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ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ
ΜΕΣΟΥΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΣΡΑΣΟΤ
ΔΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
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ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΔΛΙΚΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΛΗΡΟΤ
ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ
1. Έρνληαο ππόςε:
α. Σηο ηδξπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ηδξύκαηνο,
β. Σηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ,
γ. Σηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί Γεκόζησλ πκβάζεσλ,
δ. Σηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.
ε. Σηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ηδξύκαηνο θαη
ηδηαηηέξσο ηελ ππ. αξηζκ. ΠΓ 1246/15o/10.12.2015.
ζη. Σε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ Νν17/2017
(ΑΓΑ: ΩΡΖ3ΟΡΛ0-9ΘΜ)
δ. Σελ επηζηνιή ηεο εηαηξείαο INTER MEDICA – ΔΜΜ. ΣΖΛ.
ΣΕΑΝΗΓΑΚΖ κε αξηζκ. πξση. 5638/25 Απγ 2017
ε. Σελ επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ Ν. Α.Δ.κε αξηζκ.
πξση. 5666/28 Απγ 2017
ζ. Σελ επηζηνιή ηεο εηαηξείαο DRAGER HELLAS A.E.. κε αξηζκ.
πξση. 5661/28 Απγ 2017
η. Σειηθέο
Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο
Δπηηξνπήο
Σερληθώλ
Πξνδηαγξαθώλ γηα Πιήξεο Αλαηζζεζηνινγηθό πγθξόηεκα Πξση. 2015/14 Μαξ
2018.
Α Ν Α Ρ Σ Ο Τ Ν Σ Α Ι
2. Οη ηειηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ παξόληνο
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξύκαηνο: www.nimts.gr θαζώο θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΗΑΤΓΔΗΑ.
3. Οη ηειηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πξνέθπςαλ ύζηεξα από δεκόζηα
δηαβνύιεπζε όπνπ ζπκκεηείραλ νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο κε ηελ
ππνβνιή ησλ (δ) έσο θαη (ζ) ζρεηηθώλ έληππσλ παξαηεξήζεσλ, ηα πξσηόηππα
ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ Ηδξύκαηνο θαη είλαη ζηε
δηάζεζε θάζε ελδηαθεξόκελνπ.
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4. Σν ζύλνιν ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, πνπ ζα πεξηέρεη ηηο
θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζα ηύρεη ηεο πξνβιεπόκελεο δεκνζίεπζεο,
ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (ΔΖΓΖ, ΚΖΜΓΖ θιπ), κε παξάιιειε
αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξύκαηνο, όπνπ ζα δίδεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο λα ιάβνπλ πιήξε γλώζε ησλ όξσλ ηνπ δηαγσληζκνύ,
θαζώο επίζεο θαη ησλ ηερληθώλ πεξηγξαθώλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε
απηόλ.

Αθξηβέο αληίγξαθν

Σαμρνο Γεώξγηνο Γηαλλαθόο
Γληήο- πληνληζηήο

Λγνο (Ο) Γεώξγηνο Πιαζηάξαο
Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηώλ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ:
«Α» ΠΛΗΡΔ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ
ΜΔΣΟΥΗΚΟY ΣΑΜΔΗΟY ΣΡΑΣΟΤ
Αζήλα, 08/05/2018

ΣΔΛΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΛΗΡΟΤ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ
Α.

ΓΔΝΙΚΑ

1. Σν ππό πξνκήζεηα αλαηζζεζηνινγηθό κεράλεκα ζα πξέπεη λα είλαη
ακεηαρείξηζην, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, ειεγρόκελν από κηθξνεπεμεξγαζηέο,
θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε αζζελείο όισλ ησλ ειηθηώλ (ελήιηθεο, παηδηά λενγλά)
ρσξίο θακία αιιαγή ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ.
2. Να θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε βάζε κε ζύζηεκα πέδεζεο ηνπ ίδηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ θαη λα δηαζέηεη απνζεθεπηηθό ρώξν, επηθάλεηα
γξαθήο, πνιύζπαζην βξαρίνλα ζηήξημεο ή ζηήξημε ζσιήλσλ/θαισδίσλ,
επηθάλεηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε κόληηνξ ή άιισλ ζπζθεπώλ θαη ξεπκαηνιήπηεο γηα
ηελ ηξνθνδνζία πεξηθεξηθώλ ζπζθεπώλ. Δπίζεο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν
βνεζεηηθό ξνόκεηξν θαη αλαξξόθεζε θελνύ.
3. Να απνηειείηαη από ηα αθόινπζα :
α. Κπξίσο κεράλεκα αλαηζζεζίαο
β. Αλαπλεπζηήξα
γ. Μόληηνξ αλαπλεπζηηθώλ παξακέηξσλ
δ. Μόληηνξ αηκνδπλακηθώλ παξακέηξσλ (κε ελζσκαησκέλε νζόλε
έγρξσκε LCD/TFT κεγέζνπο έσο 15'' ηνπιάρηζηνλ).
ε. Γύν εμαεξσηήξεο (ζεβνθινπξαλίνπ θαη δεζθινπξαλίνπ) λα
πξνζθέξνπλ πξνο επηινγή.
Όια ηα παξαπάλσ λα είλαη από ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηηθό νίθν ώζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε απόιπηε ζπκβαηόηεηα κεηαμύ ηνπο.
4. Να παξέρεη ηε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα θαη πξνζηαζία αζζελνύο. Θα
εθηηκεζεί ζεηηθά ε δπλαηόηεηα απηόκαηνπ αεξηζκνύ ηνπ αζζελνύο κε αέξα
πεξηβάιινληνο, ζηελ πεξίπησζε πηώζεο ηεο πίεζεο ησλ αεξίσλ ηεο θεληξηθήο
εγθαηάζηαζεο θαη ηαπηόρξνλα εμάληιεζεο ησλ εθεδξηθώλ θηαιώλ (θαηάζηαζε
εμαηξεηηθά έθηαθηεο αλάγθεο).
5. Σν ινγηζκηθό ηνπ θπξίσο αλαηζζεζηνινγηθνύ κεραλήκαηνο λα είλαη ζηα
Διιεληθά.
Β.

ΚΤΡΙΩ ΜΗΥΑΝΗΜΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ

1. Να θέξεη ζσιήλεο κε κε αληαιιάμηκεο ζπλδέζεηο γηα ηξνθνδνζία από
θεληξηθή παξνρή αεξίσλ Ο2 , Ν2Ο θαη πεπηεζκέλνπ αέξα ζπκβαηνύο κε ην
ζύζηεκα παξνρήο , αεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δπίζεο λα θέξεη εθεδξηθό ζύζηεκα
ηξνθνδνζίαο Ο2 θαη Ν2Ο θαη ηζάξηζκεο εθεδξηθέο θηάιεο κε θσδηθνπνίεζε Pin
Index. ε πεξίπησζε πνπ ιεηηνπξγεί κε νδεγό αέξην λα παξαδνζνύλ εθεδξηθέο
θηάιεο άλσ ησλ 7lt.
2. Να δηαζέηεη ςεθηαθέο ελδείμεηο ή καλόκεηξα ζηελ πξόζζηα όςε ηνπ
κεραλήκαηνο γηα ηελ πιεξνθόξεζε ηνπ ρεηξηζηή αλαθνξηθά κε ηε ζσζηή
ηξνθνδνζία ηνπ κεραλήκαηνο από ηελ θεληξηθή παξνρή αεξίσλ θαη ην
πεξηερόκελν εθεδξηθώλ θηαιώλ. Να δηαζέηεη ζύζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο από ππεξβνιηθά πςειέο πηέζεηο.
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3. Να δηαζέηεη ειεθηξνληθό ζύζηεκα ρνξήγεζεο θαη ξύζκηζεο θξέζθσλ
αεξίσλ από 0,3lt/min έσο 16lt πεξίπνπ, ηθαλό γηα ηελ θάιπςε ησλ
απαηηήζεσλ ηόζν ηεο θιαζηθήο όζν ηεο Low θαη Minimal Flow αλαηζζεζίαο. Να
δηαζέηεη θαη ςεθηαθά ξνόκεηξα γηα ηελ επηπιένλ ελεκέξσζε ηνπ ρεηξηζηή.
4. Να δηαζέηεη ζύζηεκα εμαζθάιηζεο ειάρηζηεο ζπγθέληξσζεο Ο2 ζηα
θξέζθα αέξηα όρη κηθξόηεξεο ηνπ 25% όηαλ επηιέγεηαη κίγκα θξέζθσλ αεξίσλ Ο2 /
Ν2Ο. ε πεξίπησζε πηώζεο ηνπ Ο2, ην κεράλεκα ΝΑ ΜΖΝ ΜΔΣΑΠΗΠΣΔΗ
ΑΤΣΟΜΑΣΑ ζε ιεηηνπξγία κε ΠΔΠΗΔΜΔΝΟ ΑΔΡΑ αιιά κόλν κεηά από επηζπκίαπξόηαζε ηνπ αξκόδηνπ (ππεπζύλνπ) αλαηζζεζηνιόγνπ. Να ηξνθνδνηείηαη από
ξεύκα ηνπ δηθηύνπ θαη από επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία πνπ εμαζθαιίδεη
απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ 30 min.
5. Να δηαζέηεη απηόκαηε αλάιπζε ησλ πεξηπηώζεσλ ζπλαγεξκώλ,
απνθιίζεσλ ή δπζιεηηνπξγηώλ θαη απηόκαηε θαηάηαμε θαη απεηθόληζή ηνπο,
αλάινγα
κε
ηε
ζπνπδαηόηεηά
ηνπο.
Να
δηαζέηεη
απαξαηηήησο
νπηηθναθνπζηηθό ζπλαγεξκό γηα: α) Με ζσζηή πίεζε ηξνθνδνζίαο Ο2 β) Καηά
ιεπηό αεξηζκό γ) Πίεζε αεξαγσγώλ δ) Γηαξξνή.
6. Να θέξεη ζύζηεκα πξνζαξκνγήο δύν (2) ελεξγώλ εμαεξσηήξσλ γηα
ρνξήγεζε αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ, κε δηάηαμε αζθάιεηαο πνπ λα απνθιείεη ηελ
ηαπηόρξνλε ελεξγνπνίεζε θαη ησλ δπν εμαεξσηήξσλ.
7. Να δηαζέηεη θύθισκα επαλεηζπλνήο:
α) Με θάληζηξν λαηξαζβέζηνπ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, κεγάιεο
ρσξεηηθόηεηαο γηα πνιύσξεο επεκβάζεηο. Να δέρεηαη θαη θάληζηξα κηαο
ρξήζεσο γηα ηηο πεξηπηώζεηο ζεπηηθώλ πεξηζηαηηθώλ.
β) Θεξκαηλόκελν αλαπλεπζηήξα ή αληίζηνηρεο ηερλνινγίαο
γηα ηελ απνθπγή ζπκπύθλσζεο πδξαηκώλ, εθηόο απηνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηόζν
ηεο θιαζηθήο όζν θαη ηεο Low θαη Minimal Flow αλαηζζεζίαο.
γ) Με βαιβίδα αζθαιείαο πίεζεο αζζελή, θαηά πξνηίκεζε κε
δπλαηόηεηα ηαρείαο εθηόλσζεο.
8. Γπλαηόηεηα ρνξήγεζεο 100% νμπγόλνπ κε ρεηξνθίλεην αεξηζκό
κέζσ δηαβαζκηζκέλνπ κεραληθνύ ξπζκηζηή ξνήο, ζε πεξίπησζε πηώζεο ηεο
ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο θαη εμάληιεζεο θαη ηεο κπαηαξίαο. Ζ ξνή λα δηέξρεηαη
κέζα από ηνλ εμαεξσηήξα θαη ρνξήγεζε θαη αλαηζζεηηθνύ αεξίνπ.
9. Να αληρλεύεη, λα αλαγλσξίδεη θαη λα κεηξά απηόκαηα ηε ζπγθέληξσζε
ηνπ ρνξεγνύκελνπ πηεηηθνύ αλαηζζεηηθνύ. Να έρεη δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο
αλίρλεπζεο δπν πηεηηθώλ κε απεηθόληζε ησλ ζπγθέληξσζεώλ ηνπο.
10. Να πξαγκαηνπνηείηαη απηνέιεγρνο ησλ ειεθηξνληθώλ θαη κεραληθώλ
ζπζηεκάησλ ηνπ θαη έιεγρνο ηπρόλ δηαξξνώλ. ε εμαηξεηηθά επείγνπζεο
θαηαζηάζεηο λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα δηαθνπήο ηνπ απηνειέγρνπ.
11. Σν λέν αλαηζζεζηνινγηθό κεράλεκα πξέπεη λα δηαζέηεη έμνδν γηα
νμπγνλνζεξαπεία κέζσ καζθώλ Venturi κε ξνέο έσο 10lt/min.
12. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απαγσγήο αεξίσλ (scavenging system)
απνηεινύκελν από δνρείν ζπιινγήο αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ κε ελζσκαησκέλν
δείθηε ηεο απνξξνθεηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο απαγσγήο ηεο αίζνπζαο.
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Γ. ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΑ
1. Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, ειεθηξνληθά ειεγρόκελνο θαη λα
ιεηηνπξγεί:
α. Ζιεθηξηθά ππό ηάζε 220V/50Hz θαη πλεπκαηηθά κε αέξα ή Ο2
(ηερλνινγία θπζνύλαο) ή
β. Ακηγώο ειεθηξηθά ππό ηάζε 220V/50Hz (ηερλνινγία εκβόινπ ή
ηνπξκπίλαο)
Να αλαθεξζεί ε ηερλνινγία ηνπ αλαπλεπζηήξα θαη ε κέζε θαηαλάισζε αεξίνπ
νδήγεζεο (γηα ηελ πξώηε πεξίπησζε) ώζηε λα αμηνινγεζεί νηθνλνκνηερληθά.
Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία πνπ λα
πξνζδίδεη
απηνλνκία
ηνπιάρηζηνλ
ηξηάληα
(30)
ιεπηώλ.
Να εθηειεί ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο αεξηζκνύ:
α. απηόκαην (Spontaneous Breathing) θαη ρεηξνθίλεην αεξηζκό (Manual
Ventilation)
β. κεραληθό αεξηζκό ειεγρόκελνπ όγθνπ (Volume Control Ventilation
VCV)
γ. κεραληθό αεξηζκό ειεγρόκελεο πίεζεο (Pressure Control Ventilation
PCV)
δ. ζπγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθό αεξηζκό (Synchronized
Intermittent Mandatory Ventilation SIMV) όγθνπ θαη πίεζεο (VC-SIMV θαη PC-SIMV)
ε. Αεξηζκό ππνζηήξημεο πίεζεο (Pressure Support)
ζη. Αεξηζκό ζπλερνύο ζεηηθήο πίεζεο (CPAP)
δ. Αεξηζκό ζπλδπαζκνύ όγθνπ θαη πίεζεο (PC-VG ή VC-Autoflow ή
αληίζηνηρν)
Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο κε επηπξόζζεηνπο ηξόπνπο
αεξηζκνύ, πξνο αμηνιόγεζε όπσο π.ρ:
Αεξηζκόο δηθαζηθήο πίεζεο (PC-BIPAP) θαη εθηόλσζεο αεξαγσγώλ (PCAPRV).
Πξνζηαζία θαη επαλαζηξαηνιόγεζε ησλ θπςειίδσλ (recruitment).
Εσηηθήο ρσξεηηθόηεηαο (Vital capacity).
Δπηπιένλ ζε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ή ζε ζπλζήθεο
εμσζσκαηηθήο αληιίαο) λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία θαξδηαθήο παξάθακςεο.
Γπλαηόηεηα ξύζκηζεο από ην ρξήζηε γηα:
α. Αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα έσο 60 brpm ηνπιάρηζηνλ
β. ρέζε εηζπλνήο πξνο εθπλνή (Η : Δ) από 2:1 έσο 1:8 ηνπιάρηζηνλ.
γ. Αλαπλεόκελνπ όγθνπ (VT) από 20 ml έσο 1400ml
δ. Πίεζε PEEP έσο 20 cm H2O
ε. Υξόλνπ Plateau έσο 60 % ηνπιάρηζηνλ
ζη. Μέγηζηε εηζπλεπζηηθή πίεζε 60cm H2O (ηνπιάρηζηνλ).
δ. θαλδαιηζκόο ξνήο (trigger) από 0,3L/min
Να δηαζέηεη αλεμαξηεζία - απνζύδεπμε ηνπ παξερόκελνπ όγθνπ(λΣ)
από ηηο κεηαβνιέο ηεο ξνήο ησλ θξέζθσλ αεξίσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν
αλαπλεπζηήξαο λα δηαζέηεη νπσζδήπνηε απηόκαηε αληηζηάζκηζε ηνπ
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παξερόκελνπ δσηηθνύ όγθνπ, παξαθάκπηνληαο ηηο κεηαβνιέο ξνήο ησλ αεξίσλ θαη
ηεο ελδνηηθόηεηαο ηνπ αζζελή.
Να δηαζέηεη εύθνιε αιιαγή από ηε ρεηξνθίλεηε ζηελ απηόκαηε
ιεηηνπξγία θαη αληηζηξόθσο.
Γ. ΜΟΝΙΣΟΡ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ
1. Σν θπξίσο κεράλεκα ηεο αλαηζζεζίαο λα δηαζέηεη έγρξσκε TFT
νζόλε 15'' κε ηαπηόρξνλε απεηθόληζε 3 ηνπιάρηζηνλ θαλαιηώλ, πνπ λα
απεηθνλίδεη ζε ςεθηαθέο ελδείμεηο ή ζε θπκαηνκνξθέο ηηο παξαθάησ
αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο:
α. πγθέληξσζε εηζπλεόκελνπ θαη εθπλεόκελνπ Ο2
β. Υνξεγνύκελνπο όγθνπο (MV,VT) θαη αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα
γ. εθαξκνδόκελεο πηέζεηο (Peak, Plateau,Peep)
δ. πγθέληξσζε Ν2Ο , CO2 θαη πηεηηθώλ αλαηζζεηηθώλ
ε. Δλδνηηθόηεηα (Compliance) θαη θιεηζηνύο βξόρνπο πίεζεο/όγθνπ θαη
ξνήο/όγθνπ
ζη. Απνξξόθεζε αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ (MAC) δηνξζσκέλε βάζεη ηεο
ειηθίαο.
2. Να δηαζέηεη απεηθόληζε εμειεγκέλνπ ζπζηήκαηνο θαζνδήγεζεο ηνπ
αλαηζζεζηνιόγνπ αλαθνξηθά ζηελ θαηαλάισζε θξέζθνπ αεξίνπ, γηα ηελ
εμαζθάιηζε νηθνλνκίαο ζηελ θαηαλάισζε ησλ πηεηηθώλ αλαηζζεηηθώλ θαηά ηε Low
θαη Μinimal Flow αλαηζζεζία.
3. Να δηαζέηεη ξπζκηδόκελα όξηα ζπλαγεξκνύ θαη λα απεηθνλίδεη κελύκαηα
ζπλαγεξκνύ ηαμηλνκεκέλα ζε ηξεηο (3) θαηεγνξίεο πξνηεξαηόηεηαο.
4. Οη κεηξήζεηο ησλ πηεηηθώλ αλαηζζεηηθώλ , ηνπ Ν2Ο θαη ηνπ CΟ2 λα
πξαγκαηνπνηνύληαη κε αηζζεηήξα ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο, ηνπ δε Ο2 κέζσ
παξακαγλεηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ απνθπγή αλαιώζηκσλ αηζζεηήξσλ.
Δ. ΜΟΝΙΣΟΡ ΑΙΜΟΓΤΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ
1. Να είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγείν θαη λα δηαζέηεη
πξνζηαζία απηλίδσζεο θαη δηαζεξκίαο.
2. Να δηαζέηεη TFT-LCD έγρξσκε νζόλε 15'' κε ηαπηόρξνλε απεηθόληζε
έμη (6) θαλαιηώλ ηνπιάρηζηνλ. Δπηπιένλ, λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε
επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία πνπ λα πξνζδίδεη απηνλνκία ηξηώλ (3) σξώλ
ηνπιάρηζηνλ.
3. Να δηαζέηεη ηηο παξαθάησ εληζρπηηθέο βαζκίδεο:
α. Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα (ECG)
β. Γύν αηκαηεξέο πηέζεηο (IBP)
γ. Αλαίκαθηε πίεζε (NIBP)
δ. Γύν ζεξκνθξαζίεο (Σ1, Σ2)
ε. Παικηθή Ομπκεηξία (SpO2)
ζη. Νεπξνκπηθνύ απνθιεηζκνύ (ΝΜΣ) θαη βάζνπο αλαηζζεζίαο (BIS)(εληξνπία)
Να έρεη ηε δπλαηόηεηα κειινληηθήο αλαβάζκηζεο (λα πξνζθεξζνύλ
εληζρπηέο πξνο επηινγή).
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4. Να επηθνηλσλεί ηεθκεξησκέλα κε ην θπξίσο κεράλεκα αλαηζζεζίαο θαη
λα παξαιακβάλεη ηα δεδνκέλα αλαηζζεζίαο, ηα νπνία λα απεηθνλίδεη θαη' επηζπκία
ηνπ ρεηξηζηή ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ.
5. Να δηαζέηεη κλήκε (Trends) 24 σξώλ γηα όιεο ηηο κεηξνύκελεο
παξακέηξνπο.
6. Οπηηθναθνπζηηθή δηάηαμε ζπλαγεξκνύ (Alarms) θαη ξπζκηδόκελα όξηα
γηα όιεο ηηο παξακέηξνπο.
7. Να έρεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε δίθηπν επηθνηλσλίαο Ethernet.
8. Να ζπλνδεύεηαη από ηξηπνιηθό θαη πεληαπνιηθό θαιώδην ΖΚΓθήκαηνο,
αηζζεηήξα παικηθήο νμπκεηξίαο δαθηύινπ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, ηξεηο πεξηρεηξίδεο
δηαθνξεηηθώλ
κεγεζώλ
θαη
δύν
αηζζεηήξεο
ζεξκνθξαζίαο
(νηζνθάγνπ θαη δέξκαηνο) θαη ελ γέλεη όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ άκεζε
θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ.
9. Σν κόληηνξ αηκνδπλακηθώλ παξακέηξσλ λα είλαη ζπκβαηό κε ην
αλαηζζεζηνινγηθό κεράλεκα. Να θαηαηεζνύλ απαξαηηήησο, ηα πηζηνπνηεηηθά
ζπκβαηόηεηαο (CE declaration of compatibility) ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 93/42 ηεο
Δ.Δ «πεξί ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ», κε ηελ νπνία έρεη ελαξκνληζζεί ε
Διιεληθή Ννκνζεζία (ΦΔΚ 2198/2-10-2009).
 Ηλεκηποκαπδιογπάθημα (ΗΚΓ)
1. Ζ ιήςε ηνπ θαξδηνγξαθήκαηνο λα γίλεηαη κέζσ επθάκπηνπ,
αλζεθηηθνύ ζηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο ηξηπνιηθνύ θαη πεληαπνιηθνύ θαισδίνπ
κε ηνπο αληίζηνηρνπο πξνζζαθαηξνύκελνπο αθξνδέθηεο (θαη εμαπνιηθνύ).
2. Να αληρλεύεη θαη λα αλαγλσξίδεη απηόκαηα θαθή ζύλδεζε ή δηαθνπή
ηνπ ειεθηξνδίνπ.
3. Να απεηθνλίδεη επδηάθξηηα ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα, αθόκε θαη ζηηο
πεξηπηώζεηο θαθήο ζύλδεζεο ή δηαθνπήο ηνπ ειεθηξνδίνπ ΖΚΓ.
4. Να έρεη αθνπζηηθή έλδεημε ηνπ ζπκπιέγκαηνο QRS.
5. Να δίλεη δπλαηόηεηα επηινγήο γηα ζπλερή απεηθόληζε νπνηαζδήπνηε
από ηηο δηαζέζηκεο απαγσγέο, θαζώο θαη λα απεηθνλίδεη ηαπηόρξνλα, ηνπιάρηζηνλ
δπν απαγσγέο πνπ επηιέγνληαη από ην ρεηξηζηή.
6. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο βεκαηνδόηε.
7. Ζ απεηθόληζε ην ΖΚΓ λα κελ επεξεάδεηαη από παξάζηηα δηαζεξκίαο ή
ξεύκαηα απηλίδσζεο.
8. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο ησλ βαζηθώλ ηύπσλ αξξπζκηώλ θαη
αλάιπζεο ηνπ ST δηαζηήκαηνο ζε ηξεηο απαγσγέο ηνπιάρηζηνλ.
9. Σν θαιώδην ΖΚΓ λα δίλεη ηε δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ηεο
θπκαηνκνξθήο ηεο αλαπλνήο θαη λα ππάξρεη ςεθηαθή έλδεημε ηεο ζπρλόηεηαο ησλ
αλαπλνώλ.
 Αιμαηηπέρ πιέζειρ (ΙΒΡ)
1. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο κέηξεζεο δύν αηκαηεξώλ
πηέζεσλ. Να απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο ηεο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη κέζεο πίεζεο,
θαζώο θαη νη θπκαηνκνξθέο ησλ πηέζεσλ.
2. Να δηαζέηεη ηερλνινγία ππέξζεζεο ησλ θπκαηνκνξθώλ (overlap).
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 Αναίμακηη πίεζη (ΝΙΒΡ)
1. Ζ κέηξεζε λα γίλεηαη κε ηελ θιαζηθή κέζνδν (κε πεξηρεηξίδα).
2. Να δίλεη ηε δπλαηόηεηα ρεηξνθίλεηεο θαη απηόκαηεο εθθίλεζεο ηεο
κέηξεζεο ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα.
3.Να απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη κέζεο
αξηεξηαθήο πίεζεο, κε μερσξηζηά όξηα ζπλαγεξκνύ γηα θάζε κία από απηέο.
 Δνιζσςηήρ ΝΜΣ
Γηα παξαθνινύζεζε ηνπ βάζνπο ηνπ λεπξνκπηθνύ απνθιεηζκνύ κέζσ
TOF/SΣ, DBS, PTC.
 Θεπμοκπαζία (Σ)
1. Να κεηξά ηαπηόρξνλα ηε ζεξκνθξαζία ζε δύν δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ
ζώκαηνο (Σ1,Σ2), κε όξηα ζπλαγεξκνύ.
2. Να ππνινγίδεη θαη λα αλαδεηθλύεη ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ
ησλ δύν ζεκείσλ (ΓΣ).
 Παλμική οξςμεηπία (SpO2)
1. Να κεηξά κε αλαίκαθηε κέζνδν ηνλ θνξεζκό ηεο αηκνζθαηξίλεο ζε
νμπγόλν κέζσ αηζζεηήξα δαθηύινπ (probe) πνιιαπιώλ ρξήζεσλ.
2. Να δίλεη ςεθηαθή έλδεημε ηνπ θνξεζκνύ % θαη λα απεηθνλίδεη ηελ
πιεζπζκνγξαθηθή θακπύιε SpO2.
3. Να κεηξά κε αλαίκαθηε κέζνδν ηελ αηκνζθαηξίλε (SpHb) κε γξάθεκα
ηάζεο θαη ην δείθηε SPI.
 Βάθορ αναιζθηζίαρ
Με ηε κέζνδν ηνπ δηθαζκαηηθνύ δείθηε (BIS)-(εληξνπία).
Σ. ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
1. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο επξσπατθέο
πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE. Να δηαηίζεηαη από
αληηπξόζσπν πνπ δηαζέηεη από πηζηνπνίεζε ISO 9001:2000 θαη ISO 13485:2003
ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α ΓΤ8δ/1348/04 πνπ αθνξά ζηε δηαθίλεζε θαη ηελ ηερληθή
ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ.
2. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό λα είλαη εληαγκέλνη ζε πξόγξακκα
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ 117/2004(ΦΔΚ 82Α) θαη Π.Γ
15/2006(ΦΔΚ 12Α) ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2003/108.
3. Να δνζεί εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) έηε θαη λα αλαθεξζεί ε
εηήζηα
θνζηνιόγεζε
ζπκβνιαίνπ
πιήξνπο
ζπληήξεζεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαιιαθηηθώλ, service kits θαη εξγαζίαο εθηόο
αλαισζίκσλ, θαζώο θαη πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ service
kits θαη εξγαζίαο εθηόο αληαιιαθηηθώλ θαη αλαισζίκσλ ηεο κνλάδνο, κεηά ην πέξαο
ηεο εγγύεζεο. Γηα ηε δηακόξθσζε ηεο αλεγκέλεο ηηκήο ζα ιεθζνύλ ππόςε ε ηηκή
πξνζθνξάο ηνπ αλαηζζεζηνινγηθνύ ζπγθξνηήκαηνο θαη ην θόζηνο πιήξνπο
ζπληήξεζήο ηνπ (κε ηα αληαιιαθηηθά) κέρξη θαη ηε ζπκπιήξσζε δεθαεηίαο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξόλνπ εγγύεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο).
4. Να βεβαηώλεηαη εγγξάθσο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν ε δηάζεζε
αληαιιαθηηθώλ γηα κία δεθαεηία.
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5. Οη ζπκκεηέρνληεο λα δηαζέηνπλ κόληκα νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο
ππνζηήξημεο θαη service, θαζώο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό, κε
πηζηνπνηεηηθό εθπαίδεπζεο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν γηα ηε ζπληήξεζε ησλ
πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ.

Αθξηβέο αληίγξαθν

ρεο (ΤΗ) Κσλ/λνο Βίιιηαο
Τπoδηεπζπληήο

Λγνο (Ο) Γεώξγηνο Πιαζηάξαο
Πξντζη. Σκ. Πξνκεζεηώλ
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