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1. Να είλαη ζύγρξνλεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ηειεπηαίνπ ηύπνπ, πιήξσο
βπζκαηνύκελν, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο, κε δπλαηόηεηα εμόδνπ ζε Η∕Υ
θαη λα έρεη δπλαηόηεηα κειινληηθήο αλαβάζκηζεο. Να είλαη
θαηάιιειν γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο αζζελώλ (ελήιηθεο, παηδηά, βξέθε,
λενγλά).
2. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 220V∕50Hz κέζσ εύθακπηνπ ηξηπνιηθνύ
θαισδίνπ θαη λα δηαζέηεη εζσηεξηθή επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία
ηόλησλ ιηζίνπ γηα απηόλνκε ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 5 σξώλ. Τν
ηξνθνδνηηθό θαη ν θνξηηζηήο λα είλαη ελζσκαησκέλα ζην κόληηνξ.
3. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε έγρξσκε νζόλε αθήο 12- 15΄΄, TFT
πςειήο επθξίλεηαο, κε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο απεηθόληζεο εώο θαη 8
θπκαηνκνξθώλ θαη λα κπνξεί λα δερηεί δεύηεξε εμσηεξηθή νζόλε.
4. Να είλαη απιό θαη εύρξεζην κε menu πνπ θαζνδεγνύλ ην ρξήζηε θαη
ν ρεηξηζκόο ηνπ λα γίλεηαη κέζσ ηεο νζόλεο αθήο θαη πεξηζηξνθηθνύ
πιήθηξνπ πινήγεζεο (navigator). Επίζεο λα δηαζέηεη πιήθηξα άκεζεο
πξόζβαζεο γηα ηηο ζπρλόηεξα ρξεζηκνπνηνύκελεο ιεηηνπξγίεο. Όιεο νη
ελδείμεηο θαη νη νδεγίεο επί ηεο νζόλεο λα εκθαλίδνληαη ζηελ ειιεληθή
γιώζζα.

5. Να δηαζέηεη πνιππαξακεηξηθή βπζκαηνύκελε κνλάδα ε νπνία λα
παξαθνινπζεί θαη’ ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο:


ΗΚΓ 3∕5 απνιήμεσλ



Αλαπλνή (RR)



Κνξεζκό αηκνζθαηξίλεο SpO2



Δύν ζεξκνθξαζίεο (2ρTEMP)



Αξηεξηαθή πίεζε αλαίκαθηα (NIBP)



Δύν θαλάιηα αηκαηεξώλ πηέζεσλ (2ρIBP)

6. Να δύλαηαη νπσζδήπνηε λα δερηεί αλεμάξηεηεο βπζκαηνύκελεο
κνλάδεο γηα κέηξεζε θαη άιισλ παξακέηξσλ όπσο επηπιένλ θαλάιηα
IBP, θαπλνγξαθία CO2, BIS, CCO∕SvO2 απηόλνκα ή κέζσ εμσηεξηθήο
ζπζθεπήο, PiCCO, respiratory mechanics, C.O, αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ
κε απηόκαηε αλαγλώξηζε, ΗΕΓξαθεκα, λεπξνδηεγέξηε θ.α.
7. Οη βηζκαηνύκελεο κνλάδεο (modules) λα πξνζζαθαηξνύληαη εύθνια
πάλσ ζην κόληηνξ θαη ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ άιισλ
παξακέηξσλ θαη ρσξίο λα δηαθόπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο.
8. Τν ΗΚΓ λα ιακβάλεηαη κε 3 ή 5 πνιηθό θαιώδην αζζελνύο κε επηινγή
απαγσγώλ από ην monitor. Να δηαζέηεη απεηθόληζε ηνπιάρηζηνλ δύν
απαγσγώλ ηαπηόρξνλα κε ηηο ππόινηπεο κεηξνύκελεο παξακέηξνπο θαη
λα κπνξεί λα απεηθνλίζεη όιεο ηηο κεηξνύκελεο απαγσγέο ηαπηόρξνλα
ζηελ νζόλε κε εύθνιν θαη γξήγνξν ηξόπν. Να δηαζέηεη θίιηξα
παξαζίησλ, ρεηξνπξγηθήο δηαζεξκίαο, ξεύκαηνο θαη απηληδσηή. Να
δηαζέηεη ξύζκηζε ηνπ πιάηνπο ηνπ παικνύ θαζώο θαη ηεο ηαρύηεηαο
ζάξσζεο ηνπ ίρλνπο.
9. Να αληρλεύεη θαη αλαιύεη αξξπζκίεο όισλ ησλ ηύπσλ. Σε πεξίπησζε
απνθόιιεζεο ειεθηξνδίνπ λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ
ΗΚΓ (λα κεηαπίπηεη ζε άιιε απαγσγή) θαη λα δίλεη ζήκα εηδνπνίεζεο
γηα ην πνην ειεθηξόδην έρεη απνθνιιεζεί. Να έρεη δπλαηόηεηα
αλάιπζεο ηνπ ST ζε όιεο ηηο απαγσγέο θαη δπλαηόηεηα εθηύπσζεο ζε
πεξίπησζε ζπλαγεξκνύ.

10. Η αλαπλνή λα ιακβάλεηαη κε ην θαιώδην ηνπ ΗΚΓ θαη λα απεηθνλίδεη
ηε ζπρλόηεηα ησλ αλαπλνώλ ςεθηαθά θαη ζε θακπύιε.
11. Να απεηθνλίδεηαη ςεθηαθά ν θνξεζκόο ηεο αηκνζθαηξίλεο θαζώο θαη ε
πιεζπζκνγξαθηθή θακπύιε. Να έρεη δπλαηόηεηα θαη’ επηινγή
κέηξεζεο θαη δεύηεξεο νμπκεηξίαο.
12. Να κεηξά αλαίκαθηε πίεζε κε ηαιαλησζηκεηξία κέζσ πεξηρεηξίδνο
κνλνύ απινύ θαη λα απεηθνλίδεη ςεθηαθά ηε ζπζηνιηθή, δηαζηνιηθή
θαη κέζε αξηεξηαθή πίεζε. Η αλαίκαθηε πίεζε λα ιακβάλεηαη ηόζν
ρεηξνθίλεηα όζν θαη απηόκαηα ζε πξνθαζνξηζκέλα από ην ρξήζηε
ρξνληθά δηαζηήκαηα. Επίζεο λα κπνξεί λα ιακβάλεη ζπλερή κέηξεζε
γηα δηάζηεκα πέληε ιεπηώλ.
13. Οη αηκαηεξέο πηέζεηο λα κεηξώληαη κε εηδηθνύο κεηαηξνπείο
(tranducers) κε δπλαηόηεηα κέηξεζεο πηέζεσλ πλεπκνληθήο αξηεξίαο
θαη ελζθήλσζεο θαη λα δύλαηαη λα ππνζηεξίμεη πάλσ από δύν
αηκαηεξέο πηέζεηο. Να απεηθνλίδεη θπκαηνκνξθέο ζε θνηλή θιίκαθα κε
ππέξζεζε (overlapping) αιιά θαη ζε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο κε
ηαπηόρξνλε έλδεημε ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη κέζεο πίεζεο κε
απηόκαην κεδεληζκό. Να δύλαηαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ
κνξθνκεηαηξνπέσλ λα κεηξήζεη ελδνθξάληα πίεζε (ICP).
14. Να κεηξά θαη λα απεηθνλίδεη ζεξκνθξαζία ζώκαηνο θεληξηθή
(νηζνθάγνπ ή νξζνύ)θαη πεξηθεξεηαθή (δέξκαηνο) ηαπηόρξνλα θαζώο
θαη ηε δηαθνξά απηώλ, κε αληίζηνηρνπο αηζζεηήξεο probes πνπ ζα
παξέρνληαη κε ηε ζπζθεπή.
15. Γηα όιεο ηηο κεηξνύκελεο παξακέηξνπο λα δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθνύο
ζπλαγεξκνύο κε ξπζκηδόκελα όξηα θαη δπλαηόηεηα άκεζεο ξύζκηζεο
ησλ νξίσλ γηα όιεο ηηο παξακέηξνπο. Τα όξηα λα εκθαλίδνληαη δίπια
ζηηο παξακέηξνπο. Επίζεο λα δηαζέηεη μερσξηζηή νπηηθή έλδεημε γηα
ζπλαγεξκό ηερληθήο θύζεσο.
16. Να δηαζέηεη trend αζζελνύο ηνπιάρηζηνλ 120 σξώλ γηα όιεο ηηο
κεηξνύκελεο παξακέηξνπο, ηόζν ππό ηε κνξθή αξηζκεηηθώλ πηλάθσλ
όζν θαη ηζηνγξακκάησλ θαη πιήξε απεηθόληζε θπκαηνκνξθώλ.
17. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία ρξνλνκέηξνπ κε εκθάληζε επί ηεο νζόλεο.

18. Να δηαζέηεη πξόγξακκα ππνινγηζκνύ αηκνδπλακηθώλ παξακέηξσλ,
δόζεσλ θαξκάθσλ θαη άιισλ παξακέηξσλ (αεξηζκνύ, νμπγόλσζεο,
θ.ιπ).
19. Να είλαη ζπκβαηό κε θεληξηθό ζηαζκό παξαθνινύζεζεο κέζσ
ςεθηαθνύ δηθηύνπ επηθνηλσλίαο Ethernet θαη λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα
επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ κόληηνξ πνπ είλαη ζην δίθηπν.
20. Να ζπλνδεύεηαη από όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα – παξειθόκελα
(θαιώδην ΗΚΓ 5-πνιηθό, δύν πεξηρεηξίδεο medium-large, αηζζεηήξα
νμπκεηξίαο δαρηύινπ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο
δέξκαηνο), εγρεηξίδηα ρεηξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο, γηα ηελ πιήξε
ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο
21. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία αλακνλήο.
22. Να δηαζέηεη ζύζηεκα ςύμεο ρσξίο αλαπλεπζηήξα.
23. Να πιεξνί όιεο ηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη λα
δηαζέηεη CE MARK κε αληίζηνηρα απνδεηθηηθά έγγξαθα.
24. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό λα είλαη εληαγκέλνη ζε πξόγξακκα
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Ε βάζεη ηνπ Π.Δ 117∕2004 (ΦΕΚ
82Α) θαη Π.Δ 15∕2006 (ΦΕΚ 12Α) ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο νδεγίαο 2003∕108.
25. Να θαιύπηεηαη από εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δύν εηώλ 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 αλαιώζηκσλ ηεο κνλάδνο, κεηά ην πέξαο ηεο
εγγύεζεο .
26. Να βεβαηώλεηαη εγγξάθσο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν ε δηάζεζε
αληαιιαθηηθώλ γηα κία δεθαεηία.
27. 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 πξνζθεξόκελσλ εηδώλ.
28. Να αλαθεξζνύλ επηπιένλ δπλαηόηεηεο νη νπνίεο θαη ζα αμηνινγεζνύλ.

