
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΚΑ ΜΟΝΙΤΟΡΣ 

ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΜΕΘ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟΥ ΜΟΝΙΤΟΡ  

I. Γενικά 

1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας (Να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας 

προς αξιολόγηση), κατάλληλο για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, για την 

παρακολούθηση των ζωτικών παραμέτρων βαρέως πασχόντων ασθενών. 

2. Να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό   220V/50Hz και να είναι αθόρυβο, 

παθητικής ψύξης χωρίς ανεμιστήρα για την αποφυγή συσσώρευσης σκόνης στο 

εσωτερικό του.  

3. Να είναι εύκολο στον χειρισμό του μέσω οθόνης αφής και να διαθέτει 

λογισμικό και menu λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα.  

4. Το monitor θα πρέπει απαραίτητα να φέρει τους ανάλογους ενισχυτές – 

δυνατότητες, προγράμματα, ηλεκτρόδια, καλώδια, κ.λ.π. και γενικότερα εξαρτήματα 

για λειτουργία και πλήρη χρήση του στη μονάδα, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική 

επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.    

5. Η ανάρτηση κάθε μόνιτορ θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή σε 

επιτοίχιο πολύσπαστο βραχίονα, η σε ράγα της κονσόλας.   

6. Ο ανάδοχος να διαθέτει επαρκές Τεχνικό Προσωπικό, εκπαιδευμένο  από την 

Κατασκευάστρια Εταιρεία. Η ανταπόκριση του προμηθευτή, σε περίπτωση 

αναγγελίας βλάβης, να μην υπερβαίνει τις 24 ώρες. Σε περίπτωση 

ακινητοποίησης του μηχανήματος για διάστημα μεγαλύτερο των 48 ωρών, ο 

προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει άλλο μόνιτορ αντίστοιχων 

προδιαγραφών μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. 

   

 

ΙI. Γενικά Χαρακτηριστικά 

1.Να φέρει έγχρωμη οθόνη αφής, τεχνολογίας TFT, Medical Grade, τουλάχιστον 19 

ιντσών, υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 1600x800, κατ’ ελάχιστον δέκα (10) 

καναλιών. 

2.Να δέχεται ενισχυτές  βυσματούμενου τύπου  πολυπαραμετρικούς ή μονήρεις. Να 

φέρει φίλτρα παρασίτων δικτύου, προστασίας από ρεύματα απινίδωσης και 

διαθερμίας. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης παλμών βηματοδότησης. 

3.Να διαθέτει ταχύτητες σάρωσης κυματομορφών  12,5–25 - 50mm/sec ανάλογα με 

την παράμετρο, δυνατότητα παγώματος  και εκτέλεσης μετρήσεων με cursors (π.χ 

για την πίεση ενσφήνωσης).  

4.Να διαθέτει για όλες τις παραμέτρους, οπτικοακουστικούς συναγερμούς (alarms) με 

ρυθμιζόμενα άνω και κάτω όρια καθώς και συναγερμό για τεχνικό πρόβλημα. Να 

διαθέτει τουλάχιστον τρία διαφορετικά επίπεδα συναγερμού ανάλογα με την 

κρισιμότητά του και να υπάρχει δυνατότητα αρχειοθέτησης συμβάντων συναγερμού 



με δυνατότητα ανάκλησης (ξεχωριστά από τον Κεντρικό Σταθμό). Να έχει δυνατότητα 

αυτόματης άμεσης ρύθμισης των ορίων συναγερμού για όλες τις παραμέτρους 

ταυτόχρονα.  

5.Τα όρια των συναγερμών των παρακλίνιων monitors για τις διάφορες παραμέτρους 

να ρυθμίζονται εύκολα από το χειριστή και να απεικονίζονται συνεχώς στην οθόνη 

του μόνιτορ. 

6.Να διαθέτει πρόγραμμα αιμοδυναμικών υπολογισμών και οξυγόνωσης καθώς και 

πρόγραμμα για υπολογισμού δοσολογίας φαρμάκων. 

7. Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης 48 ωρών ΗΚΓραφήματος και των πιέσεων 

υπό μορφήν full disclosure. 

8. Να επικοινωνεί, μέσω σύνδεσης σε κοινό ψηφιακό δίκτυο ETHERNET, τόσο 

με τον Κεντρικό Σταθμό, όσο και με τα άλλα παρακλίνια monitors (επικοινωνία bed to 

bed). Κατά την επικοινωνία bed to bed να απεικονίζονται οι πληροφορίες του προς 

στιγμήν παρακολουθούμενου monitor ταυτόχρονα με εκείνες του monitor που 

λαμβάνει. Επίσης να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης της εικόνας της οθόνης σε 

USB η άλλο φορητό αποθηκευτικό μέσο (screen capture) για χρήση παρουσιάσεων, 

εκπαίδευσης κλπ. 

 

ΙΙΙ Ενισχυτές-Παράμετροι που θα συνοδεύουν το παρακλίνιο 

1. Βαθμίδα καρδιογραφήματος  

Α) Η λήψη του καρδιογραφήματος να γίνεται μέσω εύκαμπτου, ανθεκτικού στις 

μηχανικές καταπονήσεις καλωδίου με 3, 6 και 10 ηλεκτρόδια. Να συνοδεύεται από 

εξαπολικό και τριπολικό καλώδιο ασθενούς. 

Β) Εύρος μέτρησης καρδιακού ρυθμού 15-300 bpm και διαγνωστική συχνότητα 

καρδιογραφήματος 0.05-150Hz.  

Γ) Σε περίπτωση αποκόλλησης ηλεκτροδίου ΗΚΓ το μόνιτορ να μεταπηδά αυτόματα 

σε άλλη απαγωγή ώστε να μην χάνεται από την οθόνη το ΗΚΓ του ασθενούς και να 

υπάρχει σχετική  ειδοποίηση. 

Δ) Να διαθέτει μνήμη trend τουλάχιστον 72 ωρών, όλων των παραμέτρων σε 

γραφήματα και πίνακες με υψηλό ρυθμό δειγματοληψίας. Να έχει, οπωσδήποτε, 

δυνατότητα ανίχνευσης αρρυθμιών και αυτόματης κατάταξης σε ομάδες (τουλάχιστον 

είκοσι), περιλαμβανομένης της κολπικής μαρμαρυγής, με ανάλυση δύο τουλάχιστον 

απαγωγών ταυτόχρονα, και να αποθηκεύει τουλάχιστον 2.000 επεισόδια αρρυθμιών 

σε ειδική μνήμη. 

Ε) Να πραγματοποιεί ανάλυση ST σε 12 απαγωγές και να δίνει την αντίστοιχη 

μεταβολή στην οθόνη και για τις 12 απαγωγές συγχρόνως. Παράλληλα να 

αποθηκεύονται σε ειδική μνήμη επεισόδια ισχαιμίας.  

ΣΤ)Το monitor να έχει την δυνατότητα λήψης και απεικόνισης πλήρους 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 απαγωγών ταυτόχρονα στην οθόνη, μέσω  10πολικού 

καλωδίου με δυνατότητα αυτόματων μετρήσεων διάγνωσης  και εκτύπωσης μέσω 

του Κεντρικού Σταθμού, σε laser printer. Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης 

πλήρων ΗΚΓραφημάτων σε ειδική μνήμη. 



Δ) Να εμφανίζει  τη τιμή και να απεικονίζει την κυματομορφή της αναπνοής. 

Ε) Εύρος μέτρησης συχνότητας αναπνοής 0-150 bpm. 

Στ) Να ρυθμίζεται ο χρόνος άπνοιας από 5-40 sec. 

2. Βαθμίδα κορεσμού αιμοσφαιρίνης 

Α) Να απεικονίζει την κυματομορφή (κύμα περιφερειακού παλμού) και να εμφανίζει 

την τιμή του κορεσμού Ο2 (SpO2).  

Β) Εύρος μέτρησης παλμού 30-300bpm & κορεσμού 0%-100% 

Δ) Να συνοδεύεται από αισθητήρα πολλαπλών χρήσεων δακτύλου και να δέχεται και 

αισθητήρες μίας χρήσεως. 

3. Βαθμίδα αναίμακτης πίεσης  

Α) Να μετρά την αναίμακτη πίεση με την ταλαντωσυμμετρική μέθοδο με χειροκίνητο 

(manual) και αυτόματο τρόπο, με ρυθμιζόμενα από τον χρήστη διαστήματα από  1 

λεπτό έως 4 ώρες και να εμφανίζει στην οθόνη τις αντίστοιχες τιμές της συστολικής, 

διαστολικής και μέσης πίεσης.  

Β) Να διαθέτει δυνατότητα υποδοχής για διαφορετικά μεγέθη περιχειρίδων και να 

συνοδεύεται από δύο περιχειρίδες (κανονικού και μεγαλόσωμου ενήλικα). 

4. Βαθμίδα θερμοκρασίας 

Α) Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας σε  δύο ανεξάρτητα κανάλια 

(Τ1 και Τ2) και να εμφανίζει την τιμή τους και τη διαφορά (ΔΤ).  

Β) Να συνοδεύεται από αισθητήρες δέρματος και ορθού/οισοφάγου. 

5. Βαθμίδα αιματηρών πιέσεων 

Α) Να διαθέτει ενισχυτή 2 τουλάχιστον αιματηρών πιέσεων που να απεικονίζει τις 

κυματομορφές και να εμφανίζει ταυτόχρονα τις τιμές της συστολικής, διαστολικής και 

μέσης πίεσης.  

Β) Nα έχει δυνατότητα απεικόνισης των κυματομορφών σε υπέρθεση (over lapping 

με κοινό 0). 

Γ) Να υπολογίζει την Pulse Pressure Variation και Systolic Pressure Variability και να 

διαθέτει ειδικό πρόγραμμα μέτρησης της πίεσης ενσφήνωσης της πνευμονικής 

αρτηρίας και της αρδεύουσας πίεσης εγκεφάλου CPP. 

6. Βαθμίδα για την συνεχή παρακολούθηση της καρδιακής παροχής 

αναίμακτα. 

   Να περιγραφεί ο τρόπος λήψης και να κατατεθούν σχετικές πληροφορίες-μελέτες 

σχετικά με την μέθοδο .Να αναφερθεί το κόστος αναλωσίμων για κάθε εξέταση. 

7. Επιπλέον το σύνολο των μόνιτορς να συνοδεύεται από: 

-Τέσσερις (4) Ενισχυτές  καπνογραφίας κύριας ροής (mainstream) για χρήση σε 

διασωληνωμένους και μη ασθενείς. Να συνοδεύονται από σετ παρελκομένων. 

-Τρεις (3) ενισχυτές καρδιακής παροχής (Thermodilution method) με τα 

αντίστοιχα κυκλώματα. 



-Δύο 10πολικά καλώδια ΗΚΓραφήματος για χρήση σε όλα τα μόνιτορς. 

-Δύο  μόνιτορς μεταφοράς ασθενούς, για την παρακολούθηση ταυτόχρονα ΗΚΓ, 

αναπνοής, οξυμετρίας, αναίμακτης πίεσης, θερμοκρασίας 2 αιματηρών πιέσεων και 

καπνογραφίας, μικρού όγκου και βάρους μικρότερου των 2 κιλών, με 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία 4 ωρών τουλάχιστον, τα οποία να έχουν την 

δυνατότητα μεταφοράς των στοιχείων που συνέλεξαν κατά την μεταφορά  στο 

παρακλίνιο μόνιτορ. Αποδεκτό είναι ο τρόπος μεταφοράς των δεδομένων να είναι 

ιδιαίτερα απλός. Να περιγραφεί. 

8. Να έχουν οπωσδήποτε την δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης μέσω 

ενισχυτών, για παρακολούθηση του κορεσμού οξυγόνου κεντρικού μεικτού φλεβικού 

αίματος (ScVO2), Εγκεφαλογραφήματος τεσσάρων τουλάχιστον καναλίων, μέτρησης 

βάθους καταστολής μέσω του διαφασικού δείκτη (BIS) και συνεχούς 

παρακολούθησης της καρδιακής παροχής μέσω της μεθόδου PiCCO. Να 

προσφερθούν με ξεχωριστή τιμή. 

9. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με αναπνευστήρα, αντλίες έγχυσης και άλλες 

παρακλίνιες συσκευές για μεταφορά δεδομένων από αυτές στην οθόνη του. Να 

κατατεθεί κατάλογος με τα συμβατά μηχανήματα και μοντέλα.  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

1. Να διαθέτει άδειες για την παρακολούθηση  δεκαέξι (16) ταυτόχρονα 

ασθενών.   

2. Να αποτελείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή σύγχρονης τεχνολογίας, σε 

λειτουργικό περιβάλλον φιλικό προς τον χρήστη , εύκολο στην χρήση του. 

3. Να έχει δυνατότητα αρχειοθέτησης και ανασκόπησης των συναγερμών, 

καθώς επίσης και όλων των μετρήσεων των παρακολουθούμενων παραμέτρων υπό 

μορφή πινάκων (trends), για τουλάχιστον 72 ώρες. 

4.Να έχει την δυνατότητα αρχειοθέτησης στον σκληρό δίσκο τουλάχιστον 1.000 

επεισοδίων  αρρυθμιών και 500 επεισοδίων ισχαιμίας ανά ασθενή. Επίσης να 

αποθηκεύονται σε ειδική μνήμη τουλάχιστον 50 ΗΚΓραφήματα 12 απαγωγών για 

κάθε ασθενή. 

 5.Να έχει την δυνατότητα αρχειοθέτησης στο σκληρό δίσκο όλων των 

κυματομορφών που απεικονίζουν τα παρακλίνια (full disclosure ), ανά ασθενή και για 

120 ώρες. 

 7.Να απεικονίζει ταυτόχρονα για κάθε ασθενή τουλάχιστον δύο κυματομορφές και 

αριθμητικά όλες τις άλλες παρακολουθούμενες παραμέτρους καθώς και τον αριθμό 

κλίνης του ασθενούς. Αυτό να γίνεται για όλους τους ασθενείς συγχρόνως. 

8.Η οθόνη να είναι επίπεδη, έγχρωμη, τουλάχιστον 24 ιντσών TFT, τεχνολογίας 

touch screen και να απεικονίζει τις παραμέτρους με διαφορετικά χρώματα. Να έχει 

δυνατότητα απεικόνισης όλων των κυματομορφών και των μετρήσεων από κάποιο 



επιλεγμένο από τον χειριστή παρακλίνιο μόνιτορ, χωρίς  να σταματά η 

παρακολούθηση των υπολοίπων ασθενών.  

9. Να συνοδεύεται από έγχρωμο laser printer.  

 

Ο κεντρικός σταθμός να είναι συνδεδεμένος με τα μόνιτορς σε τοπικό δίκτυο Ethernet 

και να επεκτείνεται με σύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα (πχ, HIS). 

 

 

 ΓΕΝΙΚΑ 

1. Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες, αμεταχείριστες, σύγχρονης 

τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλες για χρήση σε χώρους του 

Νοσοκομείου και να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ορθή 

λειτουργία της. 

2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του υπό 

προμήθεια εξοπλισμού και να το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο 

και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους 

τεχνικούς και επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους, τις 

οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και την συνδρομή των αρμοδίων 

υπηρεσιών του φορέα στον χώρο που διαθέτει 

3. Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός να δίνει την δυνατότητα διασύνδεσης με 

άλλα πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείου (π.χ. ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή) 

μέσω διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων επικοινωνίας (π.χ. HL7). Ο Ανάδοχος 

δεσμεύεται ότι ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του έργου, θα παράσχει στον φορέα 

την τεχνική υποστήριξη (ρύθμιση παραμέτρων & πληροφόρηση) που τυχόν 

απαιτηθεί προκειμένου να επιτευχθεί η διασύνδεση με τρίτα πληροφοριακά 

συστήματα 

4. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης στο οποίο θα απαντάται με σαφήνεια η 

συμφωνία ή όχι στις τεχνικές προδιαγραφές, παραπέμποντας, για την τεκμηρίωση, 

στα συνημμένα στην προσφορά prospectus, ή άλλα φυλλάδια του οίκου, με την ίδια 

αρίθμηση των τεχνικών προδιαγραφών. 

5. Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη στην οποία θα 

περιλαμβάνεται το σύνολο των ανταλλακτικών για τυχόν επισκευές και οι 

απαιτούμενοι περιοδικοί έλεγχοι ασφαλούς λειτουργίας. 

6. Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνεται και προσφορά πλήρους 

τεχνικής κάλυψης του συνόλου των παρακλίνιων monitors και των ενισχυτικών 

βαθμίδων (modules), περιλαμβανομένων των κάθε φύσης ανταλλακτικών 

προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης καθώς των τακτικών ρυθμίσεων-

ελέγχων καλής λειτουργίας, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης. Το σχετικό ετήσιο 

τίμημα θα παραμένει αμετάβλητο τουλάχιστον έως τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών 

από την έναρξη λειτουργίας των μηχανημάτων, μη επιδεχόμενο αναπροσαρμογής, 

πλην της τιμαριθμικής.  

7. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να συνυποβάλει με ποινή αποκλεισμού 

οπωσδήποτε μετά της προσφοράς του: 



•  Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου με 

αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις 

αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα κατά την 

παράδοση του συγκροτήματος ενώ στην αρχική προσφορά (στον επιμέρους φάκελο 

τεχνικής  προσφοράς) μπορεί να δοθεί στην αγγλική και κατά προτίμηση και    στην 

Ελληνική.  

8. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του τμήματος της 

Βιοϊατρικής τεχνολογίας  όσον αφορά την χρήση και συντήρηση  των μηχανημάτων. 

Κατά την διάρκεια της εγγύησης αλλά και εντός της δεκαετίας θα παράσχει επιπλέον 

μία ανάλογη εκπαίδευση ύστερα από αίτημα του φορέα χωρίς την καταβολή 

πρόσθετης αμοιβής για τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης μεταγενέστερα προς 

εκπαίδευση νέου προσωπικού. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα δοθεί και το 

κατάλληλο πιστοποιητικό από πιστοποιημένο εκπαιδευτή ή από τον κατασκευαστικό 

οίκο. 

 

      


