
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ  
 

Οι  ηλεκτροκαρδιογράφοι θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές: 

1. Να είναι της πλέον σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, στέρεας και ανθεκτικής 

κατασκευής και εύκολος στην χρήση. 

2. Να είναι 3-6-12 καναλιών και να καταγράφει και τις 12 απαγωγές ανά τρεις και 

μια απαγωγή ρυθμού ταυτόχρονα ή 12 απαγωγές σε μία σελίδα. 

3. Να φέρει οθόνη υψηλής ανάλυσης όπου να απεικονίζονται 6 απαγωγές 

τουλάχιστον ταυτόχρονα. Να έχει την δυνατότητα προεπισκόπησης (print 

preview) του ΗΚΓφήματος πριν από την εκτύπωση. Επιθυμητό οι απολήξεις 

ασθενούς να είναι ξεχωριστές ώστε να μπορούν να αντικαθίστανται μεμονωμένα. 

4. Να έχει ενσωματωμένο θερμικό καταγραφικό τουλάχιστον 6 καναλιών 

ταυτόχρονα και να καταγράφει σε χαρτί πλάτους 200 mm. 

5. Η ταχύτητα καταγραφής να είναι 5,10,25 και 50mm/sec. 

6. Να έχει επιλογή ευαισθησίας 0.5,1 και 2cm/mV 

7. Να διαθέτει εύρος συχνοτήτων από 0,05 μέχρι 150Ηz σύμφωνα με τα νέα 

STANDARDS της ΑΗΑ. Ο ρυθμός δειγματοληψίας σήματος (sample rate) να 

είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 1000 sample/rate για κάθε απαγωγή. 

8. Κατά την εκτύπωση του ΗΚΓφήματος να δίδονται στοιχεία μετρήσεων όπως 

HR,PR,QRSD,QT,QTc καθώς και οι άξονες P,QRS,T. 

9. Κάθε φορά που ανοίγει η συσκευή να λαμβάνει χώρα διαγνωστικό TEST 

ελέγχου της λειτουργίας του. 

10. Να διαθέτει αυτόματο σταθεροποιητή της ισοηλεκτρικής γραμμής και φίλτρα για 

τον μυϊκό τρόμο και την απόρριψη των παρασίτων από το δίκτυο πόλης. Επίσης 

να φέρει φίλτρο για την απομάκρυνση θορύβου το οποίο ενεργοποιείται κατά 

βούληση του χειριστή. Τέλος να διαθέτει σύστημα, προστασίας από ρεύματα 

απινιδωτή μέχρι 400 Joyles. 

11. Να έχει σύστημα συνεχούς ελέγχου της ποιότητας του λαμβανόμενου σήματος 

από τον ασθενή ώστε να ειδοποιείται ο χρήστης άμεσα για τυχόν προβλήματα 

επαφής των ηλεκτροδίων. 

12. Να έχει δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης εκτύπωσης του ΗΚΓφήματος. 

Επίσης να έχει την δυνατότητα εκτύπωσης αντιγράφων (μνήμη) με το πάτημα 

ενός μόνο κουμπιού. 

13. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας και της ταχύτητας χαρτιού και να 

αναφερθούν οι επιλογές ταχύτητας και οι ρυθμίσεις ευαισθησίας. 

 

14. Να αναφερθεί ο χρόνος αναμονής έναρξης καταγραφής του ΗΚΓφήματος. Θα 

συνεκτιμηθεί ο μικρότερος χρόνος. 

15. Να καταγράφονται στο χαρτί οι απαγωγές και τα δεδομένα καταγραφής του ΗΚΓ, 

16. Να λειτουργεί σε τάση δικτύου 220V/50 Ηζ, αλλά και με επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία με δυνατότητα καταγραφής για 3 ώρες (40 ΗΚΓφήματα,40 

αντιγράφων ή 40 λεπτών συνεχούς καταγραφής) 

17. Να έχει τροχήλατη βάση με δυο ράφια και βραχίονα στήριξης του καλωδίου 

ΗΚΓ, του ίδιου κατασκευαστή. 

18. Να πληρεί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές και να διαθέτει CE MARK. 

19. Η εταιρεία που θα το προμηθεύσει, θα πρέπει να εγγυάται την συντήρηση και 

επισκευή του. Επίσης θα πρέπει να μας εγγυάται την κάλυψη με ανταλλακτικά 

για δέκα (10) τουλάχιστον, χρόνια. 



20. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό του 

Νοσοκομείου στην χρήση του μηχανήματος καθώς και την εκπαίδευση τεχνικού 

στην επισκευή του. 

21. Με την παράδοση το μηχάνημα θα πρέπει να συνοδεύεται με OPERATORS 

MANUAL, στην Ελληνική γλώσσα, TECHNICAL MANUAL, και SERVICE 

MANUAL. 

22. Να έχει φωτεινή ένδειξη μπαταρίας. 

23. Να ανιχνεύει βηματοδότη 

24. Να διαθέτει θύρα USB για σύνδεση με υπολογιστή. 

25. Να μπορεί να υπάρχουν και βεντούζες και μανταλάκια (κροκοδειλάκια) στην 

προκάρδια απαγωγή και των άκρων 

26. Να συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενα του προς άμεση χρήση. 

27. Ν α διαθέτει πιστοποιητικό βάση της οδηγίας IEC 60601-2-51 το οποίο εγγυάται 

υψηλής ακρίβειας ΗΚΓ, το οποίο να κατατεθεί μαζί με την προσφορά. 

28. Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επίδειξη 

μηχανημάτων σε πραγματική λειτουργία. 

 


