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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΠΛΗΡΔ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ
Α. ΓΔΝΗΚΑ
1. Αλαηζζεζηνινγηθό ζπγθξόηεκα πςειώλ απαηηήζεσλ θαηάιιειν γηα ρνξήγεζε
αλαηζζεζίαο ζε ελήιηθεο θαη παηδηά, ρσξίο αλάγθε αιιαγήο νπνηνπδήπνηε εθ ησλ
ππνζπζηεκάησλ ηνπ.
2. Σν ζπγθξόηεκα λα απνηειείηαη από:
α. Μεράλεκα αλαηζζεζίαο
β. Αλαπλεπζηήξα
γ. Monitor αλαπλεπζηηθώλ παξακέηξσλ
δ. Monitor δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ
Σν ινγηζκηθό όινπ ηνπ πξνζθεξόκελνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνύ λα είλαη ζηελ
Διιεληθή γιώζζα .
3. Σν ζπγθξόηεκα λα θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε βάζε κε ζύζηεκα θξέλσλ, ε νπνία λα
δηαζέηεη:
α. πξηάξη απνζήθεπζεο παξειθνκέλσλ
β. Δπηθάλεηα γξαθήο κε θσηηζκό θαηά πξνηίκεζε ξπζκηδόκελεο έληαζεο
γ. Βξαρίνλεο αζθαινύο αλάξηεζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ monitors
αλαπλεπζηηθώλ παξακέηξσλ θαη δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ, κε δπλαηόηεηα
πεξηζηξνθήο θαη αλάθιεζεο.
4. Να έρεη δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο, είηε κέζσ ινγηζκηθνύ, είηε κέζσ hardware,
ώζηε λα κπνξεί λα θαιύςεη κειινληηθέο αλάγθεο.

Β. ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΑΝΑΗΘΖΗΑ
1. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε επηηνίρηεο παξνρέο αέξα, Ο2 θαη N2O κε
ζπλδεηηθά αληίζηνηρα ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο.
2. Να δηαζέηεη εθεδξηθό ζύζηεκα αεξίσλ ηξνθνδνζίαο κε ελζσκαησκέλε δηάηαμε
αλάξηεζεο θηάιεο Ο2 κε ελζσκαησκέλν κεησηήξα.
3. Να δηαζέηεη ςεθηαθέο ελδείμεηο θαη ςεθηαθά καλόκεηξα ζηελ νζόλε ηνπ
κεραλήκαηνο, γηα ηελ πιεξνθόξεζε ηνπ ρεηξηζηή αλαθνξηθά κε ηε ζσζηή
ηξνθνδνζία ηνπ κεραλήκαηνο από ηελ θεληξηθή παξνρή αεξίσλ.

4. Να ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία 220V/50Hz AC θαη λα δηαζέηεη
ελζσκαησκέλε, επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία γηα ηελ επίηεπμε ρξόλνπ
απηνλνκίαο 60 ιεπηώλ ηππηθήο ιεηηνπξγίαο.
5. Να δηαζέηεη ζύζηεκα επείγνπζαο ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε βιάβεο ή κόληκεο
πηώζεο ηεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο, νύησο ώζηε λα είλαη εθηθηόο ν αεξηζκόο
ηνπ αζζελνύο κε κεραληθό δηαβαζκηζκέλν ξνόκεηξν Ο2 θαη βαιβίδα APL.
6. Να δηαζέηεη ειεθηξνληθό κίθηε ρνξήγεζεο θαη ξύζκηζεο θξέζθσλ αεξίσλ από
ηνπιάρηζηνλ 0,2 L/min, ηθαλό γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Low θαη
Minimal Flow αλαηζζεζίαο. Να δηαζέηεη ηε δπλαηόηεηα απεπζείαο ξύζκηζεο :
α.
ηνπ
πνζνζηνύ
O2
ησλ
θξέζθσλ
αεξίσλ,
β. ηεο ζπλνιηθήο ξνήο θξέζθσλ αεξίσλ
7. Να δηαζέηεη δηάηαμε δηαζθάιηζεο ρνξήγεζεο κίγκαηνο θξέζθσλ αεξίσλ κε FiO2
κεγαιύηεξν από 25% όηαλ ην κίγκα θξέζθσλ αεξίσλ είλαη N2O. ε πεξίπησζε
απώιεηαο ηεο παξνρήο Ο2 λα δηαθόπηεη απηόκαηα ηελ παξνρή Ν2Ο.
8. Να δηαζέηεη ζύζηεκα εμαέξσζεο πηεηηθνύ αλαηζζεηηθνύ κε ηα θάησζη
ραξαθηεξηζηηθά:
α. Γύν ελεξγέο ππνδνρέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε εμαεξσηήξσλ ζεβνθινπξαλίνπ θαη
δεζθινπξαλίνπ.
β. ύζηεκα αζθαινύο πιήξσζεο πηεηηθνύ πνπ λα επηηξέπεη ηελ πιήξσζε ηνπ
εμαεξσηήξα ρσξίο ηελ αθαίξεζή ηνπ από ηελ ππνδνρή ηνπ
γ. Οπηηθναθνπζηηθή πξνεηδνπνίεζε ρακειήο ζηάζκεο πηεηηθνύ ή ελαιιαθηηθά κε
έκκεζε πξνεηδνπνίεζε κέζσ ζπλαγεξκνύ ηεο MAC.
9. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία εμνηθνλόκεζεο πηεηηθνύ αλαηζζεηηθνύ. Να αλαθεξζεί θαη
λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά πξνο αμηνιόγεζε ε όπνηα πξνζθεξόκελε ιύζε.
10. Να αληρλεύεη, λα αλαγλσξίδεη θαη λα κεηξά απηόκαηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ
ρνξεγνύκελνπ πηεηηθνύ αλαηζζεηηθνύ. Να έρεη δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο
αλίρλεπζεο δύν πηεηηθώλ κε απεηθόληζε ησλ ζπγθεληξώζεώλ ηνπο.
11. Να δηαζέηεη θύθισκα επαλεηζπλνήο:
α. κε θάληζηξν λαηξαζβέζηνπ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κεγάιεο ρσξεηηθόηεηαο γηα
πνιύσξεο επεκβάζεηο ή κε δπλαηόηεηα δηεγρεηξεηηθήο αληηθαηάζηαζεο. Να
δέρεηαη θαη θάληζηξα κίαο ρξήζεσο γηα ηηο πεξηπηώζεηο ζεπηηθώλ πεξηζηαηηθώλ.
β. κε ζύζηεκα γηα ηελ απνθπγή ζπκπύθλσζεο πδξαηκώλ εληόο απηνύ θαηά ηε
δηάξθεηα ηόζν ηεο θιαζηθήο, όζν ηεο Low Flow θαη ηεο Minimal Flow αλαηζζεζίαο.
Να αλαθεξζεί ε ηερλνινγία πξνο αμηνιόγεζε.
γ. κε βαιβίδα αζθαιείαο πίεζεο αζζελή θαη βαιβίδα παξνρήο 100% Ο2
12. Να πξαγκαηνπνηεί πιήξε απηνκαηνπνηεκέλν έιεγρν ησλ ειεθηξνληθώλ θαη
κεραληθώλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ θαη έιεγρν δηαξξνώλ πξηλ ηεζεί ζε θαλνληθή
ιεηηνπξγία. Να είλαη δπλαηή ε κεκνλσκέλε πξαγκαηνπνίεζε ειέγρνπ δηαξξνώλ
γηα δηεπθόιπλζε θαηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο ζσιελώζεσλ
αζζελνύο.
13. Να κπνξεί λα εμνπιηζηεί κε βνεζεηηθή έμνδν θξέζθσλ αεξίσλ γηα ζύλδεζε
εμσηεξηθώλ θπθισκάησλ κε επαλεηζπλνήο (π.ρ. Magill, Mapleson) θαη ζηελ
πεξίπησζε απηή ηα θξέζθα αέξηα λα δηέξρνληαη από ηνλ εμαεξσηήξα ηνπ
πηεηηθνύ αλαηζζεηηθνύ. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή.
14. Να δηαζέηεη επηπξόζζεηε, ελζσκαησκέλε έμνδν νμπγόλνπ κε ξπζκηδόκελε ξνή
γηα νμπγνλνζεξαπεία (κάζθεο Venturi θιπ).

15. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απαγσγήο αεξίσλ (scaλenging system) απνηεινύκελν από
δνρείν ζπιινγήο αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ κε ελζσκαησκέλν δείθηε ηεο
απνξξνθεηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο απαγσγήο ηεο αίζνπζαο.
16. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε αλαξξόθεζε βξόγρσλ (VAC) ζπκβαηή κε ηηο
ιήςεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ .

Γ. ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΑ
1. Να δηαζέηεη αλαπλεπζηήξα ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε δπλαηόηεηα απόδνζεο
πςειώλ εηζπλεπζηηθώλ ξνώλ έσο θαη 150 lpm θαη πςειώλ εηζπλεπζηηθώλ
πηέζεσλ έσο θαη 70 cm H2O, θαη λα ιεηηνπξγεί:
α. ειεθηξηθά κε έιεγρν ηεο αλάδξαζεο
β. ακηγώο ειεθηξηθά
Να αλαθεξζεί ε ηερλνινγία ηνπ αλαπλεπζηήξα, ε κεζνδνινγία ρξήζεο θαη ν
ηξόπνο εμαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο θαηά ηελ εθαξκνγή αλαηζζεζίαο ρακειήο
ξνήο.
2. Να ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία 220V/50Hz AC θαη λα δηαζέηεη
ελζσκαησκέλε, επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία γηα ηελ επίηεπμε ρξόλνπ
απηνλνκίαο 60 ιεπηώλ ηππηθήο ιεηηνπξγίαο.
3. Να δηαζέηεη ηνπο θάησζη ηξόπνπο αεξηζκνύ:
α. Υεηξνθίλεην αεξηζκό κε αζθό
(Manual ventilation)
β. Διεγρόκελνπ όγθνπ (Volume
Control, VC)
γ. Διεγρόκελεο πίεζεο (Pressure Control)
δ. πγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθό αεξηζκό ειεγρόκελνπ όγθνπ κε
ππνζηήξημε πίεζεο (SIMV- VC + Pressure Support)
ε. πγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθό αεξηζκό ειεγρόκελεο πίεζεο κε
ππνζηήξημε πίεζεο (SIMV- PC + Pressure Support)
ζη. Τπνζηεξηδόκελεο πίεζεο/CPAP κε εθεδξηθό αεξηζκό άπλνηαο (Pressure
Support/
CPAP)
δ.
ιεηηνπξγία
γηα
εμσζσκαηηθή
αληιία
(HLM)
Να κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί γηα ηελ εθηέιεζε αεξηζκνύ ειεγρόκελεο πίεζεο κε
εγγπεκέλν όγθν (VC- Autoflow ή PRVC ή αληίζηνηρν). Να πξνζθεξζεί πξνο
επηινγή.
4. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ησλ θάησζη παξακέηξσλ
αεξηζκνύ:
α. Όγθν αλαπλνήο από 20 ml έσο 1.400 ml ηνπιάρηζηνλ
β.
πρλόηεηα
αλαπλνώλ
έσο
γ.
ρέζε
Ι:Δ
από
1:6
δ.
Πίεζε
ΡΔΔΡ
ηνπιάρηζηνλ
έσο
ε. Δηζπλεπζηηθή παύζε
ζη.
Μέγηζηε
εηζπλεπζηηθή
πίεζε
έσο
δ. Trigger ξνήο ζε κεγάιν εύξνο.
5. Να δηαζέηεη ζπλαγεξκνύο θαη πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηηο
θάησζη παξακέηξνπο:
α. Καηά ιεπηό αεξηζκό
β.
Πίεζε
γ.
Αλαπλεπζηηθή
δ.
ε. Γηαξξνή
ζη. Παξαηεηακέλε πςειή πίεζε

100
έσο
20

bpm
4:1
cmΗ2O

70

cmΗ2O

αεξαγσγώλ
ζπρλόηεηα
Άπλνηα

6. Να δηαζέηεη ζύζηεκα εμαζθάιηζεο ηεο ζηαζεξόηεηαο ησλ παξερόκελσλ όγθσλ
ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβνιέο ησλ θξέζθσλ αεξίσλ, ην νπνίν λα πεξηγξαθεί
αλαιπηηθά πξνο αμηνιόγεζε.
7. Να
αλαθεξζεί
ν
ζπλνιηθόο
όγθνο
ηνπ
ζπζηήκαηνο
αζζελνύο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο επαλεηζπλνήο,
ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη ν κηθξόηεξνο δπλαηόο γηα λα δηαζθαιίδνληαη νη
ηαρύηεξνη ρξόλνη απόθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο αιιαγέο ησλ ζπγθεληξώζεσλ
πηεηηθνύ αλαηζζεηηθνύ θαη θξέζθσλ αεξίσλ.
8. Σα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο επαλεηζπλνήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
αηζζεηήξσλ ξνήο) πνπ επηκνιύλνληαη από εθπλεόκελα αέξηα λα
απνζηεηξώλνληαη ζε θιίβαλν αηκνύ ζε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε από 120°C. Να
αλαθεξζεί ν αξηζκόο ησλ επί κέξνπο εμαξηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο αζζελνύο
ησλ νπνίσλ ε απνζπλαξκνιόγεζε/ ζπλαξκνιόγεζε λα είλαη εύθνιε θαη απιή.
Να επηζπλαθζνύλ νη επίζεκεο νδεγίεο απνζπλαξκνιόγεζεο/ ζπλαξκνιόγεζεο
όισλ ησλ αληίζηνηρσλ κεξώλ, ηνπ εγρεηξηδίνπ ρξήζεο/ απνιύκαλζεοαπνζηείξσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή πξνο αμηνιόγεζε.
9. Να δηαζέηεη εύθνιε κεηαιιαγή από απηόκαηε ζε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία
θαη αληηζηξόθσο.

Δ. MONITOR ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ
1. Να δηαζέηεη πεξηζηξεθόκελε έγρξσκε νζόλε αθήο, κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 12
ηληζώλ κε δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) θαλαιηώλ ηαπηόρξνλα
(θπκαηνκνξθέο πίεζεο, ξνήο ή όγθνπ θαη CO2 ζε ζρέζε κε ην ρξόλν θαη βξόρνπο
ζπηξνκεηξίαο πίεζεο/ όγθνπ θαη ξνήο/ όγθνπ). Οη αλαπλεπζηηθέο παξάκεηξνη λα
απεηθνλίδνληαη θαη ζην monitor δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ.
2. Να δηαζέηεη κλήκε δεδνκέλσλ (trends) κε απεηθόληζε γξαθεκάησλ ή πηλάθσλ.

3. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ςεθηαθήο απεηθόληζεο ησλ θάησζη παξακέηξσλ:
α. Μέγηζηε, κέζε, ηεινεθπλεπζηηθή πίεζε αεξαγσγώλ θαη
πίεζε
plateau
β.
Όγθνο
αλαπλνήο
γ.
Όγθνο
αλά
ιεπηό
δ. Αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα
ε. πγθέληξσζε Ο2 εηζπλνήο θαη εθπλνήο
ζη. πγθέληξσζε Ν2Ο εηζπλνήο θαη εθπλνήο
δ. πγθέληξσζε CO2 εηζπλνήο θαη εθπλνήο
ε. πγθέληξσζε πηεηηθώλ εηζπλνήο θαη εθπλνήο
ζ. Διάρηζηε θπςειηδηθή ζπγθέληξσζε πηεηηθώλ (MAC) ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία
ηνπ
αζζελή
η. Δλδνηηθόηεηα
4. Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο ρνξήγεζεο ρακειώλ ή θαη
ειάρηζησλ ξνώλ αλαηζζεζίαο. Να ππνινγίδεη ηελ θαηαλάισζε ησλ πηεηηθώλ
αλαηζζεηηθώλ αλά πεξηζηαηηθό. Να αλαθεξζεί θαη λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε
όπνηα πξνζθεξόκελε ιύζε.
5. Να δηαζέηεη αηζζεηήξεο κέηξεζεο θαη αλάιπζεο αεξίσλ, νη νπνίνη λα κελ
απαηηνύλ ζπληήξεζε θαη λα κελ είλαη αλαιώζηκνη.
6. Να δηαζέηεη ξπζκηδόκελνπο ζπλαγεξκνύο γηα όιεο ηηο παξαθνινπζνύκελεο
παξακέηξνπο.

Δ. MONITOR ΕΩΣΗΚΩΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ
1. Να δηαζέηεη TFT-LCD, ηαηξηθνύ ηύπνπ (medical grade) έγρξσκε νζόλε αθήο,
κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 17", πςειήο επθξίλεηαο κε δπλαηόηεηα απεηθόληζεο
ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) κεκνλσκέλσλ θπκαηνκνξθώλ ηαπηόρξνλα.
2. Να ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθή ηξνθνδνζία 220V/50Hz AC θαη λα δηαζέηεη παζεηηθό
ζύζηεκα ςύμεο ρσξίο αλεκηζηήξα (fanless) γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο εζηίαο
κηθξνβίσλ.
3. Να είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγείν θαη λα δηαζέηεη πξνζηαζία από
παξάζηηα απηλίδσζεο θαη δηαζεξκίαο.
4. Να είλαη πιήξσο βπζκαηνύκελνπ ηύπνπ κε δπλαηόηεηα ελαιιαγήο ησλ βαζκίδσλ
κεηαμύ ηνπο γηα κεγαιύηεξε επειημία ζηε ζύλζεζε ησλ παξαθνινπζνύκελσλ
παξακέηξσλ. Η δηάηαμε ησλ εληζρπηώλ λα είλαη αλεμάξηεηε ηεο νζόλεο ηνπ
monitor θαη λα κπνξεί λα αλαξηεζεί ζε ζεκείν πιεζίνλ ηεο ρεηξνπξγηθήο
ηξάπεδαο πξνο δηαζθάιηζε βέιηηζηεο εξγνλνκίαο θαη δηεπθόιπλζεο
ηαθηνπνίεζεο ησλ θαισδίσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ αζζελή.
5. Να δηαζέηεη βπζκαηνύκελν κόληηνξ κεηαθνξάο κηθξνύ βάξνπο, κηθξόηεξνπ ησλ 2
kg, κε νζόλε αθήο ηξηώλ (3) θπκαηνκνξθώλ θαη κπαηαξία ιεηηνπξγίαο
ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) σξώλ γηα ηε ιήςε θαη παξαθνινύζεζε ησλ θάησζη
θαηλνκέλσλ (παξαθιηλίσο θαη θαηά ηελ κεηαθνξά) :
α. ΗΚΓθήκαηνο/ Αλαπλνήο (ECG/RESP)
β. Κνξεζκνύ νμπγόλνπ SpΟ2)
γ. Αλαίκαθηεο Πίεζεο (ΝΙΒΡ)
δ. Γύν αηκαηεξέο πηέζεηο (2 x ΙΒΡ)
ε. Θεξκνθξαζίαο (Temp)
ζη. Αλαίκαθηεο κέηξεζεο αηκνζθαηξίλεο (SpHb).
6. Η ελ ιόγσ δπλαηόηεηα λα παξαδνζεί ζε δύν (2) ηνπιάρηζηνλ αλαηζζεζηνινγηθά
ζπγθξνηήκαηα καδί κε θαιώδην πνιιαπιώλ ρξήζεσλ. Η ιήςε ηνπ θαηλνκέλνπ λα
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή ζε
νπνηνδήπνηε από ηα ππό πξνκήζεηα αλαηζζεζηνινγηθά ζπγθξνηήκαηα απαηηεζεί.
7. Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα/Αλαπλνή
α. Σν ΗΚΓ λα ιακβάλεηαη κέζσ 3πνιηθνύ, 5πνιηθνύ θαη 6πνιηθνύ θαισδίνπ.
β. Να αληρλεύεη ηελ θαθή ζύλδεζε ή ειεθηξηθή δηαθνπή ειεθηξνδίνπ θαη λα
δηαζέηεη δπλαηόηεηα αιιαγήο ζε άιιε δηαζέζηκε απαγσγή πνπ ζα επηιέμεη ν
ρεηξηζηήο, κε άκεζε εηδνπνίεζή ηνπ.
γ. Να δηαζέηεη ςεθηαθή απεηθόληζε ηνπ αξηζκνύ ζθύμεσλ, αθόκε θαη ζηηο
πεξηπηώζεηο θαθήο ζύλδεζεο ή δηαθνπήο ηνπ θαισδίνπ ΗΚΓ.
δ. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα επηινγήο πξνο απεηθόληζε νπνηαζδήπνηε από ηηο
απαγσγέο, κε παξάιιειε δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο βεκαηνδόηε.
ε. Να δηαζέηεη αλάιπζε δηαζηήκαηνο ST ζε όιεο ηηο απαγσγέο κε απεηθόληζε
γξαθήκαηνο.
ζη. Να δηαζέηεη αλίρλεπζε αξξπζκηώλ όισλ ησλ ηύπσλ κε ηαπηόρξνλε αλάιπζε
δύν απαγσγώλ.
δ. Να απεηθνλίδεη θαη ηηο 12 απαγσγέο ηνπ ΗΚΓ κε ηε ρξήζε 6-πνιηθνύ ή 5πνιηθνύ θαισδίνπ ΗΚΓθήκαηνο.
ε. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ιήςεο ηεο αλαπλνήο κέζσ ησλ ειεθηξνδίσλ ηνπ ΗΚΓ
κε απεηθόληζε θπκαηνκνξθήο θαη ςεθηαθήο έλδεημεο ηνπ αξηζκνύ αλαπλνώλ.
ζ. Να παξαδνζεί κε 5-πνιηθό θαιώδην κε πξνζζαθαηξνύκελνπο 5-πνιηθνύο
αθξνδέθηεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ.
8. Ομπκεηξία (SpO2)

α. Η ιήςε ηνπ θαηλνκέλνπ λα γίλεηαη κε αηζζεηήξα δαθηύινπ πνιιαπιώλ
ρξήζεσλ κε εηδηθή ηερλνινγία αμηόπηζηεο κέηξεζεο ζηηο πεξηπηώζεηο θίλεζεο θαη
ρακειήο αηκάησζεο (αθξίβεηα <3% ζε εύξνο ηηκώλ SpO2 70-100%). Να
δηαηίζεηαη βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε.
β. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα απεηθόληζεο, ηόζν ηεο πιεζπζκνγξαθηθήο θακπύιεο,
όζν θαη ηνπ αξηζκνύ ζθύμεσλ.
γ. Να κεηξά κε αλαίκαθηε κέζνδν ηνλ δείθηε Pleth Variability lndex (PVI) γηα ηνλ
ππνινγηζκό ηεο αλακελόκελεο αληαπόθξηζεο ηνπ αζζελή ζηα παξερόκελα πγξά.
δ. Να παξαδνζεί κε αηζζεηήξα δαθηύινπ ελειίθσλ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ.
9. Αηκαηεξέο πηέζεηο
α. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ιήςεο δύν (2) αηκαηεξώλ πηέζεσλ κε απεηθόληζε
θπκαηνκνξθήο θαη ησλ ηηκώλ ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη κέζεο πίεζεο.
β. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ή κέζσ εμσηεξηθήο δηαζπλδεόκελεο ζπζθεπήο
δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ηεο κεηαβιεηόηεηαο ηνπ παικνύ πίεζεο (Pulse Pressure
Variation) γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αλακελόκελεο αληαπόθξηζεο ηνπ αζζελή ζηα
παξερόκελα πγξά.
10. Αλαίκαθηε πίεζε (NIBP)
α. Η ιήςε ηνπ θαηλνκέλνπ λα γίλεηαη κε πεξηρεηξίδα κε ηε κέζνδν ηεο
ηαιαλησζηκεηξίαο.
β. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ησλ ηηκώλ ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη
κέζεο πίεζεο.
γ. Να έρεη δπλαηόηεηα ιήςεο κεηξήζεσλ ρεηξνθίλεηα ή απηόκαηα κε επηινγή
ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ από ην ρξήζηε.
δ. Να παξαδνζεί κε πιήξεο ζεη ηεζζάξσλ (4) πεξηρεηξίδσλ πνιιαπιώλ
ρξήζεσλ (παηδηθή, κηθξνύ ελήιηθα, κέζνπ ελήιηθα, κεγάινπ ελήιηθα)
11. Θεξκνθξαζία κε ιήςε κέζσ αηζζεηήξσλ ζεξκνθξαζίαο νηζνθάγνπ/ νξζνύ. Να
παξαδνζεί κε αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο νηζνθάγνπ/ νξζνύ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ.
12. Αλαίκαθηε κέηξεζε αηκνζθαηξίλεο (SpHb) κέζσ απηνθόιιεησλ αηζζεηήξσλ
νμπκεηξίαο κηαο ρξήζεο κε απεηθόληζε ηνπ γξαθήκαηνο ηάζεο ηεο. Η ελ ιόγσ
δπλαηόηεηα λα παξαδνζεί ζε δύν αλαηζζεζηνινγηθά ζπγθξνηήκαηα καδί κε ζεη
πελήληα ζπλνιηθά απηνθόιιεησλ αηζζεηήξσλ νμπκεηξίαο κηαο ρξήζεσο. Η ιήςε
ηνπ θαηλνκέλνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα επηηξέπεηαη ε
εθαξκνγή ζε νπνηνδήπνηε από ηα ππό πξνκήζεηα αλαηζζεζηνινγηθά
ζπγθξνηήκαηα απαηηεζεί.
13. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα πξνζζήθεο εληζρπηή ή εμσηεξηθήο δηαζπλδεόκελεο
ζπζθεπήο γηα ηελ παξαθνινύζεζε λεπξνκπτθήο κεηάδνζεο (Neuromuscular
Transmission - ΝΜΣ). Η ελ ιόγσ δπλαηόηεηα λα παξαδνζεί ζε δύν (2)
ηνπιάρηζηνλ αλαηζζεζηνινγηθά ζπγθξνηήκαηα καδί κε θαιώδην πνιιαπιώλ
ρξήζεσλ. Η ιήςε ηνπ θαηλνκέλνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα
επηηξέπεηαη ε εθαξκνγή ζε νπνηνδήπνηε από ηα ππό πξνκήζεηα
αλαηζζεζηνινγηθά ζπγθξνηήκαηα απαηηεζεί.
14. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα επέθηαζεο κέζσ βπζκαηνύκελσλ εληζρπηώλ ή κέζσ
εμσηεξηθήο δηαζπλδεόκελεο ζπζθεπήο γηα ηελ παξαθνινύζεζε βάζνπο
αλαηζζεζίαο κέζσ αηζζεηήξσλ ιήςεο δεδνκέλσλ ειεθηξηθήο εγθεθαιηθήο
δξαζηεξηόηεηαο από ην κέησπν ηνπ αζζελνύο. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή.
15. Να δηαζέηεη κλήκε δεδνκέλσλ (trends) κε απεηθόληζε γξαθεκάησλ ή πηλάθσλ.
16. Να δηαζέηεη πξόγξακκα ππνινγηζκνύ δνζνινγίαο θαξκάθσλ θαη πξόγξακκα
αηκνδπλακηθώλ ππνινγηζκώλ.

17. Να δηαζέηεη ξπζκηδόκελνπο ζπλαγεξκνύο γηα όιεο ηηο παξαθνινπζνύκελεο
παξακέηξνπο.
18. Να έρεη δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ ζύλδεζεο ζε θνηλό ςεθηαθό δίθηπν
ETHERNET, ηόζν κε θεληξηθό ζηαζκό, όζν θαη κε ηα άιια παξαθιίληα monitors
(επηθνηλσλία bed to bed) ρσξίο ηελ αλάγθε παξέκβαζεο νπνηαζδήπνηε άιιεο
ζπζθεπήο.

Δ. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
1. Ο πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE ζύκθσλα κε ηελ
Οδεγία 93/42/ΔΟΚ θαη ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο ηνπ εμνπιηζκνύ ζα πξέπεη λα
δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 13485 (λα θαηαηεζνύλ ηα
ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά).
2. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο απόθαζεο
ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348 «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο
δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ» (ΦΔΚ 32/Β/16.01.2004) θαη λα έρεη
πηζηνπνηεκέλν ζύζηεκα πνηόηεηαο θαηά ISO 9001 θαη ISO 13485 γηα ηε δηαλνκή
θα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ (λα θαηαηεζνύλ ηα
ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά).
3. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εθπαηδεπκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν από ηνλ
θαηαζθεπαζηηθό νίθν ηερληθό πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο
θαη επηζθεπήο ηνπ πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ. Να θαηαηεζνύλ κε ηελ
πξνζθνξά ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο.
4. Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ δύν (2) έηε θαη
δέζκεπζε παξνρήο αληαιιαθηηθώλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηνπιάρηζηνλ
δέθα (10) έηε από ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνύ.

Σστόν παρατηρήσεις να σταλούν:
1. Σαρπδξνκηθώο ζηε δηεύζπλζε : πλη/ρνπ Κεθαινπνύινπ 17, ηθ 83100, άκνο
ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(κε ζέκα: Παξαηεξήζεηο γηα ηερληθέο πξνδηαγξαθέο)

