεπτά έως 72 ώρες, οπότε ζητάμε η τεχνική προδιαγραφή να 
μετατραπεί ως κάτωθι: 
 
«5. Να έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να επιλέξει τον τρόπο επεξεργασίας και παρουσίασης 
των παραπάνω παραμέτρων μεταξύ αριθμητικών τιμών και κυματομορφών με δυνατότητα 
απεικόνισης έως τρείς (3) ταυτοχρόνως. Επιπλέον να εμφανίζονται trends τουλάχιστον δύο 
παραμέτρων με επιλογή χρονικών διαστημάτων των τελευταίων 10 / 15 / 30 / 60 λεπτών.” 
 
7. Στην τεχνική προδιαγραφή «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 10» ζητούνται τα κάτωθι: 
 
«10. Να προσφέρει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων στις παρακάτω αναπνευστικές παραμέτρους: 
• Ροή φρέσκων αερίων από 100ml έως τουλάχιστον 25lt / min. 
• Συχνότητα αναπνοής 3 - 100 αναπνοές το λεπτό 
• Όγκος αναπνοής (από 5–1500ml) 
• Σχέση εισπνοής - εκπνοής από 4:1 έως 1:8 
• Peak pressure 4 - 70 mbar 
• Εισπνευστική παύση 0 - 60% 
• Πίεση ΡΕΕΡ 0 - 30 mbar τουλάχιστον 
• Trigger ροής από περίπου 0,2 – 10lt/min» 
 
Προτείνουμε να υιοθετηθούν ρεαλιστικές ρυθμίσεις αναπνευστικών παραμέτρων οι οποίες δεν θα 
υποβαθμίζουν την ποιότητα του αναισθησιολογικού μηχανήματος αλλά συγχρόνως θα είναι και 
κλινικά εφαρμόσιμες. Η τεχνική προδιαγραφή μετατρέπεται ως εξής: 
 
«10. Να προσφέρει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων στις παρακάτω αναπνευστικές παραμέτρους: 
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• Ροή φρέσκων αερίων από 200 ml έως τουλάχιστον 18 lt / min. 
• Συχνότητα αναπνοής 4 - 100 αναπνοές το λεπτό 
• Όγκος αναπνοής (από 5–1500 ml) 
• Σχέση εισπνοής - εκπνοής από 4:1 έως 1:8 
• Peak pressure 5 - 60 mbar 
• Εισπνευστική παύση 0 - 50% 
• Πίεση ΡΕΕΡ 0 - 20 mbar τουλάχιστον 
• Trigger ροής από 0,2 – 10 lt/min» 
 
8. Στην τεχνική προδιαγραφή «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 1» ζητούνται τα κάτωθι: 
 
«1. Να είναι του ιδίου οίκου κατασκευής με το αναισθησιολογικό μηχάνημα και διαθέτει 
ολοκληρωμένο σύστημα απεικόνισης βιολογικών παραμέτρων κατάλληλο για χρήση από νεογνά έως 
και ενήλικες. Να είναι τύπου modular, με τουλάχιστον τρεις θέσεις για επιπλέον ενισχυτές, ώστε να 
μπορεί μελλοντικά να μετρήσει επιπλέον παραμέτρους» 
 
Λόγω του ότι πολλοί κατασκευαστές αναισθησιολογικών δεν διαθέτουν ως προϊόν και μόνιτορ 
καρδιολογικών παραμέτρων, αυτά συνοδεύονται  από μόνιτορ άλλων κατασκευαστών τα οποία 
καλύπτουν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης, το μόνιτορ πρέπει να είναι πλήρως 
βυσματούμενο για όλες τις παρακολουθούμενες παραμέτρους είτε μέσω μονούς ή 
πολυπαραμετρικούς ενισχυτές ώστε να μπορούν να αντικατασταθούν άμεσα σε περίπτωση 
βλάβης. Οπότε για την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού ζητάμε η τεχνική προδιαγραφή να 
μετατραπεί ως κάτωθι : 
 
«1. Να είναι του ιδίου ή άλλου οίκου κατασκευής με το αναισθησιολογικό μηχάνημα και να 
διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα απεικόνισης βιολογικών παραμέτρων κατάλληλο για χρήση 
από νεογνά έως και ενήλικες. Να είναι πλήρως modular για όλες τις μετρούμενες 
παραμέτρους μέσω μονούς ή πολυπαραμετρικούς ενισχυτές. Το μόνιτορ να διαθέτει 
τουλάχιστον τρεις θέσεις ώστε να μπορεί μελλοντικά να μετρήσει επιπλέον παραμέτρους» 
 
 
9. Στην τεχνική προδιαγραφή «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 4» ζητούνται τα κάτωθι: 
 
«4. Ο έλεγχος των λειτουργιών να γίνεται με πλήκτρα άμεσης επέμβασης.» 
 
Για λόγους ευχρηστίας και πέραν την οθόνης αφής όπου μέσω αυτής θα διατίθενται τα πλήκτρα 
άμεσης επέμβασης, θα πρέπει να υπάρχει και περιστροφικό κομβίο  ώστε να καλύπτει εναλλακτικά 
την περίπτωση μη σωστής λειτουργίας της οθόνης αφής. Η τεχνική προδιαγραφή μετατρέπεται ως 
εξής: 
 
«4. Ο έλεγχος των λειτουργιών να γίνεται με πλήκτρα άμεσης επέμβασης επί της οθόνης. 
Επιπλέον να διαθέτει και περιστροφικό κομβίο για την περιήγηση στα μενού και τις 
λειτουργίες» 
 
10. Στην τεχνική προδιαγραφή «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 5» ζητούνται τα κάτωθι: 
 
«5. Να μετρά την πίεση σε εξαιρετικά υπερτασικούς αλλά, υποτασικούς ασθενείς και σε νεογνά. 
Όρια μετρήσεων ενηλίκων 10-270 mmHg ,παίδων 10-235 mmHg και νεογνών 10 -135 mmHg. Η 
μέτρηση της αρτηριακής πίεσης να γίνεται αυτόματα ή χειροκίνητα (manual) οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή κατά επιθυμία του χρήστη και να διαθέτει λειτουργία STAT. Η αυτόματη μέτρηση της 
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αρτηριακή πίεσης να γίνεται σε προεπιλεγμένους από το χρήστη κύκλους με χρονικά διαστήματα 
από 1 λεπτό – 8 ώρες. Να διαθέτει δικλείδα ασφάλειας που να αποτρέπει την υπερβολική πίεση 
περιχειρίδας» 
 
Το εύρος μέτρησης στα παιδιά είναι μεταξύ 10-230 mmHg το οποίο καλύπτει όλα τα παιδιατρικά 
περιστατικά. Οπότε για την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού ζητάμε η τεχνική προδιαγραφή να 
μετατραπεί ως κάτωθι : 
 
«5. Να μετρά την πίεση σε εξαιρετικά υπερτασικούς αλλά, υποτασικούς ασθενείς και σε 
νεογνά. Όρια μετρήσεων ενηλίκων 10-270 mmHg ,παίδων 10-230 mmHg και νεογνών 10 -
135 mmHg. Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης να γίνεται αυτόματα ή χειροκίνητα (manual) 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά επιθυμία του χρήστη και να διαθέτει λειτουργία STAT. Η 
αυτόματη μέτρηση της αρτηριακή πίεσης να γίνεται σε προεπιλεγμένους από το χρήστη 
κύκλους με χρονικά διαστήματα από 1 λεπτό – 8 ώρες. Να διαθέτει δικλείδα ασφάλειας που 
να αποτρέπει την υπερβολική πίεση περιχειρίδας» 
 
11. Στην τεχνική προδιαγραφή «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 8» ζητούνται τα κάτωθι: 
 
«8. Να διαθέτει απαραιτήτως την απεικόνιση ΗΚΓ σε τουλάχιστον 2 κυματομορφές. Η μέτρηση να 
γίνεται είτε από 3πολικό είτε από 5πολικό καλώδιο. Να έχει την δυνατότητα ανάλυσης των ST 
καθώς και όλων των βασικών αρρυθμιών. Να ανιχνεύει την ύπαρξη βηματοδότη και να διαθέτει 
φίλτρα ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία του από θορύβους, απινιδωτές και από άλλα 
μηχανήματα» 
 
Θα πρέπει το μόνιτορ να αναγνωρίζει ως βασική αρρυθμία και την κολπική μαρμαρυγή ως μία 
από τις πιο σημαντικές αρρυθμίες. Η τεχνική προδιαγραφή μετατρέπεται ως εξής: 
 
 «8. Να διαθέτει απαραιτήτως την απεικόνιση ΗΚΓ σε τουλάχιστον 2 κυματομορφές. Η 
μέτρηση να γίνεται είτε από 3πολικό είτε από 5πολικό καλώδιο. Να έχει την δυνατότητα 
ανάλυσης των ST καθώς και όλων των βασικών αρρυθμιών συμπεριλαμβανομένης της 
κολπικής μαρμαρυγής. Να ανιχνεύει την ύπαρξη βηματοδότη και να διαθέτει φίλτρα ώστε 
να μην επηρεάζεται η λειτουργία του από θορύβους, απινιδωτές και από άλλα 
μηχανήματα» 
 
12. Στην τεχνική προδιαγραφή «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 9» ζητούνται τα κάτωθι: 
 
«9. Να έχει δυνατότητα άμεσης λήψης θερμοκρασίας. Να μετράει από 0ο C έως 50ο C, με ακρίβεια 
+/- 0.1. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά λεπτομερώς.» 
 
Η ακρίβεια στο αισθητήρα θερμοκρασίας μετριέται πάντα στο μηχάνημα καθώς δεν μπορεί να 
καθοριστεί η ακρίβεια πάνω στον αισθητήρα λόγω της φύσης της μέτρησης της θερμοκρασίας. Η 
τεχνική προδιαγραφή μετατρέπεται ως εξής: 
 
«9. Να έχει δυνατότητα άμεσης λήψης θερμοκρασίας. Να μετράει από 0ο C έως 50ο C, με 
ακρίβεια +/- 0.1 στο μηχάνημα. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά λεπτομερώς.» 
 
13. Στην τεχνική προδιαγραφή «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 12» ζητούνται τα κάτωθι: 
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«12. Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση και ανάκληση των δεδομένων του ασθενούς για 
τουλάχιστον 150 ώρες. Επιπλέον να αποθηκεύει τουλάχιστον 100 επεισόδια (events) και 
αρρυθμίες με την σχετική κυματομορφή τους.» 
 
Εκ παραδρομής αναφέρεται η προδιαγραφή σε επιπλέον αποθήκευση επεισοδίων χωρίς να 
γίνεται συγκεκριμένη αναφορά και στους συναγερμούς πέραν των αρρυθμιών που ήδη 
αναφέρονται. Η τεχνική προδιαγραφή μετατρέπεται ως εξής: 
 
«12. Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση και ανάκληση των δεδομένων του ασθενούς 
για τουλάχιστον 150 ώρες. Επιπλέον να αποθηκεύει τουλάχιστον 100 επεισόδια (events) 
συναγερμών και αρρυθμίες με την σχετική κυματομορφή τους.» 
 
 
Με εκτίμηση, 

 
Μιχαήλ Βλάχος 
Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
Τμήμα Πωλήσεων 
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Προς  

Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Τμήμα Προμηθειών 

Υπόψιν κυρίας Παπαδάμου Πολυξένης 

Τηλ.: 210-4592120 

Fax: 210-4592597 

 

Αθήνα 10 Μαΐου 2019 

 

 

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αναπνευστήρων στην 

ΜΕΘ 

 

Αξιότιμη κυρία Παπαδάμου,  

 

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της υπηρεσίας σας για διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την 

προμήθεια αναπνευστήρων στην ΜΕΘ, ευχαρίστως σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας ως κάτωθι. 

 

1.  Στην τεχνική προδιαγραφή παράγραφος 1 ζητούνται τα κάτωθι: 

 

«1. Τελευταίας τεχνολογίας, με έτος πρώτης κυκλοφορίας τα τελευταία πέντε έτη και να ανήκει στην πιο 

σύγχρονη εμπορική σειρά του κατασκευαστικού οίκου.» 

 

Πιστεύουμε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι που αναβαθμίζουν ποιοτικά τον αναπνευστήρα και όχι το 

έτος πρώτης κυκλοφορίας του. Επιπρόσθετα ένα μοντέλο εφόσον αναβαθμίζεται σε λογισμικό & υλισμικό  

ανά τακτά χρονικά διαστήματα παραμένει σύγχρονό. Η τεχνική προδιαγραφή προτείνουμε να μετατραπεί ως 

εξής: 

 

«1. Τελευταίας τεχνολογίας, με έτος πρώτης κυκλοφορίας ή αναβάθμισης τα τελευταία πέντε έτη και να 

ανήκει στην πιο σύγχρονη εμπορική σειρά του κατασκευαστικού οίκου.» 

  

2.  Στην τεχνική προδιαγραφή ζητούνται τα κάτωθι: 

 

«. Να έχουν δυνατότητες ρύθμισης των κάτωθι παραμέτρων: 

• Όγκος αναπνοής στο διάστημα μεταξύ 25 και 2500 ml (να αναφερθεί προς αξιολόγηση) 

… 

• Σκανδαλισμό (Trigger) πίεσης στο διάστημα μεταξύ 0,1 cmH2O & 20 cmH2O περίπου και σκανδαλισμό 

ροής στο διάστημα μεταξύ 0,2 LPM και 20 LPM περίπου (να αναφερθεί προς αξιολόγηση). 

• …» 

 

Προτείνουμε να υιοθετηθούν ρυθμίσεις για τις παραμέτρους σκανδαλισμού και για τον χορηγούμενό όγκο 

που να έχουν πρακτική κλινική χρήση. Για παράδειγμα χορήγηση όγκου στα 2500 ml είναι υπερβολική και 

κλινικά μη εφαρμόσιμή. Ομοίως και για τις ακραίες τιμές ρύθμισης των σκανδαλισμών ροής & πίεσης. Η 

τεχνική προδιαγραφή προσαρμόζεται ως κάτωθι:: 

 

«. Να έχουν δυνατότητες ρύθμισης των κάτωθι παραμέτρων: 

• Όγκος αναπνοής στο διάστημα μεταξύ 25 και 2000 ml (να αναφερθεί προς αξιολόγηση) 

… 

• Σκανδαλισμό (Trigger) πίεσης στο διάστημα μεταξύ 0,5 cmH2O & 15 cmH2O περίπου και 

σκανδαλισμό ροής στο διάστημα μεταξύ 0,5 LPM και 15 LPM περίπου (να αναφερθεί προς αξιολόγηση). 

• …» 
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3.  Στην τεχνική προδιαγραφή παράγραφος ζητούνται τα κάτωθι: 

 
«Να διαθέτουν οθόνη αφής 15’’ με γωνία κάθετης περιστροφής καθώς επίσης και οριζόντιας περιστροφής 45 

μοιρών ώστε δίνει τη δυνατότητα προβολής υπό πολλαπλές γωνίες τοποθέτησης της πνευματικής μονάδας του 

αναπνευστήρα. Να υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης μέχρι 5 κυματομορφών και LOOPS, καθώς και των 

αριθμητικών τιμών όλων των μετρούμενων παραμέτρων. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα παγώματος (freeze).» 

 

Προτείνουμε να διευκρινιστεί ότι η απεικόνιση των 5 κυματομορφών θα παρουσιάζεται ταυτόχρονα, ώστε να 

έχουν οι χρήστες ξεκάθαρη εικόνα όλων των παραμέτρων. Η τεχνική προδιαγραφή μετατρέπεται ως εξής: 

 
«Να διαθέτουν οθόνη αφής 15’’ με γωνία κάθετης περιστροφής καθώς επίσης και οριζόντιας 

περιστροφής 45 μοιρών ώστε να δίνει τη δυνατότητα προβολής υπό πολλαπλές γωνίες τοποθέτησης της 

πνευματικής μονάδας του αναπνευστήρα. Να υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης μέχρι 5 

κυματομορφών και LOOPS, καθώς και των αριθμητικών τιμών όλων των μετρούμενων παραμέτρων. Θα 

εκτιμηθεί η δυνατότητα παγώματος (freeze).» 

 
4.  Στην τεχνική προδιαγραφή ζητούνται τα κάτωθι: 

 
«Σε περίπτωση άπνοιας να μεταπίπτουν αυτομάτως σε ελεγχόμενο αερισμό όγκου ή πίεσης με προκαθορισμένες 

από το γιατρό παραμέτρους. Ο χρόνος άπνοιας να είναι ρυθμιζόμενος από το χρήστη.» 

 

Θα πρέπει να συμπληρωθεί η τεχνική προδιαγραφή με την δυνατότητα αυτόματης επαναφοράς στον 

πρωτεύοντα αερισμό όταν η άπνοια εκλείψει. Η τεχνική προδιαγραφή μετατρέπεται ως εξής: 

 

«Σε περίπτωση άπνοιας να μεταπίπτουν αυτομάτως σε ελεγχόμενο αερισμό όγκου ή πίεσης με 

προκαθορισμένες από το γιατρό παραμέτρους & να επιστρέφουν αυτόματα στον πρωτεύοντα αερισμό 

όταν οι συνθήκες άπνοιας εκλείψουν. Ο χρόνος άπνοιας να είναι ρυθμιζόμενος από το χρήστη.» 

 
5.  Στην τεχνική προδιαγραφή  ζητούνται τα κάτωθι: 

 
«Να έχουν δυνατότητα μέτρησης και απεικόνισης στην οθόνη τουλάχιστον των παρακάτω παραμέτρων: 

• Όγκο αναπνοής (VT). 

• Συνολικού εκπνεομένου όγκου ανά λεπτό (MV). 

• Εκπνεομένου όγκου ανά λεπτό αυτόματης αναπνοής 

• Πιέσεις αερισμού: PEEP, μέγιστη πίεση (PPEAK), πίεση PLATEAU και μέση πίεση (PMEAN). 

• Συνολική συχνότητα αναπνοών (f). 

• Πυκνότητα εισπνεόμενου οξυγόνου (FiO2) 

• Χρόνους εισπνοής-εκπνοής και του λόγου Ι:Ε. 

• Διαρροές (LEAK) 

• Αντιστάσεις (resistance) και ενδοτικότητα (compliance)»  

 

Επειδή οι εν λόγω αναπνευστήρες προορίζονται για ΜΕΘ ενός εκ των μεγαλύτερων νοσοκομείων της χώρας,  

προτείνουμε να εμπλουτιστούν οι μετρούμενες παράμετροι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους 

εντατικολόγους να  αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε περιστατικό χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρησης. Η τεχνική 

προδιαγραφή διαμορφώνεται ως κάτωθι: 

 

«Να έχουν δυνατότητα μέτρησης και απεικόνισης στην οθόνη τουλάχιστον των παρακάτω παραμέτρων: 

• Όγκο αναπνοής (VT) εισπνοής & εκπνοής. 

• Συνολικού εκπνεομένου όγκου ανά λεπτό (MV) 

• Εκπνεομένου όγκου ανά λεπτό αυτόματης αναπνοής 
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• Πιέσεις αερισμού: PEEP, μέγιστη πίεση (PPEAK), πίεση PLATEAU, μέση πίεση (PMEAN), Driving 

Pressure ΔΡ& διαπνευμονική Ptranspulmonary. 

• Συνολική συχνότητα αναπνοών (f). 

• Συχνότητα αυθόρμητων αναπνοών (fspont) 

• Πυκνότητα εισπνεόμενου οξυγόνου (FiO2) 

• Χρόνους εισπνοής-εκπνοής και του λόγου Ι:Ε. 

• Διαρροές (LEAK) 

• Αντιστάσεις (resistance) και ενδοτικότητα (compliance) 

• Έργου αναπνοής WOB 

• Χρονικής σταθεράς RC 

• Δείκτη RSB 

• Ενδογενούς ΡΕΕΡ 

• Αυτόματης μέτρησης και απεικόνισης των κατώτερου & ανώτερου σημείου καμπής (lower & upper 

inflection ponts) 

• Ειδικής αυτοματοποιημένης μανούβρας επαναστρατολόγησης των κλειστών κυψελίδων του πνεύμονα 

(lung recruitment) & διαδικασίας τιτλοποίησης της πίεσης ΡΕΕΡ (titration)» 
 
6.  Στην τεχνική προδιαγραφή  ζητούνται τα κάτωθι: 

 
«20. Να διαθέτουν οπτικοακουστικούς συναγερμούς με ρυθμιζόμενα όρια για τα κάτωθι: 

• Υψηλός Αναπνευστικός Ρυθμός 

• Εισπνεόμενο tidal volume: Low/high 

• Εκπνεόμενος tidal volume: Low/high 

• Εκπνευστικό όγκο ανά λεπτό: Low/high 

• Πίεση κυκλώματος: Low/high 

• Apnea 

• Συναγερμός παροχής αερίων 

• Συναγερμός παροχής ρεύματος 

• Συναγερμός Πτώσης Ισχύος» 

 
Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί συναγερμός για την χαμηλή συχνότητα, όπως άλλωστε έχουν και οι 

άλλες σημαντικές ρυθμίσεις (όγκος & πίεση αεραγωγών). Επίσης διαχωρισμός συναγερμών σε εισπνεόμενό 

& εκπνεόμενο tidal volume το θεωρούμε υπερβολικό (μπορεί να έχει έναν ενιαίο συναγερμό), ενώ ο 

συναγερμός πτώσης ισχύος που στην ουσία είναι ο ίδιος με τον συναγερμό παροχής ρεύματος να 

αντικατασταθεί με συναγερμό χαμηλής μπαταρίας. Η τεχνική προδιαγραφή μετατρέπεται ως κάτωθι: 

 

«20. Να διαθέτουν οπτικοακουστικούς συναγερμούς με ρυθμιζόμενα όρια για τα κάτωθι: 

• Αναπνευστικός Ρυθμός: Low/high 

• Tidal volume: Low/high 

• Εκπνευστικό όγκο ανά λεπτό: Low/high 

• Πίεση κυκλώματος: Low/high 

• Apnea 

• Συναγερμός παροχής αερίων 

• Συναγερμός παροχής ρεύματος 

• Συναγερμός χαμηλής μπαταρίας» 

 
7.  Στην τεχνική προδιαγραφή ζητούνται τα κάτωθι: 

 

« Να διαθέτουν πρόγραμμα εκτίμησης της μηχανικής των πνευμόνων για τις παρακάτω παραμέτρους: 

• Negative inspiratory force (NIF) 

• P0.1 
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• Vital Capacity (VC)» 

 

Επειδή κάποιοι κατασκευαστικοί οίκοι διαθέτουνν 1-2 εξ αυτών ενώ άλλοι έχουν ενναλακτικές μετρήσεις 

από τις ζητούμενες προτείνουμε να μετατραπεί η τεχνική προδιαγραφή ως κάτωθι: 

 

« Να διαθέτουν πρόγραμμα εκτίμησης της μηχανικής των πνευμόνων για τις παρακάτω παραμέτρους: 

• Negative inspiratory force (NIF) 

• P0.1 

• Vital Capacity (VC) ή FRC ή αντίστοιχη» 

  

8.  Στην τεχνική προδιαγραφή ζητάει τα κάτωθι: 

 

«Για την προστασία των ασθενών αλλά και του προσωπικού της ΜΕΘ να διαθέτει: 

• Αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου κυκλώματος ασθενούς για τον εντοπισμό τυχόν διαρροών ή άλλων 

επιπλοκών που δύναται να δυσχεράνουν τον αερισμό του ασθενούς και την βελτιστοποίηση λειτουργίας του 

αναπνευστήρα με οποιαδήποτε συνδυασμό εισπνευστικού φίλτρου και κυκλώματος ασθενούς από οποιοδήποτε 

κατασκευαστικό οίκο. 

• Δυνατότητα επιλογής τύπο κυκλώματος ανά τύπο ασθενούς (Παιδιατρικό, Ενηλίκων) 

• Κατάσταση αναμονής για την προσωρινή διακοπή αερισμού και αποσύνδεση ασθενούς για πχ. αναρρόφηση 

βρογχικών εκκρίσεων και αυτόματη επανέναρξη αερισμού με την σύνδεση του ασθενούς.» 

 

Σχετικά με την διαδικασία αναρρόφησης, οι σύγχρονοι αναπνευστήρες διαθέτουν ειδική λειτουργία με προ-

οξυγόνωση,  αναρρόφηση, τελική οξυγόνωση, ενώ η κατάσταση αναμονής χρησιμοποιείται στην ουσία 

ώστε ο αναπνευστήρας να παραμένει βαθμονομημένος έτοιμος προς χρήση. Η τεχνική προδιαγραφή 

μετατρέπεται ως κάτωθι: 

 

«Για την προστασία των ασθενών αλλά και του προσωπικού της ΜΕΘ να διαθέτει: 

• Αυτοματοποιημένη διαδικασία ελέγχου κυκλώματος ασθενούς για τον εντοπισμό τυχόν διαρροών ή 

άλλων επιπλοκών που δύναται να δυσχεράνουν τον αερισμό του ασθενούς και την βελτιστοποίηση 

λειτουργίας του αναπνευστήρα με οποιαδήποτε συνδυασμό εισπνευστικού φίλτρου και κυκλώματος 

ασθενούς από οποιοδήποτε κατασκευαστικό οίκο. 

• Δυνατότητα επιλογής τύπου κυκλώματος ανά τύπο ασθενούς (Παιδιατρικό, Ενηλίκων) 

• Κατάσταση αναμονής για την προσωρινή διακοπή αερισμού και αποσύνδεση ασθενούς για πχ. 

αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων και αυτόματη επανέναρξη αερισμού με την σύνδεση του ασθενούς ή 

ειδική μανούβρα για την διαδικασία αναρρόφησης.» 

 

Με εκτίμηση, 

 
Μιχαήλ Βλάχος 

Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 

Τμήμα Πωλήσεων 
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Προς  
Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
Τμήμα Προμηθειών 
Υπόψιν κυρίας Παπαδάμου Πολυξένης 
Τηλ.: 210-4592120 
Fax: 210-4592597 
 

Αθήνα 10 Μαΐου 2019 
 
 
ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια πλήρους 
μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών ασθενών στη ΜΕΘ και Καρδιολογική 
Μονάδα. 
 
Αξιότιμη κυρία Παπαδάμου, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της υπηρεσίας σας για διαβούλευση επί 
των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια πλήρους μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών 
λειτουργιών, ευχαρίστως σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας ως κάτωθι. 
 
1. Στην τεχνική προδιαγραφή παράγραφος «Α. ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 3» ζητούνται τα 

κάτωθι: 
 
«3. Να διαθέτει έγχρωμη LCD, TFT οθόνη αφής, τουλάχιστον 17” αντιθαμβωτική, με απεικόνιση 
έως και οκτώ (8) κυματομορφών ταυτόχρονα, χειρολαβή για τυχόν μεταφορά του, φωτεινή ένδειξη 
συναγερμών, εισόδους και εξόδους για σύνδεση με περιφερειακό εξοπλισμό. Μεγαλύτερος αριθμός 
κυματομορφών θα αξιολογηθεί θετικά.” 
 
Εκ παραδρομής αναφέρεται η οθόνη να είναι αντιθαμβωτική καθώς δεν υπάρχει μόνιτορ με οθόνη 
που να θαμπώνει κατά την χρήση της.  
 
Προτείνουμε να μετατραπεί ως κάτωθι: 
 
«3. Να διαθέτει έγχρωμη LCD, TFT οθόνη αφής, τουλάχιστον 17”, με απεικόνιση έως και 
οκτώ (8) κυματομορφών ταυτόχρονα, χειρολαβή για τυχόν μεταφορά του, φωτεινή ένδειξη 
συναγερμών, εισόδους και εξόδους για σύνδεση με περιφερειακό εξοπλισμό. Μεγαλύτερος 
αριθμός κυματομορφών θα αξιολογηθεί θετικά.” 
 
 
2. Στην τεχνική προδιαγραφή παράγραφος «Α. ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟ ΜΟΝΙΤΟΡ » ζητούνται τα 

κάτωθι: 
 
«Να προσφερθούν κατ’ επιλογή οι κάτωθι ενισχυτές. 
1. Ενισχυτή μέτρησης μεικτού φλεβικού οξυγόνου ( SvO2) και κεντρικού φλεβικού οξυγόνου 
(ScvO2). 
2. Ενισχυτή μέτρησης συνεχούς καρδιακής παροχής από περιφερική αρτηρία (PICCO). 
3. Ενισχυτή μέτρησης βάθους καταστολής (BIS) 
4. Ενισχυτή ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. (EEG) 
5. Έναν (1) ενισχυτή μέτρησης καπνογραφίας (etCO2) με μέθοδο πλαγίας ροής (sidestream)» 
 
Εκ παραδρομής δεν αναφέρει η επικεφαλίδα οι προσφερόμενοι προς επιλογή ενισχυτές μέσω 
εξωτερικών συσκευών ώστε να ακολουθεί την παράγραφο 6 των ιδίων προδιαγραφών.  Επίσης, 
εφόσον τα μηχανήματα θα χρησιμοποιηθούν σε ΜΕΘ και Καρδιολογική μονάδα, θα πρέπει να 
προσφερθεί και ενισχυτής καπνογραφίας με μέθοδο κύριας ροής (Mainstream) για να μπορεί να 
συνδέεται απ’ ευθείας σε αναπνευστήρα αλλά και για μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις. 
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Προτείνουμε να μετατραπεί ως κάτωθι: 
 
«Να προσφερθούν κατ’ επιλογή οι κάτωθι ενισχυτές ή μέσω εξωτερικών συσκευών τρίτων 
κατασκευαστών. 
1. Ενισχυτή μέτρησης μεικτού φλεβικού οξυγόνου ( SvO2) και κεντρικού φλεβικού οξυγόνου 
(ScvO2). 
2. Ενισχυτή μέτρησης συνεχούς καρδιακής παροχής από περιφερική αρτηρία (PICCO). 
3. Ενισχυτή μέτρησης βάθους καταστολής (BIS) 
4. Ενισχυτή ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. (EEG) 
5. Έναν (1) ενισχυτή μέτρησης καπνογραφίας (etCO2) με μέθοδο πλαγίας ροής (sidestream) 
και έναν (1) ενισχυτή μέτρησης καπνογραφίας (etCO2) με μέθοδο κύριας ροής (mainstream)» 
 
3. Στην τεχνική προδιαγραφή παράγραφος «Α. ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 6 » ζητούνται τα 

κάτωθι: 
 
«6. Να απεικονίζει ταυτόχρονα τουλάχιστον 2 απαγωγές ΗΚΓ. Να έχει προστασία από παράσιτα 
απινίδωσης. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας αυτόματα και χειροκίνητα, καθώς και 
τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικές ταχύτητες σάρωσης ανάλογα με την υπό παρακολούθηση 
απαγωγή.» 
 
Εφόσον ζητείται η δυνατότητα παρακολούθησης ΗΚΓ με 5-πολικό καλώδιο, θα πρέπει κατ’ ελάχιστο 
να εμφανίζονται 7 απαγωγές ταυτόχρονα, αριθμός που καλύπτεται και από την ελάχιστη απαίτηση 
της προδιαγραφής 3. 
 
 Προτείνουμε να μετατραπεί ως κάτωθι: 
 
«6. Να απεικονίζει ταυτόχρονα τουλάχιστον 7 απαγωγές ΗΚΓ. Να έχει προστασία από 
παράσιτα απινίδωσης. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας αυτόματα και 
χειροκίνητα, καθώς και τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικές ταχύτητες σάρωσης ανάλογα με 
την υπό παρακολούθηση απαγωγή.» 
 
 
4. Στην τεχνική προδιαγραφή παράγραφος «Α. ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 9 » ζητούνται τα 

κάτωθι: 
 
«9. Να απεικονίζει την καμπύλη της πληθυσμογραφίας και τον κορεσμό αιμοσφαιρίνης ψηφιακά. Η 
λήψη να γίνεται με αισθητήρα από το δάκτυλο του ασθενούς. Να προσφερθεί προς επιλογή 
ενισχυτής τεχνολογίας Massimo για περιπτώσεις μέτρησης PI και SpHb.» 
 
Εφόσον ζητείται στην προδιαγραφή 6 η δυνατότητα μέτρησης και άλλων ζωτικών λειτουργιών μέσω 
εξωτερικών συσκευών τρίτων κατασκευαστών αυτό θα πρέπει να ισχύει και για την ζητούμενη 
μέτρηση PI και SpHb καθώς είναι ειδική μέτρηση της MASSIMO. 
 
Προτείνουμε να μετατραπεί ως κάτωθι: 
 
«9. Να απεικονίζει την καμπύλη της πληθυσμογραφίας και τον κορεσμό αιμοσφαιρίνης 
ψηφιακά. Η λήψη να γίνεται με αισθητήρα από το δάκτυλο του ασθενούς. Να προσφερθεί 
προς επιλογή ενισχυτής τεχνολογίας Massimo ή μέσω εξωτερικής συσκευής τρίτου 
κατασκευαστή για περιπτώσεις μέτρησης PI και SpHb.» 
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5. Στην τεχνική προδιαγραφή παράγραφος «Α. ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 12 » ζητούνται τα 

κάτωθι: 
 
«12.Να διαθέτει μνήμη για Trends χρονικής διάρκειας 72 ωρών τουλάχιστον.» 
 
Το χρονικό διάστημα μνήμης για trends θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 5 ημέρες (120 ώρες) ώστε 
να καλύπτονται περιστατικά ασθενών ΜΕΘ παρατεταμένης νοσηλείας.  
 
Προτείνουμε να μετατραπεί ως κάτωθι: 
 
«12.Να διαθέτει μνήμη για Trends χρονικής διάρκειας 120 ωρών τουλάχιστον.» 
 
6. Στην τεχνική προδιαγραφή παράγραφος «Α. ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 13 » ζητούνται τα 

κάτωθι: 
 
«13.Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή τουλάχιστον τριών (3) καναλιών, με επιλογές 
ταχύτητας 12.5 / 25 / 50 mm/sec τουλάχιστον.» 
 
Οι βασικές ταχύτητες καταγραφής είναι 25 / 50 mm/sec με την 12.5 mm/sec να μην συναντάται με 
αποτέλεσμα να μην αναπτύσσεται υγιής ανταγωνισμός.  
 
Προτείνουμε να μετατραπεί ως κάτωθι: 
 
«13.Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή τουλάχιστον τριών (3) καναλιών, με 
επιλογές ταχύτητας 25 / 50 mm/sec τουλάχιστον.» 
 
 
7. Στην τεχνική προδιαγραφή παράγραφος «Β. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 1 » ζητούνται τα 

κάτωθι: 
 
«1. Κεντρικός σταθμός με δύο έγχρωμες οθόνες, τύπου medical grade, TFT τουλάχιστον 19”, 
δικτυακό εκτυπωτή Laser, πληκτρολόγιο και ποντίκι. Να συνδέεται ασύρματα ή ενσύρματα με τα 
μόνιτορ.» 
 
Δεν προσφέρει επιπλέον πλεονέκτημα η προμήθεια οθονών τύπου medical grade, καθώς δεν 
αλλοιώνουν τις παρακολουθούμενες μετρήσεις των παραμέτρων,.  
 
Προτείνουμε να μετατραπεί ως κάτωθι: 
 
«1. Κεντρικός σταθμός με δύο έγχρωμες οθόνες, TFT τουλάχιστον 19”, δικτυακό εκτυπωτή 
Laser, πληκτρολόγιο και ποντίκι. Να συνδέεται ασύρματα ή ενσύρματα με τα μόνιτορ.» 
 
8. Στην τεχνική προδιαγραφή παράγραφος «Β. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 3 » ζητούνται τα 

κάτωθι: 
 
«3. Να περιλαμβάνει λογισμικό για πλήρη καταγραφή (Full Disclosure) σαράντα οκτώ (48) ωρών, 
trends ενενήντα έξι (96) ωρών τουλάχιστον ανά ασθενή και οκτακοσίων (700) συναγερμών 
τουλάχιστον» 
 
Η πλήρη καταγραφή αλλά και τα trends πρέπει να είναι 7 ημερών (168 ωρών) ώστε να καλύπτει 
περιστατικά ασθενών μεγάλης παραμονής. Επίσης θα πρέπει να αποθηκεύει γενικά συμβάντα 
όπως αρρυθμίες και συμπεριλαμβανομένων και των συναγερμών και θα πρέπει να απεικονίζεται 
και η κυματομορφή πριν και μετά το συμβάν. 
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Προτείνουμε να μετατραπεί ως κάτωθι: 
 
«3. Να περιλαμβάνει λογισμικό για πλήρη καταγραφή (Full Disclosure) επτά (7) ημερών, 
trends επτά (7)  ημερών τουλάχιστον ανά ασθενή και τουλάχιστον οκτακοσίων (800) 
συμβάντων (πχ. συναγερμών, αρρυθμιών) στα οποία θα εμφανίζεται η κυματομορφή πριν 
και μετά το συμβάν» 
 
9. Στην τεχνική προδιαγραφή παράγραφος «Β. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 4 » ζητούνται τα 

κάτωθι: 
 
«4. Να διαθέτει λογισμικό για πλήρη απομακρυσμένο έλεγχο των μόνιτορ με αμφίδρομη 
επικοινωνία.» 
 
Θα πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στις λειτουργίες που μπορεί να εκτελεί ο Κεντρικός 
Σταθμός πχ. ρύθμιση των συναγερμών και παύση αυτών, λήψη αναίμακτης πίεσης κτλ.  
 
Προτείνουμε να μετατραπεί ως κάτωθι: 
 
«4. Να διαθέτει λογισμικό για το απομακρυσμένο έλεγχο των μόνιτορ με αμφίδρομη 
επικοινωνία πχ. ρύθμιση συναγερμών, λήψη αναίμακτης πίεσης κτλ.» 
 
10. Στην τεχνική προδιαγραφή παράγραφος «Β. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 6 » ζητούνται τα 

κάτωθι: 
 
«6. Να διαθέτει αυτόματη αποθήκευση όλων των δεδομένων σε περίπτωση πτώσης τροφοδοσίας» 
 
Εφόσον ζητείται στην βασική σύνθεση εξωτερικό UPS για την αδιάλειπτη παροχή τάσης σε 
περίπτωση πτώσης τροφοδοσίας, υπάρχει αρκετός χρόνος είτε για την επαναφορά της τάσης είτε 
για την ασφαλή απενεργοποίηση του κεντρικού σταθμού από τους χρήστες. Πάντως σε κάθε 
περίπτωση, τα δεδομένα αποθηκεύονται σε πραγματικό χρόνο οπότε δεν υφίσταται καμία 
περίπτωση απώλειας δεδομένων. Προτείνουμε την απαλοιφή της προδιαγραφής.  
 
11. Στην τεχνική προδιαγραφή παράγραφος «Β. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 6 » ζητούνται τα 

κάτωθι: 
 
«9. Να διαθέτει αδιάλειπτη παροχή τάσης με εξωτερικό UPS αυτονομίας 15 λεπτών τουλάχιστον.» 
 
Στα τεχνικά χαρακτηριστικά των UPS αναφέρεται πάντα ο τυπικό χρόνος αυτονομίας ο οποίος 
αυτός προσαρμόζεται προς τα πάνω ανάλογα με την συνολική απαίτηση τάσης του 
συνοδευόμενου εξοπλισμού. Οπότε ο τυπικός χρόνος αυτονομίας στα περισσότερα UPS 
ανέρχεται στα 10 λεπτά. 
 
Προτείνουμε να μετατραπεί ως κάτωθι: 
 
«9. Να διαθέτει τυπική αδιάλειπτη παροχή τάσης με εξωτερικό UPS αυτονομίας 10 λεπτών 
τουλάχιστον.» 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Κωνσταντίνος Χρονάκης  
Product Manager  
Critical Care 



































 

 
 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: 

Παν. Δεξιάς 3 

546 35 Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310 245.421 

Fax: 2310 245 011 

Μ.Α.Ε.: 37204/62/Β/96/290 

Α.Φ.Μ.: 094512503 

Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε Θεσσαλονίκης 

Μετοχικό Κεφάλαιο: 

440.000,00 € 

mail:papoudis@papoudis.gr 

www.papoudis.gr 

 

ΥΠΟΚ/ΜΑ: 

Κούπα 37 & Μπαϊρακτάρη 

115 26 Αθήνα 

Τηλ.: 210 67.29.444 

Fax: 210 67.74.693 

 

 

ΠΡΟΣ:              Αθήνα, 10.05.2019  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
«ΤΖΑΝΕΙΟ»  
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
ΘΕΜΑ: 

« ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΠ ΤΖΑΝΕΙΟ» 

 
 
      

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 
 
 
Αξιότιμοι Κύριοι, 
 
Κατόπιν μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών και σεβόμενοι το έργο της Επιτροπής 
σύνταξης αυτών, σας παραθέτουμε κατωτέρω τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας οι 
οποίες αφορούν στο προς προμήθεια μηχάνημα. 
 
Με γνώμονα τη βελτίωση και αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών που τέθηκαν 
από την Επιτροπή και λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες ενός σύγχρονου 
Γενικού Νοσοκομείου τα σημεία που προτείνουμε να τροποποιηθούν, έτσι ώστε το 
σύστημα που θα προμηθευτεί το Νοσοκομείο σας να είναι σύγχρονης τεχνολογίας 
καλύπτοντας όλες τις ανάγκες αλλά και επιτρέποντας την απρόσκοπτη συμμετοχή 
όλων των εταιρειών εγνωσμένης αξίας: 
 
 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ / ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 
 
Προδιαγραφή: 
 
CONVEX Array 1-13 MHz 
 
Τροποποίηση σε: 
 
CONVEX Array 1-9 MHz 
 
Επίσης στην προδιαγραφή για το εύρος συχνοτήτων στην ενδοκοιλοτική κεφαλή 
υπάρχει λάθος.  Η προδιαγραφή ζητάει: 
 
Microconvex 
ενδοκοιλοτική(ενδοκολπική/διορθική) 
γωνιακή 

9-10 MHz 

 

http://www.papoudis.gr/


 

 
 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: 

Παν. Δεξιάς 3 

546 35 Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310 245.421 

Fax: 2310 245 011 

Μ.Α.Ε.: 37204/62/Β/96/290 

Α.Φ.Μ.: 094512503 

Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε Θεσσαλονίκης 

Μετοχικό Κεφάλαιο: 

440.000,00 € 

mail:papoudis@papoudis.gr 

www.papoudis.gr 

 

ΥΠΟΚ/ΜΑ: 

Κούπα 37 & Μπαϊρακτάρη 

115 26 Αθήνα 

Τηλ.: 210 67.29.444 

Fax: 210 67.74.693 

 

 

Εύρος μίας και μόνο συχνότητας δεν υφίσταται. 
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ: 

Παν. Δεξιάς 3 

546 35 Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310 245.421 

Fax: 2310 245 011 

Μ.Α.Ε.: 37204/62/Β/96/290 

Α.Φ.Μ.: 094512503 

Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε Θεσσαλονίκης 

Μετοχικό Κεφάλαιο: 

440.000,00 € 

mail:papoudis@papoudis.gr 

www.papoudis.gr 

 

ΥΠΟΚ/ΜΑ: 

Κούπα 37 & Μπαϊρακτάρη 

115 26 Αθήνα 

Τηλ.: 210 67.29.444 

Fax: 210 67.74.693 

 

 

 
 
Προτείνουμε λοιπόν την τροποποίηση ως εξής: 
 
Microconvex ενδοκοιλοτική 
(ενδοκολπική/διορθική) γωνιακή 

4-9 MHz 

 
 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗΣ 
 
Αιτούμεθα την κατάργηση των παρακάτω προδιαγραφών έτσι ώστε να είναι 
απρόσκοπτο το δικαίωμα της συμμέτοχής μας σε αυτόν τον διαγωνισμό. 
 
1) 
 
PW Doppler από δύο σημεία ταυτόχρονα 
σε real time 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 
2) 
 
Ειδικά στην καρδιά εμβρύου να χωρίζει την οθόνη και να 
απεικονίζει την κίνηση της καρδιάς σε Real Time και σε Slow 
Time ταυτόχρονα  
 

ΝΑΙ 

 
3) 
 
Ειδικά προκαθορισμένα πρωτόκολλα 
επιλεγόμενα από το πληκτρολόγιο, με χρήση 
της τεχνικής τρισδιάστατης απεικόνισης για 
την ανάδειξη όλων των ανατομικών 
καρδιακών δομών του εμβρύου, από την 
είσοδο της καρδιάς μέχρι το στομάχι, από μια 
μόνο ογκομετρική λήψη, και την ταυτόχρονη 
απεικόνιση στην οθόνη πολλαπλών 
δισδιάστατων τομών, οποιαδήποτε γωνίας, 
κάθε επιλεγόμενης ανατομικής δομής.  
 

Nαι  
Να αναφερθούν επιπλέον δυνατότητες της 
μεθόδου  
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ: 

Παν. Δεξιάς 3 

546 35 Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310 245.421 

Fax: 2310 245 011 

Μ.Α.Ε.: 37204/62/Β/96/290 
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440.000,00 € 

mail:papoudis@papoudis.gr 

www.papoudis.gr 

 

ΥΠΟΚ/ΜΑ: 

Κούπα 37 & Μπαϊρακτάρη 

115 26 Αθήνα 

Τηλ.: 210 67.29.444 

Fax: 210 67.74.693 

 

 

 
 

ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
 

 
ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 
 
Προδιαγραφή: 
 
LINEAR Array διεγχειριντική σχήματος Τ  4-13 MHz  
 
Τροποίηση σε: 
 
LINEAR Array διεγχειριντική σχήματος Τ  4-11 MHz  
 
Προδιαγραφή: 
 
Μονάδα σκληρού δίσκου  ΝΑΙ, ενσωματωμένος χωρητικότητας άνω 900  
 
Η άνω προδιαγραφή παρόλο που δεν είναι σωστά διατυπωμένη θεωρούμε ότι εννοεί 
σκληρό δίσκο 900GB. 
Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι κάθε κατασκευαστικός οίκος έχει τον δικό του τρόπο και 
format αποθήκευσής των εικόνων/μελετών,  διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την 
εξοικονόμηση του διαθέσιμου χώρου αποθήκευσής του σκληρού δίσκου.  Επίσης ο 
σκληρός δίσκος δεν είναι μόνιμος χώρος αποθήκευσής των μελετών διότι μελλοντικά 
υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει πολύ αργό το σύστημα. 
 
Προτείνουμε την παρακάτω τροποποιήση: 
 
Μονάδα σκληρού δίσκου  ΝΑΙ, ενσωματωμένος χωρητικότητας ≥ 400GB.  Σκληρός 

δίσκος κεραμικής τεχνολογίας SSD θα αξιολογηθεί 
θετικότερα. 

 
 
Οι ως άνω προτάσεις της εταιρείας μας έχουν ως μοναδικό σκοπό την απρόσκοπτη 
συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό, την ανάπτυξη ευρύτερου 
ανταγωνισμού στη διαγωνιστική διαδικασία και φυσικά την προμήθεια εκ μέρους της 
Υπηρεσίας σας ενός συστήματος Υπερήχων τελευταίας τεχνολογίας, με τα 
ποιοτικότερα δυνατά χαρακτηριστικά. 
 
Ευελπιστώντας ότι οι παρατηρήσεις μας θα τύχουν θετικής αντιμετώπισης, 
διατελούμε,  
 
Μετά τιμής για την ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 
 
  
Καρακώστας Γεώργιος 
Υπεύθυνος Πωλήσεων 

http://www.papoudis.gr/


 

Προς 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Αρ.Πρωτ.: 0000004176 

Αθήνα, 10 Μαΐου 2019 

ΘΕΜΑ:  «Υποβολή προτάσεων-παρατηρήσεων, για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών  για την 
προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το ΓΝΠ ΤΖΑΝΕΙΟ»  
 
Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Σε συνέχεια του υπ΄αριθμ. Πρωτ. 6126/25-04-2019, ανάρτησης προς διαβούλευση των τεχνικών 
προδιαγραφών, σας αποστέλλουμε τα σχόλιά μας:  
 
Η εταιρία μας προτίθεται να συμμετάσχει στον υπό κρίση διαγωνισμό και να υποβάλλει προσφορά για 
τα υπό προμήθεια είδη της διακήρυξης, προσφέροντας υπερηχογράφο, της πλέον σύγχρονης 
τεχνολογίας, του κατασκευαστικού οίκου Canon Medical Systems Ιαπωνίας, ο οποίος φέρει τη σήμανση 
CE σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ. 
 
Η τεχνολογία στα συστήματα υπερήχων εξελίσσεται και έχετε τη δυνατότητα να προμηθευτείτε ένα 
κορυφαίο τεχνολογικά σύστημα υπερήχου.   
 
Θα θέλαμε να προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές επί των προδιαγραφών: 
 
ΕΙΔΟΣ Λ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ / ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Στην παράγραφο 3: 
«Εξειδικευμένη ενδοκοιλοτική ηχοβόλο κεφαλή microconvex για εξετάσεις ενδοκολπικές, μαιευτικές, γυναικολογικές 
και προγεννητικό έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων (4-9 ΜΗΖ), με γωνία σάρωσης τουλάχιστον 
190ο (ευρέως φάσματος επιλεγόμενης συχνότητας) .» 
 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:  
Ιουλιανού  2, Μεταμόρφωση, 
144 51 Αθήνα 
Τηλ: 210-2806200 
Fax: 210-2806210 
e-mail: admin@protoncy.gr 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:  
Δημ.Στρογγύλη 21, Αγ.Ιωάννης 
551 33 Καλαμαριά, Θεσ/κη 
Τηλ:2310-452936,2310-452998 
Fax: 2310452893 
e-mail: admin@protoncy.gr 
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Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό: 
 
«Εξειδικευμένη ενδοκοιλοτική ηχοβόλο κεφαλή microconvex για εξετάσεις ενδοκολπικές, μαιευτικές, 
γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων (4-9 ΜΗΖ), με 
γωνία σάρωσης τουλάχιστον 170ο (ευρέως φάσματος επιλεγόμενης συχνότητας) .» 
 
ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 
 
Στην παράγραφο: 
«CONVEX Array. 1 - 13 MHz» 
 
Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό και καλύπτει 
επαρκώς το εύρος εξετάσεων για τις οποίες απαιτείται η χρήση CONVEX κεφαλής: 
 
«CONVEX Array. 1 - 11 MHz» 
 
Στην παράγραφο: 
«LINEAR Array. 2 - 18 MHz» 
 
Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό και καλύπτει 
επαρκώς το εύρος εξετάσεων για τις οποίες απαιτείται η χρήση LINEAR κεφαλής: 
 
«LINEAR Array. 4 - 18 MHz» 
 
Στην παράγραφο: 
«4D Linear. 5 – 13 MHz» 
 
Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό 
 
«4D Linear. 7 – 14 MHz» 
 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 
 
Στην παράγραφο: 
«Ανατομικό Μ-Μode στην κεφαλή Convex. NAI με τουλάχιστον δύο (2) άξονες (Nα περιγραφεί αναλυτικά)» 
 
Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό 
 
«Ανατομικό Μ-Μode στην κεφαλή Convex. NAI Nα περιγραφεί αναλυτικά» 
 
Στην παράγραφο: 
«PW Doppler από δύο σημεία ταυτόχρονα σε real time. ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)» 
 
Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό 
 
«PW Doppler HiPRF. ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)» 



 

 
 
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση. 
 
 
                                                                                                                                      Μετά τιμής, 

 
                                                                                                                                           Μαριλένα Τουάρντιτς 
                                                                                                                                           Ειδικός Πωλήσεων 

 Canon Medical Systems U.S.   
      

 



 

Προς 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αρ.Πρωτ.: 0000004186 

Αθήνα, 10 Μαΐου 2019 

ΘΕΜΑ:  Σχόλια επί των προς ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΣΤ. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ» 
 
Αξιότιμοι κύριοι,   
  
Η εταιρεία μας προτίθεται να συμμετάσχει στον υπό προκήρυξη διαγωνισμό, πλην όμως οι αναρτημένες 
προς δημόσια διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους ΣΤ. 
«ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ» καθιστούν αδύνατη την συμμετοχή μας στον 
διαγωνισμό θέτοντας αδικαιολόγητους περιορισμούς συμμετοχής σε εταιρείες με προϊόντα προηγμένης 
τεχνολογίας που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE, και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η 
μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό και δεν εξασφαλίζεται η προμήθεια 
προϊόντων με ισοδύναμα ή και καλύτερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά.  
  
Ακολουθούν Σχόλια επί των προς διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών καθώς επίσης προτεινόμενες 
τροποποιήσεις των προδιαγραφών ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον 
υπό κρίση διαγωνισμό, στο πλαίσιο και τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού, της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας, σύμφωνα με όλες τις νόμιμες διατάξεις των προμηθειών που διέπουν τους διαγωνισμούς του 
δημοσίου, προς το συμφέρον του Ελληνικού Δημοσίου.   
  
 Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 
 

Σχετικά με τις προδιαγραφές του Τεχνικές προδιαγραφές (ΣΤ.) Λαπαροσκοπικού Πύργου HD 
ΜΟΝΙΤΟΡ 
 
Ζητείται : Να διαθέτει συνδέσεις 2 x Multi-SDI, 2 x DVI-D, 1 x VBS, 1 x Y/C. 
 
Σχόλια : Η προς διαβούλευση τεχνική προδιαγραφή καθιστά αδύνατη την συμμετοχή της εταιρείας μας στον 
διαγωνισμό θέτοντας αδικαιολόγητους περιορισμούς συμμετοχής σε εταιρείες με προϊόντα προηγμένης 
τεχνολογίας που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE, και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η 
μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό. Σημειώνεται ότι το ψηφιακό σήμα 
1920Χ1080P απαιτεί εισόδους & εξόδους 3G/HD/SD SDI.  
Επομένως, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: Να διαθέτει συνδέσεις   2 x 3G/HD/SD 
SDI,  2 x DVI-D ή 2 x DVI-I, 1 x Y/C. 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:  
Ιουλιανού  2, Μεταμόρφωση, 
144 51 Αθήνα 
Τηλ: 210-2806200 
Fax: 210-2806210 
e-mail: admin@protoncy.gr 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:  
Δημ.Στρογγύλη 21, Αγ.Ιωάννης 
551 33 Καλαμαριά, Θεσ/κη 
Τηλ:2310-452936,2310-452998 
Fax: 2310452893 
e-mail: admin@protoncy.gr 
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Ζητείται : Να διαθέτει μνήμη προγραμμάτων για 8 χρήστες τουλάχιστον και multi display / side by side 
ή PIP. 
 
Σχόλια : Η προς διαβούλευση τεχνική προδιαγραφή καθιστά αδύνατη την συμμετοχή της εταιρείας μας στον 
διαγωνισμό θέτοντας αδικαιολόγητους περιορισμούς συμμετοχής σε εταιρείες με προϊόντα προηγμένης 
τεχνολογίας που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE, και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η 
μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό. Σημειώνεται ότι η «μνήμη 
προγραμμάτων για 8 χρήστες τουλάχιστον είναι μια λειτουργία που βρίσκεται στον επεξεργαστή και δεν θα 
έπρεπε να κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει στο μόνιτορ.  
Επομένως, προτείνουμε την απαλοιφή της προδιαγραφής.  
 
Ζητείται : Να προσφερθεί και δεύτερο μόνιτορ 21’’ με αναλογικές - ψηφιακές συνδέσεις. 
 
Σχόλια : Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής : Να προσφερθεί και δεύτερο μόνιτορ με αναλογικές 
- ψηφιακές συνδέσεις. 
 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ 
 
Ζητείται : Η κεφαλή να συνοδεύεται από φακό εστίασης τύπου C-Mount 25 mm για να έχει τη δυνατότητα 
άμεσης σύνδεσης με όλων των τύπων τα  ενδοσκόπια. 
 
Σχόλια : Η προς διαβούλευση τεχνική προδιαγραφή καθιστά αδύνατη την συμμετοχή της εταιρείας μας στον 
διαγωνισμό θέτοντας αδικαιολόγητους περιορισμούς συμμετοχής σε εταιρείες με προϊόντα προηγμένης 
τεχνολογίας που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE, και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η 
μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό. Σημειώνεται ότι η κεφαλή κάμερας 
OLYMPUS έχει ενσωματωμένο φακό εστίασης και συνδέεται με όλων των τύπων τα ενδοσκόπια.   
Επομένως, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: Η κεφαλή κάμερας να μπορεί να συνδέεται με όλων 
των τύπων τα ενδοσκόπια   
 
Ζητείται : Να διαθέτει δυνατότητα εστίασης και οπτικό zoom τουλάχιστον 2χ από την κεφαλή και zoom 
ψηφιακό τουλάχιστον 2,5x.  
 
Σχόλια : Η προς διαβούλευση τεχνική προδιαγραφή καθιστά αδύνατη την συμμετοχή της εταιρείας μας στον 
διαγωνισμό θέτοντας αδικαιολόγητους περιορισμούς συμμετοχής σε εταιρείες με προϊόντα προηγμένης 
τεχνολογίας που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE, και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η 
μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό. 
Επομένως, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: Να διαθέτει δυνατότητα εστίασης και οπτικό zoom 
τουλάχιστον 1,5χ από την κεφαλή και zoom ψηφιακό τουλάχιστον 1,5x.  
 
Ζητείται : Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης του φωτισμού και όλων των λειτουργιών της κάμερας από 
την κεφαλή της μέσω τριών push button. Επίσης, να έχει τη δυνατότητα χειρισμού και άλλων συσκευών 
από την κεφαλή. 
 
Σχόλια : Η προς διαβούλευση τεχνική προδιαγραφή καθιστά αδύνατη την συμμετοχή της εταιρείας μας στον 
διαγωνισμό θέτοντας αδικαιολόγητους περιορισμούς συμμετοχής σε εταιρείες με προϊόντα προηγμένης 
τεχνολογίας που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE, και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η 
μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό. 



 

Επομένως, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης του φωτισμού και 
όλων των λειτουργιών της κάμερας από την κεφαλή της μέσω τριών push button. 
 
Ζητείται : Να διαθέτει εύχρηστο μενού τύπου OSD για επιλογή και ρύθμιση όλων των παραμέτρων της 
κάμερας, με δυνατότητα αποθήκευσης ρυθμίσεων για 5 διαφορετικούς χρήστες. 
  
Σχόλια : Η προς διαβούλευση τεχνική προδιαγραφή καθιστά αδύνατη την συμμετοχή της εταιρείας μας στον 
διαγωνισμό θέτοντας αδικαιολόγητους περιορισμούς συμμετοχής σε εταιρείες με προϊόντα προηγμένης 
τεχνολογίας που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE, και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η 
μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό. 
Επομένως, προτείνουμε την απαλοιφή της προδιαγραφής. 
 
Ζητείται : Να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας διαφράγματος. 

 
Σχόλια : Η προς διαβούλευση τεχνική προδιαγραφή καθιστά αδύνατη την συμμετοχή της εταιρείας μας στον 
διαγωνισμό θέτοντας αδικαιολόγητους περιορισμούς συμμετοχής σε εταιρείες με προϊόντα προηγμένης 
τεχνολογίας που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE, και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η 
μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό. 
Επομένως, προτείνουμε την απαλοιφή της προδιαγραφής. 
 
Ζητείται : Το καλώδιο να αποσυναρμολογείται εύκολα ώστε να αντικαθίσταται σε περίπτωση βλάβης και 
η κεφαλή να αποστειρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
Σχόλια : Η προς διαβούλευση τεχνική προδιαγραφή καθιστά αδύνατη την συμμετοχή της εταιρείας μας στον 
διαγωνισμό θέτοντας αδικαιολόγητους περιορισμούς συμμετοχής σε εταιρείες με προϊόντα προηγμένης 
τεχνολογίας που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE, και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η 
μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό. 
Προτείνουμε την απαλοιφή της  προδιαγραφής «Το καλώδιο να αποσυναρμολογείται εύκολα ώστε να 
αντικαθίσταται σε περίπτωση βλάβης». Επίσης Προτείνουμε για λόγους ασφάλειας η κεφαλή να μπορεί να 
αποστειρώνεται με όλες τις σύγχρονες μεθόδους Ethylene oxide gas sterilization, Steam sterilization (autoclaving 134°), 
STERRAD®100S (Short cycle) /100NX® (Duo cycle) /NX® (Standard cycle), V-PRO®maX (Non Lumen cycle), 
καθώς παρακάτω το ίδιο ζητείται και για τις υστεροσκοπικές οπτικές. 
 
Ζητείται : Να διαθέτει στη βασική προσφερόμενη διαμόρφωση τουλάχιστον μία θύρα USB στο μπροστινό 
πάνελ της συσκευής και ενσωματωμένη δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής σε αποθηκευτικό μέσο USB, 
ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς με τα δεδομένα της επέμβασης (φωτογραφίες και βίντεο υψηλής 
ανάλυσης, 1920χ1080p. 
 
Σχόλια : Η προς διαβούλευση τεχνική προδιαγραφή καθιστά αδύνατη την συμμετοχή της εταιρείας μας στον 
διαγωνισμό θέτοντας αδικαιολόγητους περιορισμούς συμμετοχής σε εταιρείες με προϊόντα προηγμένης 
τεχνολογίας που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE, και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η 
μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό. 
Επομένως, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: Να διαθέτει στη βασική προσφερόμενη διαμόρφωση 
τουλάχιστον μία θύρα USB στο μπροστινό πάνελ της συσκευής με δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής μέσω 
ενσωματωμένου συστήματος στην κάμερα ή ξεχωριστής συσκευής (δεν είναι απαραίτητο να είναι του ίδιου οίκου) να 
παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης ιατρικών εικόνων και βίντεο High Definition (1080 οριζόντιες 
γραμμές σάρωσης) σε USB STICK ή σε σκληρό δίσκο. 
 



 

ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  
 
Ζητείται : Να διαθέτει λυχνία φωτισμού led ισχύος αντίστοιχης με XENON 300W με τουλάχιστον 20.000 
ώρες λειτουργίας. 
Σχόλια : Η προς διαβούλευση τεχνική προδιαγραφή καθιστά αδύνατη την συμμετοχή της εταιρείας μας στον 
διαγωνισμό θέτοντας αδικαιολόγητους περιορισμούς (υπερβολικός χρόνος λειτουργίας) συμμετοχής σε 
εταιρείες με προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE, και κατ’ αυτόν 
τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό. 
Επομένως, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: Να διαθέτει λυχνία φωτισμού led ισχύος 
αντίστοιχης με XENON 300W με τουλάχιστον 10.000 ώρες λειτουργίας. 
 
Ζητείται : Να αναφερθεί το σύστημα ασφαλείας υπερθέρμανσης της πηγής. 
 
Σχόλια : Η προς διαβούλευση τεχνική προδιαγραφή καθιστά αδύνατη την συμμετοχή της εταιρείας μας στον 
διαγωνισμό θέτοντας αδικαιολόγητους περιορισμούς συμμετοχής σε εταιρείες με προϊόντα προηγμένης 
τεχνολογίας που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE, και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η 
μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό. 
Επομένως, προτείνουμε την απαλοιφή της προδιαγραφής. 
 
Ζητείται : Να αναφερθούν οι είσοδοι που διαθέτει η συσκευή για την σύνδεση της με την ενδοσκοπική 
κάμερα. 
 
Σχόλια : Η προς διαβούλευση τεχνική προδιαγραφή καθιστά αδύνατη την συμμετοχή της εταιρείας μας στον 
διαγωνισμό θέτοντας αδικαιολόγητους περιορισμούς συμμετοχής σε εταιρείες με προϊόντα προηγμένης 
τεχνολογίας που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE, και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η 
μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό. 
Επομένως, προτείνουμε την απαλοιφή της προδιαγραφής. 
 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ  
 
Ζητείται : Να έχει δυνατότητα προεπιλογής της επιθυμητής ενδοκοιλιακής πίεσης από 3 έως 30 mmHg, 
με βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης. 
 
Σχόλια : Η προς διαβούλευση τεχνική προδιαγραφή καθιστά αδύνατη την συμμετοχή της εταιρείας μας στον 
διαγωνισμό θέτοντας αδικαιολόγητους περιορισμούς συμμετοχής σε εταιρείες με προϊόντα προηγμένης 
τεχνολογίας που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE, και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η 
μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό. 
Επομένως, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: Να έχει δυνατότητα προεπιλογής της 
επιθυμητής ενδοκοιλιακής πίεσης από 3 έως 25 mmHg, με βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης.  
 
Ζητείται : Το χορηγούμενο αέριο να είναι θερμαινόμενο και το σύστημα θέρμανσης να είναι 
ενσωματωμένο στο μηχάνημα.  
 
Σχόλια : Η προς διαβούλευση τεχνική προδιαγραφή καθιστά αδύνατη την συμμετοχή της εταιρείας μας στον 
διαγωνισμό θέτοντας αδικαιολόγητους περιορισμούς συμμετοχής σε εταιρείες με προϊόντα προηγμένης 
τεχνολογίας που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE, και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η 
μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό. 



 

Επομένως, προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: Το χορηγούμενο αέριο να είναι θερμαινόμενο και το 
σύστημα θέρμανσης να είναι είτε ενσωματωμένο είτε ξεχωριστή συσκευή στο μηχάνημα. 
 
ΟΠΤΙΚΕΣ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΟΥ  
 
Ζητείται : Να διαθέτουν ειδική κόλλα χρυσού για την αποφυγή υγρασίας. 
 
Σχόλια : Η προς διαβούλευση τεχνική προδιαγραφή καθιστά αδύνατη την συμμετοχή της εταιρείας μας στον 
διαγωνισμό θέτοντας αδικαιολόγητους περιορισμούς συμμετοχής σε εταιρείες με προϊόντα προηγμένης 
τεχνολογίας που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE, και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η 
μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό.  
Επομένως, προτείνουμε την απαλοιφή της προδιαγραφής. 
 
ΤΡΟΛΕΪ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  
 
Ζητείται : Να προσφερθεί και δεύτερο τρόλεϊ με βάση στήριξης για την τοποθέτηση του δεύτερου μόνιτορ, 
σχεδιασμένο για ιατρική χρήση (medical approvement). 
 
Σχόλια : Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής : Να προσφερθεί τροχήλατο που να επιδέχεται δυο 
βραχίονες στήριξης για δεύτερο ιατρικό μόνιτορ (medical grade). 
 
Ζητείται : Να είναι του ιδίου οίκου κατασκευής με τον υπόλοιπο εξοπλισμό. 
 
Σχόλια : Η προς διαβούλευση τεχνική προδιαγραφή καθιστά αδύνατη την συμμετοχή της εταιρείας μας στον 
διαγωνισμό θέτοντας αδικαιολόγητους περιορισμούς συμμετοχής σε εταιρείες με προϊόντα προηγμένης 
τεχνολογίας που διαθέτουν την σήμανση πιστοποίησης CE, και κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η 
μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον υπό κρίση διαγωνισμό.  
Επομένως, προτείνουμε την απαλοιφή της προδιαγραφής. 
 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση, 

 

Σταύρος Αναστασιάδης 
Product Specialist 
ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. 
 



Τεχνικές Προδιαγραφές Λαπαροσκοπικού Πύργου του 

Οίκου Stryker 1588AIM 
 
 

Α. ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΜΕΡΑΣ HD (High Definition) 
 

1. Να παρέχει ανάλυση 1920 x 1080 pixels προοδευτικής σάρωσης (full HD 1080p) 
στα 50Ηz- 60Hz 

2. Η κεφαλή της κάμερας να διαθέτει χειροκίνητη ρυθμιζόμενη εστιακή απόσταση 

3. Η κεφαλή κάμερας να είναι τελευταίας γενιάς 3 CMOS , format 16:9 και να 
παρέχει ανάλυση 1920X1080 pixels προοδευτικής σάρωσης (FULL HD 1080p). 

4. Να διαθέτει εννιά (9) προ ρυθμισμένες χειρουργικές ειδικότητες με δυνατότητα 
ρύθμισής από τον χρήστη.  

5. Η κεφαλή της κάμερας να διαθέτει τέσσερα (4) πλήρως προγραμματιζόμενα 
κουμπιά για τον έλεγχο της εμφάνισης της εικόνας, εγγραφή εικόνων και βίντεο, 
πλοήγησης και αλλαγής των ρυθμίσεων του μενού καθώς και ρύθμιση της 
πηγής ψυχρού φωτισμού 

6. Να συνδέονται άκαμπτα και εύκαμπτα βίντεολαπαροσκόπια HD 5mm και 
10mm. 

7. Η κεφαλή κάμερας να διαθέτει οπτικό ή ψηφιακό zoom με δυνατότητα 
μεγέθυνσης έως τουλάχιστον 1.5x. Να ρυθμίζεται μέσω κομβίων στην κεφαλή. 

8. Να διαθέτει χειροκίνητη ρύθμιση εστίασης και μεγέθυνσης 

9. Η προσφερόμενη κεφαλή κάμερας να είναι κατάλληλη και για χρήση με 
Ινδοκυανίνη Πράσινη (ICG) χωρίς την προσθήκη επιπλέον συσκευών και να 
μπορεί να ενεργοποιηθεί από την κεφαλή της κάμερας.  

10. Διαθέτει σύστημα σύνδεσης με όλες τις οπτικές της αγοράς, ανεξαρτήτως 
κατασκευαστή. Υπάρχει δε και η δυνατότητα να τοποθετηθεί κεφαλή με οπτική 
εστίαση εκτός από  ψηφιακή (προσθέτοντας νέο Coupler) 

11. Να πιστοποιείται η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σύμφωνα με το IEEC60601-
1-2. 

12. Η κεφαλή κάμερας να διαθέτει πιστοποίηση ηλεκτρικής ασφάλειας κλάσης 
τουλάχιστον BF. 

 
 
 
 

Β. ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ HD (Monitor) 
 

1. Να είναι έγχρωμο μόνιτορ 26 ‘’ (in) TFT/LCD με πιστή αναπαραγωγή της εικόνας 
του ιστού, ειδικό για ενδοσκοπικές απεικονίσεις. 

2. Να διαθέτει υψηλή ανάλυση 1920 x 1080 pixels (HD 1080). 
3. Διαθέτει προστατευτικό στρώμα στην επιφάνια της οθόνης για την μείωση της 

πιθανότητας καταστροφής από ατύχημα.  



4. Να διαθέτει υψηλή φωτεινότητα τουλάχιστον 450cd-m2. 
5. Να διαθέτει αντίθεση τουλάχιστον 1400:1. 
6. Να έχει τουλάχιστον ταχύτητα απόκρισης ταχύτερη από 8ms. 
7. Να διαθέτει ευρεία γωνία οράσεως: 178ο / 178ο (οριζόντια/ κάθετα) 

8. Να διαθέτει τις παρακάτω εισόδους: DVI,VGA,HD/SD-SDI, RGBS,S-Video,C-Video, 
SOG 

9. Να διαθέτει εξόδους: : DVI-D, SD/HD/3G-SDI 
 
 

 
 
Γ. ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED 

1. Να προσφερθεί πηγή φωτισμού τελευταίας τεχνολογίας φωτοδιοδίων (LED) 
φωτεινής ροής τουλάχιστον 1500 lumen 

2. Ο χρόνος ζωής της λυχνίας να είναι εγγυημένης διάρκειας τουλάχιστον 20.000 
ωρών ή/και εγγυημένης χρήσης 10 ετών από την εγκατάσταση του συστήματος 

3. Να διαθέτει καλώδιο φωτισμού μήκους τουλάχιστον 3m το οποίο να είναι 
κατάλληλο για σύνδεση με τις προσφερόμενες οπτικές και τις προσφερόμενες 
πηγές φωτισμού (LED & XENON). Να διαθέτει εξειδικευμένη προστασία κάμψης 
και από τις δύο πλευρές του.  

4. Να αποστειρώνεται σε κλίβανο ατμού στους 134°C 

5. Να είναι κατάλληλο και για επεμβάσεις με χρήση χρωστικής Ινδοκυανίνη 
πράσινη (ICG) 

6. Να πιστοποιείται η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σύμφωνα με το IEEC60601-
1-2. 

 
 
 
 
 
 

Δ.ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ High Definition 
 

1. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής  
2. Να παρέχει την δυνατότητα  καταγραφής ιατρικών εικόνων και βίντεο High 

Definition σε DVD , USB STICK 
3. Να διαθέτει  ενσωματωμένο σκληρό δίσκο τουλάχιστον 1 ΤB αποθηκευτικού 

χώρου.  
4. Να διαθέτει δύο κανάλια καταγραφής  
5. Να διαθέτει τουλάχιστον 2 θύρες USB 2.0  
6. Να παρέχει δυνατότητα σύνδεσης με δίκτυο ETHERNET καθώς και με το δίκτυο 

του νοσοκομείου (DICOM)  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Ε. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ 
 

1. Να διαθέτει Λαπαροσκοπικές οπτικές HD εξωτερικής διαμέτρου 10mm (μια 0° 
και μια 30°) 

2. Οι παραπάνω οπτικές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για λαπαροσκοπικές 
επεμβάσεις με χρήση χρωστικής Ινδοκυανίνης Πράσινης  (ICG). 

3. Να μπορούν να συνδεθούν με καλώδια ψυχρού φωτισμού άλλων εταιριών  
4. Να είναι δυνατή η αποστείρωση σε ETO, Plasma και σε κύκλο αποστείρωσης 

134°C σε κλιβάνους υψηλού κενού. 
 
 
 
 
 
ΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ CO2 
 

1. Να διαθέτει πλήκτρα αφής, με ευανάγνωστη ψηφιακή οθόνη με ενδείξεις για 
την καθορισμένη πίεση, πραγματική πίεση, καθορισμένη ροή CO2, πραγματική 
ροή CO2   και  ένδειξη θερμοκρασίας της κοιλιακής χώρας.  

2. Να διαθέτει τέσσερα (4) προ εγκατεστημένα προγράμματα  πλήρως 
ρυθμιζόμενα ανάλογα τις ανάγκες του χρήστη 

3. Να έχει δυνατότητα ροής 45 l/min με ρυθμιζόμενο εύρος πίεσης τουλάχιστον 
και ως 30 mmHg για άριστη λειτουργία σε περιπτώσεις διαρροής αερίου 

4. Να διαθέτει ένδειξη πίεσης της φιάλης. 
5. Να διαθέτει ηχητική ένδειξη συναγερμού σε περίπτωση υπέρβασης, πίεσης, 

απόφραξης. 
6. Να διαθέτει ειδικό σύστημα θέρμανσης του χορηγούμενου αέρα στην κοιλιακή 

χώρα.  
 

 
 

Ζ. ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ – ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
 

1. Να διαθέτει ροή για πλύση και αναρρόφηση τουλάχιστον 3000 ml/min με 
προκαθορισμένη πίεση πλύσης 

2. Η συσκευή να παράγει αρνητική πίεση στο εσωτερικό του συστήματος 
αναρρόφησης 



3. Το σύστημα πλύσης και αναρρόφησης να αποτελείται από μια συσκευή , να 
μπορεί να τοποθετηθεί  επί του τροχηλάτου. 

4. Να διαθέτει πλήκτρα αφής και να είναι χαμηλού θορύβου 
5. Να πιστοποιείται ότι η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιατρική χρήση 

σύμφωνα με το IEEC60601-1 classI, typeBF, IP21  
 
 
Θ. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 

1. Το προσφερόμενο τροχήλατο να έχει 4 αντιστατικούς τροχούς, με σύστημα 
πέδησης στους 2 από αυτούς για μεγαλύτερη σταθερότητα 

2. Να διαθέτει ενσωματωμένη θέση παροχής τροφοδοσίας με 6 θέσεις 
τουλάχιστον, ενσωματωμένο μετασχηματιστή τάσης για απομόνωση δικτύου, 
υποδοχή γείωσης και κεντρικό διακόπτη ON/OFF 

3. Να διαθέτει θέση τοποθέτησης της κεφαλής κάμερας 
4. Να έχει θέση τοποθέτησης φιάλης CO2  
5. Να διαθέτει τέσσερα ράφια για την τοποθέτηση των προσφερόμενων 

ενδοσκοπικών μηχανημάτων και ενός συρταριού 
6. Να διαθέτει ολοκληρωμένη τακτοποίηση των καλωδίων τροφοδοσίας 
7. Να διαθέτει αρθρωτού βραχίονα στήριξης του μόνιτορ, ρυθμιζόμενου ύψους 

και με δυνατότητα περιστροφής και κλίσης 
 
 
 

 



 

  

SMG Healthcare Hellas ΑΕ 
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ΠΡΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

«ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

e-mail: papadamou@tzaneio.gr 

 

 

Αγία Παρασκευή, 7 Μαϊ. 2019 

Αρ. Πρωτ 085/19 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

 

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, 

 

Σας αποστέλλουμε τις προτάσεις και παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών υπερηχοτομογράφων(Μ/Γ 

και Φορητό) στο πλαίσιο της από 25/04/2019/Α.Π.6126 πρόσκλησης σας για διαβούλευση των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι την πλειονότητα των προδιαγραφών σας, τις καλύπτουμε και σε κάποιες περιπτώσεις τις 

υπερκαλύπτουμε. Οι τροποποιήσεις που θα προτείνουμε δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση το επίπεδο της 

απεικονιστικής ευκρίνειας, την ποιότητα του υπερηχοτομογράφου που ζητάτε και οι τροποποιήσεις αυτές θα 

επιτρέψουν στην εταιρεία μας να συμμετάσχει καθώς και ευρύτερου αριθμού των κατασκευαστριών εταιρειών 

υπερήχων. 

 

Στην διάθεση σας 

Για την SMG Healthcare Hellas AE 

 

 

Ι. Φατούρος 

Διευθυντής Πωλήσεων 
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Σελίδα 2 από 4 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ / ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΤΜΗΜΑ Λ 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Εξειδικευμένη ενδοκοιλοτική ηχοβόλο κεφαλή 

microconvex για εξετάσεις ενδοκολπικές, 

μαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό 

έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσματος 

συχνοτήτων (4-9 ΜΗΖ), με γωνία σάρωσης 

τουλάχιστον 190ο (ευρέως φάσματος 

επιλεγόμενης συχνότητας) . 

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως προς 

την γωνία θέασης η οποία να είναι τουλάχιστον 150 ο  

 

Επομένως η προδιαγραφή με την τροποποίηση: 

Εξειδικευμένη ενδοκοιλοτική ηχοβόλο κεφαλή 

microconvex για εξετάσεις ενδοκολπικές, 

μαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό 

έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσματος 

συχνοτήτων (4-9 ΜΗΖ), με γωνία σάρωσης 

τουλάχιστον 150ο (ευρέως φάσματος 

επιλεγόμενης συχνότητας) . 

 

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

CONVEX Array 

1 - 13 MHz 

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως προς 

το εύρος το οποίο να κυμαίνεται από 1-10MHz.  

SECTOR Array 

1 - 9 MHz 

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως προς 

το εύρος το οποίο να κυμαίνεται από 2-12MHz. 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

Ανατομικό Μ-Μode στην κεφαλή Convex 

NAI με τουλάχιστον δύο (2) άξονες (Nα 

περιγραφεί αναλυτικά) 

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως προς 

τον αριθμό των αξόνων  

 

Επομένως η προδιαγραφή με την τροποποίηση: 

Ανατομικό Μ-Μode στην κεφαλή Convex 

NAI με τουλάχιστον έναν (1) άξονα (Nα 

περιγραφεί αναλυτικά) 

Contrast Harmonic Imaging 

Ναι ( Να προσφερθεί προς επιλογή) 

Να λειτουργεί με κεφαλές Convex , Microconvex, 

οπωσδήποτε στην ενδοκολπική και σε Linear. Να 

αναφερθεί με ποιες από τις κεφαλές είναι 

διαθέσιμη 

Προτείνεται η προδιαγραφή να απαλειφθεί 
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Σελίδα 3 από 4 

Ειδικά προκαθορισμένα πρωτόκολλα 

επιλεγόμενα από το πληκτρολόγιο, με χρήση της 

τεχνικής τρισδιάστατης απεικόνισης για την 

ανάδειξη όλων των ανατομικών καρδιακών 

δομών του εμβρύου, από την είσοδο της καρδιάς 

μέχρι το στομάχι, από μια μόνο ογκομετρική 

λήψη, και την ταυτόχρονη απεικόνιση στην 

οθόνη πολλαπλών δισδιάστατων τομών, 

οποιαδήποτε γωνίας, κάθε επιλεγόμενης 

ανατομικής δομής. 

Nαι 

Να αναφερθούν επιπλέον δυνατότητες της 

μεθόδου 

Προτείνεται η προδιαγραφή να απαλειφθεί 

Ειδικά στην καρδιά εμβρύου να χωρίζει την 

οθόνη και να απεικονίζει την κίνηση της καρδιάς 

σε Real Time και σε Slow Time ταυτόχρονα 

Nαι 

Προτείνεται η προδιαγραφή να απαλειφθεί 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (Frame Range) 

> 400 f/sec 

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί και να 

είναι ) ≥1900f/sec.  

 

Επομένως: Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (FrameRate) 
≥1.900f/sec 
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Σελίδα 4 από 4 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Μ 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Φορητό σύστημα, υπερηχοτομογραφίας, πολύ 

μικρού βάρους, μικρότερου από επτά κιλά (≤7 

Κg) και όγκου έτσι ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιείται σε άμεση ανάγκη εκτός 

τροχηλάτου στους χώρους των Τ.Ε.Π. και εκτός 

αυτών στις κλινικές του νοσοκομείου, με 

δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας επί >60', με 

ενσωματωμένη μπαταρία, αποτελούμενο από: 

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως προς 

τον χρόνο λειτουργίας  

  

Φορητό σύστημα, υπερηχοτομογραφίας, πολύ 

μικρού βάρους, μικρότερου από επτά κιλά (≤7 

Κg) και όγκου έτσι ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιείται σε άμεση ανάγκη εκτός 

τροχηλάτου στους χώρους των Τ.Ε.Π. και εκτός 

αυτών στις κλινικές του νοσοκομείου, με 

δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας επί ≥60', με 

ενσωματωμένη μπαταρία, αποτελούμενο από 

 

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 

CONVEX Array 

2-11 MHz 

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως προς 

το εύρος το οποίο να κυμαίνεται από 1-9MHz.  

LINEAR Array διεγχειριντική σχήματος Τ 

4-13 MHz 

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως προς 

το εύρος το οποίο να κυμαίνεται από 6-15MHz. 

Microconvex Ενδοκοιλοτική 

(Ενδοκολπική/Διορθική) 

5-10 MHz 

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως προς 

το εύρος το οποίο να κυμαίνεται από 4-9MHz. 

Microconvex Ενδοκοιλοτική Biplane 

5-10 MHz 
Προτείνεται η προδιαγραφή να απαλειφθεί 

Τρισδιάστατη 4D πραγματικού χρόνου Convex 

2-6 MHz 

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως προς 

το εύρος το οποίο να κυμαίνεται από 4-8MHz. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 

Να προσφερθουν προς επιλογή τα λογισμικά: 

Πανοραμική Απεικόνιση (Panoramic View), 4D, 

Stress Echo, Contrast Imaging Σκιαγραφικά 

ΝΑΙ (Προς επιλογή ) 

Προτείνεται  να απαλειφθεί από την προδιαγραφή η 

επιλογή Contrast Imaging Σκιαγραφικά 

Βάθος σάρωσης 

≥38 cm 

Προτείνεται η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως προς 

το βάθος : ≥30 cm 
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ΠΡΟΣ: Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ  «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

                        

 

ΥΠΟΨΙΝ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

                        Κα   Ππαδάμου Πολυξένη 

 Τηλ: 210-4592120 

                        Fax: 210-4592597 

                        Email: papadamou@tzaneio.gr 

 

Αρ. Πρωτ. : 6126 Αθήνα, 10 Μαΐου 2019 

 

 

ΑΦΟΡΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΠ ΤΖΑΝΕΙΟ  

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Θα θέλαμε μέσω του παρόντος να σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις 

της εταιρίας μας, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των μόνιτορ με κεντρικό σταθμό που 

έχετε δημοσιεύσει προς διαβούλευση(Ε.). 

Αρχικά θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το γεγονός πως η εταιρία μας αντιπροσωπεύει 

στην Ελλάδα τα monitors του κατασκευαστικού οίκου Phillips Medical Systems, ο οποίος 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους διεθνώς, με πλείστες όσες εγκαταστάσεις τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Ειδικότερα: 

 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ε.)  

ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΣΤΗ ΜΕΘ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ. 

 

Α.ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 

1. Παράγραφος Γενικά με α/α 2 : 

«Να λειτουργεί με τάση δικτύου (220V/50Hz) και να περιλαμβάνει ενσωματωμένη 

μπαταρια αυτονομίας τουλάχιστον δύο (2) ωρών». 

Η απαίτηση για επαναφορτιζόμενη μπαταρία αποκλείει τη συμμετοχή της εταιρίας μας 

χωρίς κάποιο κλινικό όφελος για το Νοσοκομείο. Βάσει κανονισμού οι ΜΕΘ υποστηρίζονται 

από κεντρικό UPS σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και συνεπώς η απαίτηση για ύπαρξη 

επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στο  μόνιτορ δεν έχει νόημα. Τα μόνιτορ με οθόνη 17’’ 

είναι  εξαιρετικά ογκώδη και πρακτικά αδύνατο να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά, προορίζονται 

δε για αποκλειστικά παρακλίνια χρήση. Ως εκ τούτου η απαίτηση για λειτουργία του μόνιτορ με 

μπαταρία καθώς για σύνδεση αποσύνδεση μέσω ειδικής βάσης είναι καταχρηστικές.  

Προτείνουμε τη διαγραφή της συγκεκριμένης προδιαγραφής. 
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2. Παράγραφος Γενικά Χαρακτηριστικά με α/α. 6.γ  

 «Να προσφερθεί με δυνατότητα παρακολούθησης:  

γ. δυο θερμοκρασιών» 

Η θερμοκρασία συνήθως παρακολουθείται σε ένα σημείο, ακόμα και στους ασθενείς της 

ΜΕΘ και δεν υπάρχει λόγος όλα τα μόνιτορ να διαθέτουν δύο κανάλια μέτρησης θερμοκρασίας, 

ιδιαίτερα από τη στιγμή που τα μόνιτορ είναι τεχνολογίας modular, ώστε να υπάρχει ευελιξία στη 

σύνθεση ανάλογα με το περιστατικό, με χρήση ανεξάρτητων μονάδων. 

Για το λόγο αυτό προτείνουμε τροποποίηση της παραγράφου ως εξής: 

 «Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας σε ένα και προαιρετικά δύο 

ανεξάρτητα κανάλια (Τ1 και Τ2) και να εμφανίζει την τιμή τους και τη διαφορά τους. Τέσσερα από 

τα μόνιτορ να διαθέτουν και δεύτερο κανάλι θερμοκρασίας».  

 

3. Παράγραφος Γενικά Χαρακτηριστικά με α/α. 6 

«Να μπορεί να παρακολουθήσει και άλλες ζωτικές λειτουργίες. Γι αυτό το λόγο να δέχεται 

βυσματούμενους ενισχυτές μέτρησης του ιδίου κατασκευαστικού οίκου:  

γ. ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος EEG» 

 

Το ηλεκτροεγκεφαλογραφήμα τεσσάρων καναλιών παρέχει πιο ακριβείς πληροφορίες για την 

εγκεφαλική λειτουργία και διατίθεται από όλους τους αξιόπιστους κατασκευαστές της αγοράς. 

Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 

«Να μπορεί να παρακολουθήσει και άλλες ζωτικές λειτουργίες. Γι’ αυτό το λόγο να δέχεται 

βυσματούμενους ενισχυτές μέτρησης του ιδίου κατασκευαστικού οίκου:  

γ. ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος EEG, 4 καναλιών». 

 

4. Παράγραφος Γενικά Χαρακτηριστικά με α/α. 7 

«Να διαθέτει πρόγραμμα ανάλυσης και αποθήκευσης τουλάχιστον δέκα (10) διαφορετικών 

αρρυθμιών. Να διαθέτει πρόγραμμα ανάλυσης του ST διαστήματος σε όλες τις απαγωγές 

ταυτόχρονα. Να διαθέτει ανίχνευση βηματοδότη.»  

 

Για μεγαλύτερη κάλυψη των κλινικών αναγκών και της ασφάλειας του ασθενούς, προτείνουμε 

την ανάλυση και αποθήκευση τουλάχιστον 20 διαφορετικών αρρυθμιών συμπεριλαμβανομένου 

της κολπικής μαρμαρυγής στις ανιχνευόμενες αρρυθμίες η οποία θεωρείται ιδιαίτερα 

σημαντική ειδικά για τα μόνιτορ μονάδας.  

Προτείνουμε την τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου ως εξής: 

 

«Να διαθέτει πρόγραμμα ανάλυσης και αποθήκευσης τουλάχιστον είκοσι (20) διαφορετικών 

αρρυθμιών, συμπεριλαμβανομένου της κολπικής μαρμαρυγής AFib, στις ανιχνευόμενες 

αρρυθμίες. Να διαθέτει πρόγραμμα ανάλυσης του ST διαστήματος σε όλες τις απαγωγές 

ταυτόχρονα. Να διαθέτει ανίχνευση βηματοδότη.»  
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5. Παράγραφος Γενικά Χαρακτηριστικά με α/α. 13  

«Να διαθέτει ενσωματομένο θερμικό εκτυπωτή τουλάχιστον τριών (3) καναλιών, με επιλογές 

ταχύτητας 12.5/25/50 mm/sec τουλάχιστον.»  

Η ύπαρξη ενσωματωμένου καταγραφικού σε καθένα από τα monitor, για την εκτύπωση 

των δεδομένων από αυτά, αυξάνει δραματικά το κόστος του συστήματος και είναι καταχρηστική 

από τη στιγμή που οι εκτυπώσεις θα γίνονται κεντρικά στον εκτυπωτή του κεντρικού σταθμού. 

Συνεπώς προτείνουμε την διαγραφή αυτής της προδιαγραφής.  

 

Επιπλέον προτείνουμε την προσθήκη μιας ακόμα προδιαγραφής για μεγαλύτερο κλινικό 

όφελος. Επειδή απαιτείται συχνά η μεταφορά των ασθενών των μονάδων(πχ στο 

ακτινοδιαγνωστικό τμήμα ή σε κάποιο άλλο χώρο εντός ή εκτός νοσοκομείου), θα πρέπει να 

υπάρχει ευέλικτη λύση μεταφοράς ασθενούς. Στα σύγχρονα συστήματα monitoring διατίθεται 

λύση η οποία περιλαμβάνει για κάθε μόνιτορ ενσωματωμένη βαθμίδα που να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και ως μόνιτορ μεταφοράς.  

 

6. Παράγραφος Παράμετροι με α/α 15(νέα προδιαγραφή) 

 «Για τις ανάγκες ενδονοσοκομειακής μεταφοράς ασθενούς κάθε μόνιτορ θα περιλαμβάνει 

πολυπαραμετρική ενισχυτική βαθμίδα βάρους μικρότερου των 2 κιλών, με οθόνης αφής 

τουλάχιστον 6 ιντσών, 4 κυματομορφών και μπαταρία τουλάχιστον 3 ωρών, η οποία θα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σαν μόνιτορ μεταφοράς, για την παρακολούθηση ΗΓΚ/Αναπνοής, Αναίμακτης 

πίεσης (ΝΙΒΡ), Οξυμετρίας, Θερμοκρασίας και δύο επεμβατικών πιέσεων» 

 

Β. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

1. Παράγραφος Γενικά με α/α 3 : 

«Να περιλαμβάνει λογισμικό για πλήρη καταγραφή (Full Disclosure) σαράντα οκτώ (48) 

ωρών, trends  ενενήντα έξι (96) ωρών τουλάχιστον ανά ασθενή και οκτακοσίων (700) συναγερμών 

τουλάχιστον. λειτουργεί με τάση δικτύου (220V/50Hz) και να περιλαμβάνει ενσωματωμένη 

μπαταρια αυτονομίας τουλάχιστον δύο (2) ωρών». 

Τα περισσότερα σύγχρονα συστήματα monitoring εκμεταλλευόμενα τις δυνατότητες που 

προσφέρει σήμερα η ταχέως εξελισσόμενη τεχνολογία των υπολογιστών, προσφέρουν 

δυνατότητα αποθήκευσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Προτείνουμε την τροποποίηση των 

παραγράφων και αντικατάσταση του χρονικού διαστήματος των 48 ωρών με χρονικό διάστημα 

πέντε (5) ημερών.  

2. Παράγραφος Γενικά με α/α 9 : 

«Να διαθέτει αδιάλειπτη παροχή τάσης με εξωτερικό UPS αυτονομίας 15 λεπτών 

τουλάχιστον». 

 

Η απαίτηση για αυτονομία 15 λεπτών αποκλείει τη συμμετοχή της εταιρίας μας, χωρίς κανένα 

κλινικό όφελος.  Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής, προκειμένου να είναι 

δυνατή η συμμετοχή μας, ως εξής: 

«Να διαθέτει αδιάλειπτη παροχή τάσης με εξωτερικό UPS αυτονομίας 5 λεπτών». 

Ελπίζουμε ότι με την παρούσα επιστολή συμβάλλουμε θετικά στην διαδικασία 

διαμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών με γνώμονα την ανάπτυξη του ευρύτερου δυνατού 
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ανταγωνισμού και την προμήθεια εξοπλισμού του υψηλότερου δυνατού επιπέδου, στο πλαίσιο 

του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Σας γνωρίζουμε δε ότι το επιστημονικό προσωπικό της 

εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας για την παροχή διευκρινίσεων και επιπλέον πληροφοριών 

που θα χρειασθούν στα πλαίσια αυτής της δυναμικής διαδικασίας. 

 

  
 

      Ταμπάκης Παναγιώτης  

      Υπεύθυνος Πωλήσεων 
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ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
 
ΥΠΟΨΙΝ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Πολυξένη Παπαδάμου 
 Τηλ: 2104592120 
 Fax: 2104592597 
 Email: e.malatanti@gna-gennimatas.gr 
 
33926/ΠΨ/19 Αθήνα, 15 Μαΐου 2019 
 
ΑΦΟΡΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΠ ΤΖΑΝΕΙΟ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6126/25-04-2019) 

 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ Γ. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ) 
 

Αξιότιμοι κύριοι, 
Θα θέλαμε μέσω του παρόντος να σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις και τις 

προτάσεις της εταιρίας μας, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του 
είδους Γ. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ που έχετε δημοσιεύσει προς διαβούλευση στο 
διαδίκτυο. 

 
Η εταιρεία Santair A.E. είναι ο αποκλειστικός εισαγωγέας των αναισθησιολογικών 

συγκροτημάτων MAQUET FLOW-c & PHILIPS INTELLIVUE των κατασκευαστικών οίκων GETINGE 
- MAQUET Σουηδίας & PHILIPS Γερμανίας για την Ελλάδα. 

 
Με τα αναισθησιολογικά συγκροτήματα FLOW-c εισάγονται σημαντικές καινοτομίες 

στη χορήγηση αναισθησίας, οι οποίες συνεπάγονται σημαντικά οφέλη σε σχέση με την 
ποιότητα της χορηγούμενης αναισθησίας και του μηχανικού αερισμού, αλλά και σε σχέση με 
την περιστολή του κόστους χρήσης ενός αναισθησιολογικού συγκροτήματος. 

 
Συγκεκριμένα στα αναισθησιολογικά συγκροτήματα FLOW-c τόσο η χορήγηση 

φρέσκων αερίων, όσο και η χορήγηση πτητικού αναισθητικού πραγματοποιείται με πλήρως 
ηλεκτρονικό τρόπο. Ειδικά για τη χορήγηση πτητικού αναισθητικού διατίθεται ηλεκτρονικό 
σύστημα άμεσου ψεκασμού του πτητικού απευθείας στα φρέσκα αέρια (electronic injector 
vaporizer), γεγονός που επιτρέπει τη στιγμιαία και με εξαιρετική ακρίβεια επίτευξη της 
επιθυμητής συγκέντρωσης πτητικού αναισθητικού. Το εν λόγω χαρακτηριστικό σε συνδυασμό 
με τον πολύ χαμηλό όγκο του συστήματος επανεισπνοής (μόλις 2.7lt συμπ. του κανίστρου 
νατρασβέστου) συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη εξαιρετικά γρήγορων φάσεων wash-in & 
wash-out, εξοικονομώντας χρόνο και πτητικό αναισθητικό. 

 
Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα που συνεισφέρει σημαντικά στην περιστολή του 

συνολικού κόστους χορήγησης αναισθησίας σε σχέση με τους παραδοσιακούς συμβατικούς 
εξατμιστήρες, είναι πως το σύστημα διαθέτει εγγενή εξοικονόμηση πτητικού αναισθητικού, 
καθώς ψεκάζει πτητικό κυρίως κατά τη φάση εισπνοής της αναπνοής του ασθενούς, σε 
αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα όπου το πτητικό χορηγείται συνεχώς καθ’ όλη τη 
διάρκεια της μηχανικής αναπνοής.  
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Επιπρόσθετα, στα αναισθησιολογικά συγκροτήματα FLOW-c ενσωματώνεται 
τεχνολογία του αναπνευστήρα που χρησιμοποιείται και στους αναπνευστήρες ΜΕΘ της 
οικογένειας SERVO του ιδίου οίκου. Οι μονάδες αερίων (gas modules) του αναπνευστήρα 
μπορούν να παρέχουν στιγμιαία ροές της τάξης των 200lt/min και είναι ικανές να 
προσαρμόζουν την πίεσης και τη ροή πολλές φορές κατά τη διάρκεια της αναπνοής, 
επιτρέποντας την ακριβή χορήγηση όγκων αναπνοής ακόμη και μόλις 5ml, με αποτέλεσμα το 
αναισθησιολογικό συγκρότημα να είναι ικανό να χορηγήσει μηχανικό αερισμό εφάμιλλο του 
αερισμού που χορηγείται σε μία ΜΕΘ, υπερκαλύπτοντας σε κάθε περίπτωση τις ανάγκες όλων 
των κατηγοριών ασθενών (από πρόωρα νεογνά έως υπέρβαρους ασθενείς). 

 
Άλλη σημαντική καινοτομία που παρουσιάζεται, είναι η χρήση μίας καινοτόμου και 

πρωτοποριακής διάταξης επανεισπνοής που ονομάζεται VOLUME REFLECTOR. Η εν λόγω 
τεχνική, αντικαθιστά τις προϋπάρχουσες τεχνολογίες επανεισπνοής (φυσούνα, πιστόνι, 
τουρμπίνα κλπ) παρέχοντας σαφή και αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα σε σχέση με αυτές.  

 
Το σύστημα επανεισπνοής δεν περιλαμβάνει κινούμενα μέρη (όπως η φυσούνα και το 

πιστόνι ή η τουρμπίνα), δεν μπορεί να αδειάσει λόγω πχ διαρροής (όπως η φυσούνα), έχει πολύ 
μικρό όγκο εξασφαλίζοντας ακρίβεια και ταχείες φάσεις wash-in & wash-out (σε αντίθεση με 
τα συστήματα με βαλβίδα απόζευξης φρέσκων αερίων), και οδηγείται από 100% Ο2, το οποίο 
εκτός από οδηγό είναι παράλληλα και «αναπνεύσιμο» αέριο, επιτρέποντας την ασφαλή 
εφαρμογή αναισθησίας χαμηλής ροής, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αφού οι τυχόν απώλειες 
και διαρροές του συστήματος, αναπληρώνονται αυτόματα με 100% Ο2.  

 
Όπως ήδη γνωρίζετε στα συμβατικά αναισθησιολογικά συγκροτήματα, υπάρχουν 

συστήματα και αλγόριθμοι που αποκλείουν τη χορήγηση μειγμάτων με χαμηλή συγκέντρωση 
Ο2 (συνήθως <25%) στα φρέσκα αέρια. Το FLOW-c προχωρά ένα βήμα μπροστά, διαθέτοντας 
το σύστημα Ο2GUARD, το οποίο αποτελεί ένα ενεργό σύστημα προστασίας έναντι χορήγησης 
υποξικών μιγμάτων που σε περίπτωση ανίχνευσης συγκέντρωσης Ο2 κάτω από 21% στο 
εισπνεόμενο μείγμα (όχι μόνο στα φρέσκα αέρια), εκτός από την ενεργοποίηση συναγερμού, 
παρεμβαίνει και αποκαθιστά αυτόματα την συγκέντρωση O2 σε φυσιολογικά για τον ασθενή 
επίπεδα, διορθώνοντας κατάλληλα τη ροή και τη συγκέντρωση Ο2 στα φρέσκα αέρια. 

 
Τα αναισθησιολογικά συγκροτήματα FLOW-c συνδυάζονται με monitor ζωτικών 

λειτουργιών της σειράς IntelliVue του οίκου PHILIPS Γερμανίας, τα οποία διαθέτουν 
χαρακτηριστικά που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της καθημερινής 
ρουτίνας στη χειρουργική αίθουσα, καθώς επίσης και στην καθοδήγηση της θεραπείας μέσω 
σύγχρονων κλινικών εργαλείων και πλήρους γκάμας παρακολουθούμενων παραμέτρων.  

 
Συγκεκριμένα με τα monitors της σειράς IntelliVue παρέχεται δυνατότητα χρήσης 

αποσπώμενου monitor μεταφοράς ώστε η διαδικασία μεταφοράς από την αίθουσα 
χειρουργείου στην αίθουσα ανάνηψης να είναι απλή, εύκολη και γρήγορη, με διασφαλισμένη 
την «συνέχεια» της παρακολούθησης του ασθενούς σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας. 

 
Επίσης τα monitors της σειράς IntelliVue διαθέτουν δυνατότητα αυτόματου 

υπολογισμού του δείκτη Pulse Pressure Variation (PPV), για την εκτίμηση της αναμενόμενης 
ανταπόκρισης σε χορήγηση υγρών. Ο δείκτης υπολογίζεται αυτόματα μέσω της επεμβατικής 
μέτρησης αρτηριακής πίεσης, χωρίς ειδικό αναλώσιμο πέραν του κοινού transducer πίεσης. 
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Επιπρόσθετα παρέχεται δυνατότητα λήψης του φαινομένου της οξυμετρίας με χρήση 
της τεχνολογίας Rainbow Masimo SET, με την οποία εκτός της υψηλής ακρίβειας και 
αξιοπιστίας στις μετρήσεις SpO2 ακόμη και σε περιπτώσεις κίνησης (πχ shiver) ή χαμηλής 
περιφερικής αιμάτωσης, παρέχονται και τα κάτωθι οφέλη: 

- Δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού του αναίμακτου δείκτη Pleth 
Variability Index (PVI), για την εκτίμηση της αναμενόμενης ανταπόκρισης σε χορήγηση 
υγρών. Ο δείκτης υπολογίζεται αυτόματα μέσω της αναίμακτης μέτρησης SpO2, χωρίς 
ειδικό αναλώσιμο πέραν του κοινού αισθητήρα δακτύλου (είτε πολλαπλών είτε μίας 
χρήσεως). 

- Δυνατότητα συνεχούς αναίμακτης μέτρησης αιμοσφαιρίνης (SpHb) με 
απεικόνιση του γραφήματος τάσης της. Η λήψη του φαινομένου πραγματοποιείται με 
χρήση ειδικών αυτοκόλλητων αισθητήρων δακτύλου μίας χρήσεως. 
 
Τέλος η modular αρχιτεκτονική των monitors της σειράς IntelliVue παρέχει δυνατότητα 

χρήσης βυσματούμενων ενισχυτών για τη λήψη και παρακολούθηση επιπρόσθετων 
εξειδικευμένων φαινομένων όπως είναι η μέτρηση του βάθους καταστολής με τη μέθοδο BIS 
του οίκου Medtronic, η αξιολόγηση της νευρομυικής χάλασης με νευροδιεγέρτη (Neuro 
Muscular Transmission - NMT), ο κορεσμός μεικτού φλεβικού αίματος (SvO2) και η συνεχής 
μέτρηση καρδιακής παροχής με τη μέθοδο της διαπνευμονικής θερμοαραίωσης (PiCCO), ώστε 
να συγκεντρώνονται στην οθόνη του monitor όλες οι παράμετροι που δυνητικά αφορούν τον 
αναισθησιολόγο, χωρίς να χρειάζεται να επιβαρυνθεί χωροταξικά η χειρουργική αίθουσα με 
την προσθήκη επιπρόσθετων εξωτερικών συσκευών. 

 
Υποβάλουμε παρακάτω προτάσεις τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών για να 

είναι εφικτή η συμμετοχή της εταιρίας μας στο διαγωνισμό, αλλά και για την αναβάθμιση των 
απαιτήσεων, ώστε να διασφαλίζεται η διαμόρφωση ισότιμων συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ 
των υποψηφίων συμμετεχόντων. 

 
A. Στην παράγραφο με α/α 1 της ενότητας «ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: 
«1. Να είναι συμπαγούς διάταξης, με μέγιστη αξιοποίηση της καταλαμβανομένης 

επιφάνειας, με χώρους αποθήκευσης τουλάχιστον δύο συρτάρια, επιφάνεια γραφής και 
βραχίονα ανάρτησης του εξωτερικού κυκλώματος αναισθησίας και των καλωδίων σύνδεσης 
του ασθενή.» 

Το αναισθησιολογικό συγκρότημα που διαθέτουμε φέρεται σε τροχήλατη βάση που 
διαθέτει ένα μεγάλο/ βαθύ συρτάρι αποθήκευσης.  

Προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό ζητούμε 
την τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: 

«1. Να είναι συμπαγούς διάταξης, με μέγιστη αξιοποίηση της καταλαμβανομένης 
επιφάνειας, με χώρους αποθήκευσης τουλάχιστον ένα βαθύ συρτάρι ή δυο συρτάρια, 
επιφάνεια γραφής και βραχίονα ανάρτησης του εξωτερικού κυκλώματος αναισθησίας και των 
καλωδίων σύνδεσης του ασθενή.» 

 
======================================================= 
 
Β. Στην παράγραφο με α/α 6 της ενότητας «ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: 
«6. Το αναισθησιολογικό μηχάνημα θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω: 
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Το κυρίως μηχάνημα αναισθησίας με αναπνευστήρα, 
Κάνιστρο νατρασβέστου, 
Θέσεις για δύο (2) εξαερωτές, 
Καπνογράφο, 
Μόνιτορ αναπνευστικών παραμέτρων 
Μόνιτορ καρδιολογικών παραμέτρων» 
Επίσης στην παράγραφο με α/α 8 της ενότητας «ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: 
«8. Να φέρει υποδοχές (τουλάχιστον δύο) για την στήριξη εξαερωτήρων για όλα τα 

σύγχρονα πτητικά (πχ Sevoflurane, Desflurane). Να διαθέτει απαραίτητα διάταξη που να 
αποκλείει την ταυτόχρονη ενεργοποίηση των εξαερωτήρων.» 

Η περιγραφόμενη απαίτηση βασίζεται στο γεγονός πως μεταξύ των υπαρχόντων, 
συμβατικών μηχανικών εξαερωτήρων αναισθητικών αερίων, οι εξαερωτήρες δεσφλουρανίου 
χρειάζονται χρόνο προθέρμανσης ώστε να είναι έτοιμοι να χορηγήσουν αναισθητικό αέριο 
στον ασθενή. Έτσι αν απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αλλαγή από σεβοφλουράνιο 
σε δεσφλουράνιο, χρειάζεται να είναι ήδη προσαρμοσμένος ο εξαερωτήρας δεσφλουρανίου, 
ώστε να συνεχίζεται απρόσκοπτα η χορήγηση αναισθητικού αερίου στον ασθενή, χωρίς 
αναμονή για την προθέρμανση του εξαερωτήρα. Παράλληλα οι συμβατικοί μηχανικοί 
εξαερωτήρες αναισθητικών αερίων έχουν υπολογίσιμο βάρος περίπου 8-10kgr και σύνθετο 
τρόπο αφαίρεσης και επαναπροσαρμογής, αποτρέποντας την εύκολη και ταχεία εναλλαγή 
αυτών κατά τη διάρκεια της επέμβασης. 

Το αναισθησιολογικό συγκρότημα που διαθέτει η εταιρεία μας, διαθέτει σύγχρονο 
ηλεκτρονικό εξαερωτήρα αναισθητικού αερίου, επιτυγχάνοντας χορήγηση αναισθητικού 
αερίου με απευθείας ηλεκτρονικό ψεκασμό στα φρέσκα αέρια που χορηγούνται στον ασθενή. 
Το εν λόγω σύστημα είναι άμεσα έτοιμο να χορηγήσει πτητικό αναισθητικό αμέσως μόλις 
τοποθετηθεί στο αναισθησιολογικό συγκρότημα χωρίς αναμονή για χρόνο προθέρμανσης. 
Επιπλέον ο εξαερωτήρας αναισθητικού αερίου που διαθέτουμε ζυγίζει μόνο 3kgr και η 
διαδικασία αφαίρεσης και επαναπροσαρμογής του στο αναισθησιολογικό συγκρότημα είναι 
απλή και γρήγορη, καθώς πραγματοποιείται με μία μόνο κίνηση. 

Προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό ζητούμε 
την τροποποίηση των εν λόγω παραγράφων των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: 

«6. Το αναισθησιολογικό μηχάνημα θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω: 
Το κυρίως μηχάνημα αναισθησίας με αναπνευστήρα, 
Κάνιστρο νατρασβέστου, 
Θέσεις για δύο (2) εξαερωτήρες ή έναν (1) ηλεκτρονικό εξαερωτήρα, 
Καπνογράφο, 
Μόνιτορ αναπνευστικών παραμέτρων 
Μόνιτορ καρδιολογικών παραμέτρων» 
και 
«8. Να φέρει υποδοχές (τουλάχιστον δύο) για την στήριξη εξαερωτήρων για όλα τα 

σύγχρονα πτητικά (πχ Sevoflurane, Desflurane). Να διαθέτει απαραίτητα διάταξη που να 
αποκλείει την ταυτόχρονη ενεργοποίηση των εξαερωτήρων. Εναλλακτικά, αν το σύστημα 
λειτουργεί με ηλεκτρονικούς εξαερωτές ψεκασμού χωρίς χρόνο προθέρμανσης, να φέρει 
σύστημα προσαρμογής ενός εξαερωτήρα και θέση ασφαλούς αποθήκευσης για δεύτερο 
εξαερωτήρα.» 

 
======================================================= 
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Γ. Στην παράγραφο με α/α 7 της ενότητας «ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: 

«7. Να συνδέεται με την κεντρική παροχή Ο2, Ν2Ο, Air, Vacuum και Active Gas 
Scavenging του Νοσοκομείου με κωδικοποιημένη χρωματικά σύνδεση τύπου NIST. Να υπάρχει 
ένδειξη της πίεσης παροχής στην οθόνη και σύστημα συναγερμού σε περίπτωση μη σωστής 
πίεσης τροφοδοσίας. Για λόγους ασφαλείας να προσφερθεί με σύστημα εφεδρικών φιαλών 
Ο2, Ν2Ο και AIR, με κωδικοποιημένο PIN INDEX που θα καθιστά αδύνατη την λανθασμένη 
τοποθέτηση τους.» 

Το αναισθησιολογικό συγκρότημα που διαθέτει η εταιρεία μας, διαθέτει μεταπίπτει 
αυτόματα σε λειτουργία μόνο με ένα αέριο σε περίπτωση πτώσης της παροχής του άλλου (πχ 
σε περίπτωση απώλειας του πεπιεσμένου αέρα ή Ν2Ο λειτουργεί μόνο με Ο2). Παράλληλα τα 
τελευταία χρόνια υπάρχει μία σαφής πτωτική τάση στη χορήγηση μειγμάτων Ν2Ο/Ο2 
επομένως θεωρούμε την απαίτηση συστήματος εφεδρικών φιαλών και για τα τρία αέρια 
τροφοδοσίας πιθανώς υπερβολική. 

Προτείνουμε την τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου των τεχνικών προδιαγραφών 
ως εξής: 

«7. Να συνδέεται με την κεντρική παροχή Ο2, Ν2Ο, Air, Vacuum και Active Gas 
Scavenging του Νοσοκομείου με κωδικοποιημένη χρωματικά σύνδεση τύπου NIST. Να υπάρχει 
ένδειξη της πίεσης παροχής στην οθόνη και σύστημα συναγερμού σε περίπτωση μη σωστής 
πίεσης τροφοδοσίας. Για λόγους ασφαλείας να προσφερθεί με σύστημα εφεδρικής φιάλης Ο2, 
με κωδικοποιημένο PIN INDEX που θα καθιστά αδύνατη την λανθασμένη τοποθέτηση της.» 

 
======================================================= 
 
Δ. Στην παράγραφο με α/α 10 της ενότητας «ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: 
«10. Να διαθέτει την δυνατότητα χορήγησης Ο2 μέσω εφεδρικού ροομέτρου με χειροκίνητο 
αερισμό σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρονικού μίκτη ή του μηχανήματος 
συμπεριλαμβανομένης της πτώσης ρεύματος και πλήρους αποφόρτισης της μπαταρίας. Σε 
αυτήν την περίπτωση η ροή του εφεδρικού Ο2 να περνάει από τους εξαερωτές.» 

Όπως περιγράφηκε ανωτέρω το αναισθησιολογικό συγκρότημα που διαθέτει η 
εταιρεία μας, διαθέτει ηλεκτρονικό εξαερωτήρα αναισθητικού αερίου, ο οποίος σε περίπτωση 
βλάβης ή πλήρους αποφόρτισης της μπαταρίας απενεργοποιείται.  

Προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό ζητούμε 
την τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: 

«10. Να διαθέτει την δυνατότητα χορήγησης Ο2 μέσω εφεδρικού ροομέτρου με 
χειροκίνητο αερισμό σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρονικού μίκτη ή του μηχανήματος 
συμπεριλαμβανομένης της πτώσης ρεύματος και πλήρους αποφόρτισης της μπαταρίας. Σε 
αυτήν την περίπτωση η ροή του εφεδρικού Ο2 να περνάει από τους εξαερωτές, στην περίπτωση 
μηχανικών εξαερωτών.» 

 
======================================================= 
 
Ε. Στην παράγραφο με α/α 12 της ενότητας «ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: 
«12. Να τροφοδοτείται από το δίκτυο με τάση 220V/50Hz. Να διαθέτει συναγερμό σε 

περίπτωση πτώσης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και να διασφαλίζεται η συνεχής και 
απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανήματος από την ύπαρξη μπαταρίας ή μπαταριών, για 
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χρονικό διάστημα τουλάχιστον 90 λεπτών σε πλήρη λειτουργία ή τουλάχιστον 150 λεπτών σε 
τυπική λειτουργία.» 

Το αναισθησιολογικό συγκρότημα που διαθέτει η εταιρεία μας φέρει ενσωματωμένη 
μπαταρία η οποία παρέχει ηλεκτρική αυτονομία περίπου 90 λεπτών (δεν διευκρινίζεται αν ο 
χρόνος αυτός παρέχεται κατά την πλήρη ή τυπική λειτουργία του μηχανήματος).  

Προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό ζητούμε 
την τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: 

«12. Να τροφοδοτείται από το δίκτυο με τάση 220V/50Hz. Να διαθέτει συναγερμό σε 
περίπτωση πτώσης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και να διασφαλίζεται η συνεχής και 
απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανήματος από την ύπαρξη μπαταρίας ή μπαταριών, για 
χρονικό διάστημα 90 λεπτών περίπου.» 

 
======================================================= 
 
ΣΤ. Στην παράγραφο με α/α 13 της ενότητας «ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: 
«13. Το μηχάνημα θα πρέπει να κάνει αυτοέλεγχο όλων των ηλεκτρονικών και 

μηχανικών συστημάτων του καθώς και έλεγχο διαρροών, πριν τεθεί σε κανονική λειτουργία. Ο 
έλεγχος να μην ξεπερνάει σε χρονική διάρκεια τα 4 λεπτά.» 

Ο έλεγχος που εκτελείται πριν τη θέση σε λειτουργία του αναισθησιολογικού 
συγκροτήματος που διαθέτει η εταιρεία μας, διαρκεί περίπου 5-7 λεπτά, ενώ σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης παρέχεται δυνατότητα παράκαμψης του ελέγχου και άμεσης θέσης του 
μηχανήματος σε λειτουργία.  

Προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό ζητούμε 
την τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: 

«13. Το μηχάνημα θα πρέπει να κάνει αυτοέλεγχο όλων των ηλεκτρονικών και 
μηχανικών συστημάτων του καθώς και έλεγχο διαρροών, πριν τεθεί σε κανονική λειτουργία. Ο 
έλεγχος να μην ξεπερνάει σε χρονική διάρκεια τα 5-7 λεπτά περίπου και υπάρχει δυνατότητα 
παράκαμψης του ελέγχου σε έκτακτες περιπτώσεις.» 

 
======================================================= 
 
Ζ. Στην παράγραφο με α/α 1 της ενότητας «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕ 

ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ» των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: 
«1. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 17 ιντσών ή μεγαλύτερη στην οποία θα 

συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται οι πληροφορίες (αναπνευστικές παράμετροι, ρυθμίσεις 
αναπνευστήρα, κυματομορφές κ.α.) όλων των επιμέρους συστημάτων για την άμεση και σαφή 
πληροφόρηση της πορείας της αναισθησίας. Η οθόνη να είναι ευκρινής, ευανάγνωστη, να 
διαθέτει Ελληνικό λογισμικό και ρυθμιζόμενη γωνία θέασης.» 

Το αναισθησιολογικό συγκρότημα που διαθέτει η εταιρεία μας φέρει έγχρωμη οθόνη 
αφής 15 ιντσών.  

Προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό ζητούμε 
την τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: 

«1. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 15 ιντσών ή μεγαλύτερη στην οποία θα 
συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται οι πληροφορίες (αναπνευστικές παράμετροι, ρυθμίσεις 
αναπνευστήρα, κυματομορφές κ.α.) όλων των επιμέρους συστημάτων για την άμεση και σαφή 
πληροφόρηση της πορείας της αναισθησίας. Η οθόνη να είναι ευκρινής, ευανάγνωστη, να 
διαθέτει Ελληνικό λογισμικό και ρυθμιζόμενη γωνία θέασης.» 
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======================================================= 
 
Η. Στην παράγραφο με α/α 5 της ενότητας «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕ 

ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ» των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: 
«5. Να έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να επιλέξει τον τρόπο επεξεργασίας και 

παρουσίασης των παραπάνω παραμέτρων μεταξύ αριθμητικών τιμών και κυματομορφών με 
δυνατότητα απεικόνισης έως τρείς (3) ταυτοχρόνως. Επιπλέον να εμφανίζονται trends 
τουλάχιστον δύο παραμέτρων με επιλογή χρονικών διαστημάτων των τελευταίων 5 / 15 / 30 / 
60 λεπτών.» 

Το αναισθησιολογικό μηχάνημα που διαθέτει η εταιρεία μας εμφανίζει trends τριών 
παραμέτρων για τις τελευταίες 24 ώρες με δυνατότητα επιλογής χρονικών διαστημάτων των 
τελευταίων 10 / 30 / 60 / λεπτών και των τελευταίων 1 / 3 / 6 / 12 / 24 ωρών. 

Προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό ζητούμε 
την τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: 

«5. Να έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να επιλέξει τον τρόπο επεξεργασίας και 
παρουσίασης των παραπάνω παραμέτρων μεταξύ αριθμητικών τιμών και κυματομορφών με 
δυνατότητα απεικόνισης έως τρείς (3) ταυτοχρόνως. Επιπλέον να εμφανίζονται trends 
τουλάχιστον δύο παραμέτρων με επιλογή χρονικών διαστημάτων των τελευταίων 5 ή 10 / 30 / 
60 λεπτών.» 

 
======================================================= 
 
Θ. Στην παράγραφο με α/α 10 της ενότητας «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕ 

ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ» των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: 
«10. Να προσφέρει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων στις παρακάτω αναπνευστικές 

παραμέτρους: 
• Ροή φρέσκων αερίων από 100ml έως τουλάχιστον 25lt / min. 
• Συχνότητα αναπνοής 3 - 100 αναπνοές το λεπτό 
• Όγκος αναπνοής (από 5–1500ml) 
• Σχέση εισπνοής - εκπνοής από 4:1 έως 1:8 
• Peak pressure 4 - 70 mbar 
• Εισπνευστική παύση 0 - 60% 
• Πίεση ΡΕΕΡ 0 - 30 mbar τουλάχιστον 
• Trigger ροής από περίπου 0,2 – 10lt/min» 
Προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό ζητούμε 

την τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: 
«10. Να προσφέρει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων στις παρακάτω αναπνευστικές 

παραμέτρους: 
• Ροή φρέσκων αερίων από 100ml έως τουλάχιστον 20lt / min. 
• Συχνότητα αναπνοής 4 - 100 αναπνοές το λεπτό 
• Όγκος αναπνοής (από 20–1500ml) και δυνατότητα χορήγησης όγκου από 5ml στον 

αερισμό ελεγχόμενης πίεσης (Pressure Control) 
• Σχέση εισπνοής - εκπνοής από 4:1 έως 1:8 
• Peak pressure 4 - 70 mbar 
• Εισπνευστική παύση 0 - 60% του χρόνου εισπνοής ή 0-30% του συνολικού χρόνου 

αναπνοής 
• Πίεση ΡΕΕΡ 0 - 30 mbar τουλάχιστον 
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• Trigger ροής από περίπου 0,2 lt/min» 
 
======================================================= 
 
Ι. Στην παράγραφο με α/α 1 της ενότητας «ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ» 

των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: 
«1. Να είναι του ιδίου οίκου κατασκευής με το αναισθησιολογικό μηχάνημα και 

διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα απεικόνισης βιολογικών παραμέτρων κατάλληλο για χρήση 
από νεογνά έως και ενήλικες. Να είναι τύπου modular, με τουλάχιστον τρεις θέσεις για 
επιπλέον ενισχυτές, ώστε να μπορεί μελλοντικά να μετρήσει επιπλέον παραμέτρους.» 

Επίσης στην παράγραφο με α/α 2 της ενότητας «ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ» των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: 

«2. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V 50Hz, καθώς και με ενσωματωμένη 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου με αυτονομία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ωρών.» 

Η εταιρεία μας διαθέτει monitor παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων διαφορετικού 
κατασκευαστικού οίκου (PHILIPS) σε σχέση με το μηχάνημα αναισθησίας (GETINGE MAQUET). 
Επίσης, προς αναβάθμιση των δυνατοτήτων του προσφερόμενου εξοπλισμού σας προτείνουμε 
την τροποποίηση των προδιαγραφών του μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων, 
ώστε να υπάρχει απαίτηση για την προσφορά αποσπώμενου βυσματούμενου 
ενισχυτή/μόνιτορ μεταφοράς, χαρακτηριστικό που προσδίδει συνέχεια στην αποθήκευση των 
δεδομένων ασθενούς, ευκολία, εργονομία και μεγιστοποιεί το χρόνο ζωής των εξαρτημάτων 
και καλωδίων που δεν χρειάζεται πλέον να αντικαθίστανται κατά τη μεταφορά από τη 
χειρουργική αίθουσα στην ανάνηψη.  

Προτείνεται η τροποποίηση των εν λόγω παραγράφων των τεχνικών προδιαγραφών ως 
εξής: 

«1. Να είναι ολοκληρωμένο σύστημα απεικόνισης βιολογικών παραμέτρων κατάλληλο 
για χρήση από νεογνά έως και ενήλικες. Να είναι τύπου modular, με τουλάχιστον τρεις θέσεις 
για επιπλέον ενισχυτές, ώστε να μπορεί μελλοντικά να μετρήσει επιπλέον παραμέτρους.» 

και 
«2. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V 50Hz και να περιλαμβάνει βυσματούμενο 

ενισχυτή/μόνιτορ μεταφοράς βάρους μικρότερου των 2 kg, με οθόνη αφής 6’’, 4 
κυματομορφών και μπαταρία τουλάχιστον 4 ωρών.» 

 
======================================================= 
 
ΙΑ. Στην παράγραφο με α/α 5 της ενότητας «ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ» των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: 
«5. Να μετρά την πίεση σε εξαιρετικά υπερτασικούς αλλά, υποτασικούς ασθενείς και 

σε νεογνά. Όρια μετρήσεων ενηλίκων 10-270 mmHg ,παίδων 10-235 mmHg και νεογνών 10 -
135 mmHg. Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης να γίνεται αυτόματα ή χειροκίνητα (manual) 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά επιθυμία του χρήστη και να διαθέτει λειτουργία STAT. Η 
αυτόματη μέτρηση της αρτηριακή πίεσης να γίνεται σε προεπιλεγμένους από το χρήστη 
κύκλους με χρονικά διαστήματα από 1 λεπτό – 8 ώρες. Να διαθέτει δικλείδα ασφάλειας που 
να αποτρέπει την υπερβολική πίεση περιχειρίδας.» 

Προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό ζητούμε 
την τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: 

«5. Να μετρά την πίεση σε εξαιρετικά υπερτασικούς αλλά, υποτασικούς ασθενείς και 
σε νεογνά. Όρια μετρήσεων ενηλίκων 30-270 mmHg ,παίδων 10-180 mmHg και νεογνών 10 -
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130 mmHg. Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης να γίνεται αυτόματα ή χειροκίνητα (manual) 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά επιθυμία του χρήστη και να διαθέτει λειτουργία STAT. Η 
αυτόματη μέτρηση της αρτηριακή πίεσης να γίνεται σε προεπιλεγμένους από το χρήστη 
κύκλους με χρονικά διαστήματα από 1 λεπτό – 8 ώρες. Να διαθέτει δικλείδα ασφάλειας που 
να αποτρέπει την υπερβολική πίεση περιχειρίδας.» 

 
======================================================= 
 
ΙΒ. Στην παράγραφο με α/α 5 της ενότητας «ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ» των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: 
«9. Να έχει δυνατότητα άμεσης λήψης θερμοκρασίας. Να μετράει από 0ο C έως 50ο C, 

με ακρίβεια +/- 0.1. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά λεπτομερώς.» 
Προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό ζητούμε 

την τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: 
«9. Να έχει δυνατότητα άμεσης λήψης θερμοκρασίας. Να μετράει από 0ο C έως 45ο C, 

με ακρίβεια +/- 0.1. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά λεπτομερώς.» 
 
======================================================= 
 
ΙΓ. Στην παράγραφο με α/α 12 της ενότητας «ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ» των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: 
«12. Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση και ανάκληση των δεδομένων του 

ασθενούς για τουλάχιστον 150 ώρες. Επιπλέον να αποθηκεύει τουλάχιστον 100 επεισόδια 
(events) και αρρυθμίες με την σχετική κυματομορφή τους.» 

Προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό ζητούμε 
την τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: 

«12. Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση και ανάκληση των δεδομένων του 
ασθενούς για τουλάχιστον 48 ώρες. Επιπλέον να αποθηκεύει τουλάχιστον 50 επεισόδια 
(events) και αρρυθμίες με την σχετική κυματομορφή τους.» 

 
======================================================= 
 
ΙΔ. Στα πλαίσια διασφάλισης προμήθειας εξοπλισμού υψηλού επιπέδου, κορυφαίας 

τεχνολογίας προτείνουμε την προσθήκη των ακόλουθων τεχνικών προδιαγραφών στην ενότητα 
«ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ»: 

 
1η προτεινόμενη προσθήκη: 
«Να μετρά αυτόματα και να απεικονίζει τη μεταβλητότητα του παλμού πίεσης (Pulse 

Pressure Variation) για τον υπολογισμό της αναμενόμενης ανταπόκρισης του ασθενή στα 
παρεχόμενα υγρά.» 

 
2η προτεινόμενη προσθήκη: 
«Να μετρά μέσω του αισθητήρα δακτύλου οξυμετρίας ή με εξωτερική διασυνδεόμενη 

συσκευή, με αναίμακτη μέθοδο την αιμοσφαιρίνη (SpHb) και το δείκτη Pleth Variability Index 
(PVI) για τον υπολογισμό της αναμενόμενης ανταπόκρισης του ασθενή στα παρεχόμενα υγρά.» 

 
3η προτεινόμενη προσθήκη: 
«Να διαθέτει μενού στην ελληνική γλώσσα.» 
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Ελπίζουμε ότι με τις προτάσεις μας συμβάλλουμε θετικά στην διαδικασία 

διαμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών με σκοπό την προμήθεια ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού υψηλού επιπέδου, με την ανάπτυξη δίκαιου και ευρύτερου ανταγωνισμού. Σας 
γνωρίζουμε δε ότι το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας για την 
παροχή διευκρινίσεων και επιπλέον πληροφοριών που θα χρειασθούν στα πλαίσια αυτής της 
διαδικασίας. 
 
 
 
Με τιμή, 
Για την SANTAIR A.E. 
Παναγιώτης Ψυχάρης 
Τμήμα Νοσοκομειακού εξοπλισμού 
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ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 «ΤΖΑΝΕΙΟ» 
 
ΥΠΟΨΙΝ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Πολυξένη Παπαδάμου 
 Τηλ: 2104592120 
 Fax: 2104592597 
 Email: e.malatanti@gna-gennimatas.gr 
 
33927/ΠΨ/19 Αθήνα, 15 Μαΐου 2019 
 
ΑΦΟΡΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΠ ΤΖΑΝΕΙΟ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6126/25-04-2019) 

 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ Δ. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΟΓΚΟΥ ΜΕΘ) 
 

Αξιότιμοι κύριοι, 
Θα θέλαμε μέσω του παρόντος να σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις και τις 

προτάσεις της εταιρίας μας, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του 
είδους Δ. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΟΓΚΟΥ ΜΕΘ που έχετε δημοσιεύσει προς διαβούλευση στο 
διαδίκτυο. 

Αρχικά, ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι του κατασκευαστικού οίκου GETINGE 
MAQUET Σουηδίας (πρώην SIEMENS LIFE SUPPORT SYSTEMS), θα θέλαμε να σας αναφέρουμε 
πως διαθέτουμε κατ’ αποκλειστικότητα στην Ελλάδα το νέο μοντέλο αναπνευστήρα MAQUET 
SERVO-U, το οποίο διαδέχεται την εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά αναπνευστήρων MAQUET 
SERVO-i & SERVO-s, του ιδίου οίκου κατασκευής, που λειτουργούν επιτυχημένα και 
απροβλημάτιστα τα τελευταία χρόνια στην πλειοψηφία των ΜΕΘ των Νοσοκομείων της χώρας 
μας. 

Θα θέλαμε μέσω της παρούσης να προτείνουμε τροποποιήσεις στις τεχνικές 
προδιαγραφές που θέτετε προς διαβούλευση ώστε αρχικά να επιτρέπεται η συμμετοχή μας 
στο διαγωνισμό και ακολούθως να εξασφαλίζεται τόσο η διαμόρφωση ενός πλαισίου 
συνθηκών υγιούς και θεμιτού ανταγωνισμού, όσο και η προμήθεια εξοπλισμού υψηλού 
επιπέδου, κορυφαίας τεχνολογίας. Συγκεκριμένα: 

 
A. Στην παράγραφο με α/α 1 των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: 
«1. τελευταίας τεχνολογίας, με έτος πρώτης κυκλοφορίας τα τελευταία πέντε έτη και 

να ανήκει στην πιο σύγχρονη εμπορική σειρά του κατασκευαστικού οίκου.» 
Ο αναπνευστήρας MAQUET SERVO-U που ανήκει στην πιο πρόσφατη εμπορική σειρά 

του κατασκευαστικού οίκου τέθηκε για πρώτη φορά σε παγκόσμια εμπορική κυκλοφορία τον 
Οκτώβριο του 2013 κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Εντατικής Ιατρικής στο Παρίσι. Προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου ως εξής:  

«1. τελευταίας τεχνολογίας, με έτος πρώτης κυκλοφορίας τα τελευταία έξι έτη και να 
ανήκει στην πιο σύγχρονη εμπορική σειρά του κατασκευαστικού οίκου.» 

 
======================================================= 
 
Β. Στην παράγραφο με α/α 8 των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: 
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«8. Να είναι αναπνευστήρες ελεγχόμενου όγκου και ελεγχόμενης πίεσης και να 
μπορούν να εκτελούν κατ’ ελάχιστον τους παρακάτω τρόπους αερισμού: 

* Αερισμό αναλογικά υποβοηθούμενο με αυτόματη, δυναμική και συνεχή 
παρακολούθηση των μηχανικών παραμέτρων των πνευμόνων (ενδοτικότητα και αντιστάσεις) 
χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω αναλώσιμα ή ισοδύναμο.» 

Ο αναπνευστήρας που διαθέτουμε εκτελεί αερισμό αναλογικά υποβοηθούμενο NAVA 
(Neurally Adjusted Ventilatory Assist) με συνεχή παρακολούθηση της ηλεκτρικής 
δραστηριότητας του διαφράγματος η οποία πραγματοποιείται με ειδικούς ρινογαστρικούς 
καθετήρες. 

Προτείνουμε την τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου των τεχνικών προδιαγραφών 
ως εξής: 

«8. Να είναι αναπνευστήρες ελεγχόμενου όγκου και ελεγχόμενης πίεσης και να 
μπορούν να εκτελούν κατ’ ελάχιστον τους παρακάτω τρόπους αερισμού: 

* Αερισμό αναλογικά υποβοηθούμενο με αυτόματη, δυναμική και συνεχή 
παρακολούθηση των μηχανικών παραμέτρων των πνευμόνων (ενδοτικότητα και αντιστάσεις) 
ή ισοδύναμο.» 

 
======================================================= 
 
Γ. Στην παράγραφο με α/α 9 των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: 
«9. Να έχουν δυνατότητες ρύθμισης των παρακάτω παραμέτρων: 
Σκανδαλισμό (trigger) πίεσης στο διάστημα μεταξύ 0.1 cmH2O και 20 cmH2O περίπου 

και σκανδαλισμό ροής στο διάστημα μεταξύ 0.2lpm και 20lpm περίπου (να αναφερθούν προς 
αξιολόγηση)» 

Ο αναπνευστήρας που διαθέτουμε διαθέτει trigger ροής από 0 έως 2lpm και trigger 
πίεσης από 0 έως 20cmH2O καλύπτοντας τις περιπτώσεις ανάγκης ρύθμισης του trigger σε 
υψηλή τιμή.  

Για να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η 
σχετική παράγραφος των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: 

«9. Να έχουν δυνατότητες ρύθμισης των παρακάτω παραμέτρων: 
Σκανδαλισμό (trigger) πίεσης στο διάστημα μεταξύ 0.1 cmH2O και 20 cmH2O περίπου 

και σκανδαλισμό ροής στο διάστημα μεταξύ 0.2lpm και 2lpm περίπου (να αναφερθούν προς 
αξιολόγηση)» 

 
======================================================= 
 
Δ. Στην παράγραφο με α/α 14 των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: 
«14. Να έχουν δυνατότητα μέτρησης και απεικόνισης στην οθόνη τουλάχιστον των 

παρακάτω παραμέτρων: 
Χρόνους εισπνοής-εκπνοής και του λόγου Ι:Ε.» 
Ο αναπνευστήρας που διαθέτουμε απεικονίζει το χρόνο εισπνοής, το λόγο Ι:Ε και το 

λόγο Ti/Ttot. 
Για να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η 

σχετική παράγραφος των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: 
«14. Να έχουν δυνατότητα μέτρησης και απεικόνισης στην οθόνη τουλάχιστον των 

παρακάτω παραμέτρων: 
Χρόνοy εισπνοής και του λόγου Ι:Ε.» 
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======================================================= 
 
Ε. Στην παράγραφο με α/α 15 των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: 
«15. Να διαθέτουν οπτικοακουστικούς συναγερμούς με ρυθμιζόμενα όρια για τα 

κάτωθι: 
• Εισπνεόμενο tidal volume: Low/high 
• Εκπνεόμενος tidal volume: Low/high» 
Μεταξύ των παραμέτρων του όγκου ανά λεπτό και του στιγμιαίου όγκου ανά αναπνοή, 

αυτή που έχει ουσιαστική σημασία για την κατάσταση του ασθενούς είναι σαφώς η τιμή του 
όγκου ανά λεπτό, παράμετρος η οποία ανανεώνεται ανά αναπνοή, απεικονίζοντας με αυτόν 
τον τρόπο σε πραγματικό χρόνο και συνεχώς, το άθροισμα των όγκων αναπνοής που 
χορηγήθηκαν στον ασθενή το τελευταίο λεπτό.  

Στον αναπνευστήρα που διαθέτουμε διατίθεται συναγερμός μόνο για τον όγκο ανά 
λεπτό, καθώς η παράλληλη ύπαρξη συναγερμού και για τις δύο παραμέτρους, ενδεχόμενως να 
επιφέρει την παρουσίαση του φαινομένου της ενεργοποίησης μη ουσιωδών συναγερμών 
(nuisance alarms).  

Για να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας προτείνουμε την απαλοιφή των 
ανωτέρω απαιτήσεων  για συναγερμό εισπνεόμενου και εκπνεόμενου tidal volume. 

 
======================================================= 
 
ΣΤ. Στην παράγραφο με α/α 16 των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: 
«16. Να διαθέτουν πρόγραμμα εκτίμησης της μηχανικής των πνευμόνων για τις 

παρακάτω παραμέτρους: 
• Negative inspiratory force (NIF)  
… 
• Vital capacity (VC)» 
Ο αναπνευστήρας που διαθέτουμε απεικονίζει εναλλακτικές παραμέτρους εκτίμησης 

της μηχανικής των πνευμόνων. 
Για να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η 

σχετική παράγραφος των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: 
«16. Να διαθέτουν πρόγραμμα εκτίμησης της μηχανικής των πνευμόνων για τις 

παρακάτω παραμέτρους: 
• Negative inspiratory force (NIF) ή δείκτη ρηχής αναπνοής (SBI) & έργο αναπνοής 
… 
• Vital capacity (VC) ή δείκτη καταπόνησης (Stress Index)» 
 
Ελπίζουμε ότι με τις προτάσεις μας συμβάλλουμε θετικά στην διαδικασία 

διαμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών με σκοπό την προμήθεια ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού υψηλού επιπέδου, με την ανάπτυξη δίκαιου και ευρύτερου ανταγωνισμού. Σας 
γνωρίζουμε δε ότι το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας για την 
παροχή διευκρινίσεων και επιπλέον πληροφοριών που θα χρειασθούν στα πλαίσια αυτής της 
διαδικασίας. 
 
Με τιμή, 
Για την SANTAIR A.E. 
Παναγιώτης Ψυχάρης 
Τμήμα Νοσοκομειακού εξοπλισμού 
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    Αθήνα, 10 Μαΐου 2019 

 

Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ 
Υπόψη : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
Θέμα : ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
 
 

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,  
 
 

            Σε συνέχεια της ανάρτησής σας με αριθμό πρωτοκόλλου 6126, σχετικά με την 
διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (Πλήρες Μόνιτορ Παρακολούθησης Ζωτικών Λειτουργιών 
Ασθενών και Καρδιολογική Μονάδα), για το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο, θα θέλαμε 
να σας ενημερώσουμε, με τις κάτωθι παρατηρήσεις : 
 

01) Μετά την προδιαγραφή 6 υπάρχει η εξής ζήτηση (χωρίς αρίθμηση): 
 
Να μπορεί να παρακολουθήσει και άλλες ζωτικές λειτουργίες. Γι΄αυτό το λόγο να δέχεται 
βυσματούμενους ενισχυτές μέτρησης του ιδίου κατασκευαστικού οίκου ή μέσω εξωτερικών 
συσκευών τρίτων κατασκευαστών: α). Βάθους καταστολής, β). καρδιακής παροχής με τη 
μέθοδο συνεχούς καρδιακής παροχής από περιφερική αρτηρία (PICCO), γ). ηλεκτροεγκε-
φαλογραφήματος (EEG), δ). σπιρομετρίας (spirometry), ε). καπνογραφίας (etCO2) και στ). 
μεικτού φλεβικού οξυγόνου (SvO2) και κεντρικού φλεβικού οξυγόνου (ScvO2). 
 
Η βασική σύνθεση να περιλαμβάνει επιπλέον τους παρακάτω ενισχυτές, οι οποίοι θα 
εναλλάσσονται μεταξύ των προσφερομένων μόνιτορ. 
α. Έναν (1) ενισχυτή μέτρησης καρδιακής παροχής (C.O) με τη μέθοδο της θερμοαραίωσης. 
β. Δύο (2) ενισχυτές μέτρησης αιματηρής πίεσης. 
 
Να προσφερθούν κατ επιλογή οι κάτωθι ενισχυτές. 
1. Ενισχυτή μέτρησης μεικτού φλεβικού οξυγόνου ( SvO2) και κεντρικού φλεβικού οξυγόνου 
(ScvO2). 
2. Ενισχυτή μέτρησης συνεχούς καρδιακής παροχής από περιφερική αρτηρία (PICCO). 
3. Ενισχυτή μέτρησης βάθους καταστολής (BIS) 
4. Ενισχυτή ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. (EEG) 
5. Έναν (1) ενισχυτή μέτρησης καπνογραφίας (etCO2) με μέθοδο πλαγίας ροής (sidestream) 
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
 

1. Η μέθοδος καρδιακής παροχής με τη μέθοδο συνεχούς καρδιακής παροχής από 
περιφερική αρτηρία (PICCO), είναι παράμετρος η οποία υποστηρίζεται από 
συγκεκριμένους κατασκευαστές με αποτέλεσμα να μειώνεται ο ανταγωνισμός στο 
ελάχιστο. Η καρδιακή παροχή C.O. καθώς και η συνεχής καρδιακή παροχή (PICCO) 
είναι μέθοδοι μέτρησης καρδιακής παροχής που βασίζονται στην ίδια αρχή 
(θερμοαραίωση) και δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα. Επιπλέον παρακάτω η 
προδιαγραφή ζητάει να συμπεριλαμβάνεται στην βασική σύνθεση ένας (1) 
ενισχυτής μέτρησης καρδιακής παροχής (C.O) με τη μέθοδο της θερμοαραίωσης και 
όχι συνεχούς καρδιακής παροχής. Παρακάτω προτείνουμε την αλλαγή της 
προδιαγραφής. 
 

2. Στα προς επιλογή προσφερόμενα αλλά και στον στάνταρ εξοπλισμό, καθώς και στις 
τεχνικές προδιαγραφές δεν ζητείται πουθενά ενισχυτής σπιρομετρίας. Η δυνατότητα 
μέτρηση σπιρομετρίας ανεβάζει κατά πολύ το κόστος ενός μόνιτορ. Ζητούμε να 
απαλειφτεί το δ). σπιρομετρίας (spirometry). Εναλλακτικά θα μπορούσε να 
προστεθεί ο όρος στην διακήρυξη ‘’επιπλέον δυνατότητες να αναφερθούν για 
αξιολόγηση’’ 
 

3. Η μέτρηση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος μπορεί να γίνει από τον ενισχυτή 
μέτρησης βάθους καταστολής. Με άλλα λόγια με την αγορά ενός ενισχυτή 
παρακολουθούνται και οι δύο παράμετροι (βάθος καταστολής και 
ηλεκτροεγκεφαλογράφημα). Προτείνουμε τροποποίηση της προδιαγραφής για 
μείωση του κόστους αγοράς καθώς και για λόγους χρηστικότητας.  

 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ   
 
Να μπορεί να παρακολουθήσει και άλλες ζωτικές λειτουργίες. Γι΄αυτό το λόγο να δέχεται 
βυσματούμενους ενισχυτές μέτρησης του ιδίου κατασκευαστικού οίκου ή μέσω εξωτερικών 
συσκευών τρίτων κατασκευαστών: α). Βάθους καταστολής, β). καρδιακής παροχής, γ). 
ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG), δ). καπνογραφίας (etCO2) και ε). μεικτού φλεβικού 
οξυγόνου (SvO2) και κεντρικού φλεβικού οξυγόνου (ScvO2). 
 
Η βασική σύνθεση να περιλαμβάνει επιπλέον τους παρακάτω ενισχυτές, οι οποίοι θα 
εναλλάσσονται μεταξύ των προσφερομένων μόνιτορ. 
α. Έναν (1) ενισχυτή μέτρησης καρδιακής παροχής (C.O) με τη μέθοδο της θερμοαραίωσης ή 
έναν (1) Ενισχυτή μέτρησης συνεχούς καρδιακής παροχής από περιφερική αρτηρία (PICCO). 
β. Δύο (2) ενισχυτές μέτρησης αιματηρής πίεσης. 
 
Να προσφερθούν κατ επιλογή οι κάτωθι ενισχυτές ή εξωτερική συσκευή τρίτου 
κατασκευαστή. 
1. Ενισχυτή μέτρησης μεικτού φλεβικού οξυγόνου (SvO2) και κεντρικού φλεβικού οξυγόνου 
(ScvO2). 
2. Ενισχυτή μέτρησης βάθους καταστολής (BIS) / ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG) 
4. Έναν (1) ενισχυτή μέτρησης καπνογραφίας (etCO2) με μέθοδο πλαγίας ροής (sidestream) 
 
 
 
 



 

 

 
 

02)  Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει προδιαγραφή για τα χαρακτηριστικά της μέτρησης 
θερμοκρασίας, παραμέτρου ζωτικής σημασίας σε ΜΕΘ. Προτείνουμε την 
ενσωμάτωση ελαχίστων προδιαγραφών μέτρησης θερμοκρασίας όπως: 
 

 Να μετρά συγχρόνως δύο θερμοκρασίες και να δύναται να απεικονίσει την διαφορά 

αυτών 

 Να μετράει τουλάχιστον από 0ο C έως 50ο C, με ακρίβεια νοσοκομειακού επιπέδου 
+/- 0.1 μονάδες 

 
 

03) Επιπλέον των προδιαγραφών θα μπορούσαν να ενσωματωθούν οι κάτωθι 
προδιαγραφές για να καλύψουν ουσιαστικές ανάγκες μιας ΜΕΘ όπως: 

 

 Να δύναται να συνδεθεί επιπλέον οθόνη για απομακρυσμένη απεικόνιση των 
μετρούμενων παραμέτρων. 

 

 Να διαθέτει λογισμικό απομακρυσμένου ελέγχου από μόνιτορ σε άλλο μόνιτορ, 
απεικονίζοντας όλες τις μετρούμενες παραμέτρους και μια κυματομορφή από το 
απομακρυσμένο μόνιτορ 
 

 Επιπλέον δυνατότητες, όπως για παράδειγμα αναίμακτη μέτρηση καρδιακής 
παροχής, σπιρομετρία, μέτρηση πτητικών, κ.α. να αναφερθούν για αξιολόγηση. 

 
 
 
 
 

Οι παρατηρήσεις που παραθέτουμε διασφαλίζουν την προμήθεια μόνιτορ υψηλών 
προδιαγραφών τελευταίας τεχνολογίας και ταυτόχρονα αυξάνουν το ανταγωνισμό, καθώς 
επιτρέπουν ευρεία συμμετοχή,  προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, στα πλαίσια του 
υγιούς ανταγωνισμού. 
 

 
 

Με εκτίμηση, 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
SIAMOS MEDICAL  
 
 
 
ΤΑΣΟΣ ΣΙΑΜΟΣ 
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