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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. 
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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 συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενα του προς άμεση χρήση. 

25. 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. 

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

μηχανημάτων σε πραγματική λειτουργία. 

Προϋπολογισμός 10.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α (5 τμχ) 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ DOPLER  

1. Να λειτουργεί με ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες η μέσω 

εξωτερικού μετασχηματιστή 220V. 

2. Να είναι Βi-Directional και να διαθέτει οθόνη LCD στην οποία απεικονίζεται real-

time η κυματομορφή και τα αλφαριθμητικά ψηφία. 

3. Να διαθέτει πάγωμα της εικόνας και εμφανίζει μετρήσεις που αποθηκεύονται στη 

μνήμη (30 κυματομορφών) που διαθέτει το doppler 

(S,MN,D,RP,PI,SD,HR,ΑΒΙ,ΤΒΙ). 

4. Να διαθέτει καταγραφικό θερμογραφικό με χαρτί. 

5. Διαθέτει ενσωματωμένο πιεσόμετρο με περιχειρίδα. 

6. Να διαθέτει ακουστικά απομόνωσης του ήχου. 

7. Να είναι κατάλληλο για αγγειολογική χρήση και ειδικότερα για μελέτη ΤΒΙ (Toe 

Brachial Index) και ΑΒΙ (Ankle Brachial Index). 

8. Να φέρει ένα ηχείο του οποίου η ένταση αυξομειώνεται. 

9. Δυνατότητα να δέχεται αγγειολογικές κεφαλές 4,5,8 και 10 ΜΗΖ. 

10. Να διαθέτει δυο υποδοχές για κεφαλές . 

11. Να διαθέτει έξοδο USB με δυνατότητα σύνδεσης με PC και extra λογισμικό 

(βάση δεδομένων) για το PC. 

12. Δυνατότητα για extra κεφαλές PPG (φωτοπληθυσμογραφιας ) και PV 

(πνευμοπληθυσμογραφιας ) 

13. Μαζί με το doppler να περιλαμβάνονται και κεφαλές για αγγειοχειρουργική 

χρήση, ακουστικά, μπαταρία, μετασχηματιστής , περιχειρίδα. 

14. Οι παραπάνω προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια σταθερού τύπου συσκευής. 

 

Προϋπολογισμός 1.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α (1τμχ) 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ/ΟΞΥΜΕΤΡΟ 
 
1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας πλήρης και να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50Hz αλλά να 

διαθέτει και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για να καλύπτει την λειτουργία της συσκευής σε 

περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

2. Να είναι μικρού βάρους και όγκου 

3.Να διαθέτει τροχήλατη στιβαρή βάση (κατά προτίμηση πεντακτινωτή για σταθερότητα) με 

καλαθάκι τοποθέτησης παρελκόμενων, αντιστατικούς τροχούς και χειρολαβή μεταφοράς. 

4.Να διαθέτει ανεξάρτητο ή ενσωματωμένο φορτιστή. 

5.Να μπορεί να εκτελεί έως και 200 περίπου μετρήσεις ή να λειτουργήσει για τουλάχιστον 8 

ώρες μετά από την πλήρη φορτισή της. μετά από την πλήρη φόρτιση της. Να διαθέτει ένδειξη 

κατάστασης φόρτισης συσσωρευτού. 

6.Να έχει μεγάλη ακρίβεια μέτρησης πίεσης, (Να αναφερθούν τα στάνταρ που πληροί) 

7. Να μπορεί να εκτελεί μετρήσεις πίεσης , είτε με χειροκίνητη ( manual) μέθοδο είτε με 

αυτόματη μέθοδο. 

8.Να διαθέτει μεγάλη γκάμα επιλογής διαστημάτων μέτρησης της πίεσης , με τη δυνατότητα 

επιλογής συνεχούς μέτρησης 

9.Να διαθέτει μέτρηση κορεσμού οξυγόνου (SpO2)  με αισθητήρα δακτύλου, ο οποίος θα 

συμπαραδίδεται. 

10.Να διαθέτει πλήρη γκάμα αισθητήρων  SpO2 με αναλυτικό κατάλογο τιμών ο οποίος θα 

αναφερθεί . Να αναφερθεί ή ακρίβεια μέτρησης SpO2 

11. Να έχει προγραμματιζόμενα alarm (ακουστικά και οπτικά) για: 

υψηλή/χαμηλή διαστολική πίεση 

υψηλή/χαμηλή συστολική πίεση 

υψηλή/χαμηλή τιμή κορεσμού οξυγόνου 

12. Να έχει μνήμη μετρήσεων όλων των παραμέτρων μέγιστος και να αναφερθεί ο αριθμός 

των σετ 

13.Να αναφερθεί η ακρίβεια μέτρησης του καρδιακού ρυθμού είτε μέσω του κορεσμού 

οξυγόνου είτε μέσω της αλγοριθμικής λήψης με τη μέθοδο μέτρησης πίεσης. 

14.Να αναφερθεί προς αξιολόγηση το εύρος πίεσης περιχειρίδας το οποίο να είναι 

ρυθμιζόμενο. 

15.Να διαθέτει ευδιάκριτες ψηφιακές ενδείξεις όλων των τιμών 

16.Να μπορεί να δεχθεί περιχειρίδες για παιδιά, ενήλικες και παχύσαρκα άτομα και να 

συμπαραδίδεται με δύο περιχειρίδες (medium και large) 

 

Προϋπολογισμός 6.700,00 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α (τμχ 5) 

 

ΠΗΓΗ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 180W XENON 
 

1.    Να διαθέτει λυχνία ισχύς 180 Watt ΧΕΝΟΝ με διάρκεια ζωής περίπου 500 

ώρες. 

2.    Να διαθέτει μετρητή ζωής της λυχνίας XENON. 

3.   Να διαθέτει ένδειξη του χρόνου ζωής της λυχνίας για την αποφυγή αιφνίδιας 

καταστροφής του ενδοσκοπικού φωτός. 

4.     Να είναι δυνατή η χειροκίνητη ρύθμιση της φωτεινότητας. 

5.    Να διαθέτει διάφραγμα ασφαλείας έτσι ώστε η παροχή φωτισμού vα διακόπτεται 

μετά τηv απομάκρυνση του ενδοσκοπίου ή του καλωδίου ψυχρού φωτισμού.                          

6.     Να εμπεριέχει φυσική αναγνώριση χρωμάτων, ώς πρός το φως της ημέρας. 
7.     Να πληρεί τα standards ασφαλείας της Ε.Ε. 

8.     Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα εργοστασιακά έντυπα-έγγραφα. 

 

Προϋπολογισμός 4.400,00 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α(τμχ 1) 
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                  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ  

 
1. Να είναι τροχήλατη με 4 αντιστατικούς τροχούς, σε μεταλλικό βαμμένο πλαίσιο, με 

σύστημα φρένων στους δύο από τους τέσσερις τροχούς για την μέγιστη 

σταθεροποίησή της.  

2. Η τάση λειτουργίας να είναι ~ 220V-230V σε 50Hz-60Hz (μονοφασική). 

3. Ο κινητήρας να είναι ισχύος ½ HP και να λειτουργεί με πλήρη αντιεκρηκτικό 

σύστημα ασφαλείας χωρίς να χρησιμοποιεί λάδια (επί ποινή απόρριψης)-maintenance 

free.  

4. Να έχει δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς υπερθερμάνσεις. 

5. Να διαθέτει 2 δοχεία των 4lt έκαστο, διαβαθμισμένα, κατασκευασμένα από 

άθραυστο κλιβανιζόμενο υλικό, με εσωτερικό και εξωτερικό μηχανισμό 

υπερχείλισης. 

6. Να διαθέτει ρύθμιση κενού, καθώς και μηχανισμό ελέγχου του κενού από 0 έως 

700mm/Hg,  0,9Atm, 0,90bar. 

7. Να διαθέτει διακόπτη εναλλαγής ροής από τη μία φιάλη στην άλλη. 

8. H αναρροφητικής ικανότητα να είναι τουλάχιστον 70 lit/λεπτό.  

9. Να έχει χαμηλό επίπεδο θορύβου λειτουργίας μικρότερο από 60db. 

10. Να διαθέτει μανόμετρο κενού. 

11. Να μπορεί να δέχεται και ασκούς μιας χρήσης (να προσφερθούν προς επιλογή). 

12. Να δέχεται αντιβακτηριδιακό φίλτρο, το όποιο να προσαρμόζεται στη φιάλη, και να 

λειτουργεί ως επιπλέον μηχανισμός υπερχείλισης. 

13. Να διαθέτει ποδοδιακόπτη λειτουργίας πνευματικό, ο οποίος να είναι ασφαλής, 

αδιάβροχος και αντιεκρηκτικός. 

14. Οι φιάλες, καπάκια, σωλήνες κ.λ.π. να δύναται να κλιβανιστούν. 

15. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά standards όπως 

IEC/CEI 60601-1 : I BF, EC 93/42 : EC0051 

16. Nα διαθέτει πιστοποιητικά CE, και ο οίκος κατασκευής και η προμηθεύτρια εταιρεία 

να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO. 

17. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα service πιστοποιημένο 

από το κατασκευαστικό οίκο. Να κατατεθούν ανάλογα πιστοποιητικά (επί ποινή 

απόρριψης) 

18. Να δοθεί 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας και επάρκεια εξαρτημάτων 

ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τουλάχιστον 10 έτη 

 

Προϋπολογισμός 2.200,00 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α (τμχ 1) 
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ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 

 

1. Η βάση των κουτιών αποστείρωσης να είναι κατασκευασμένη από ειδικό 

κράμα αλουμινίου, ώστε να μη συγκρατείται υγρασία και άλατα στα 

τοιχώματα και συγχρόνως να είναι πολύ ελαφριά 

2. Το πάχος του αλουμινίου της βάσης να είναι ικανό να διατηρεί άκαμπτα τα 

τοιχώματα 

3. Η βάση των κουτιών αποστείρωσης να είναι ελαφριά, με ανατομικές μεγάλες 

ανοξείδωτες από S/S χειρολαβές στο κυρίως κουτί και με ασφαλές κλείστρο. 

Δυνατότητα τοποθέτησης κατά τον κλιβανισμό του ενός κουτιού επάνω στο 

άλλο χωρίς πρόβλημα στην αποστείρωση και τη δίοδο του ατμού 

4. Η βάση να έχει 4 θέσεις για μεταλλικές ετικέτες με δυνατότητα αναγραφής 

από τον προμηθευτή ανεξίτηλα του είδους του set στην μία και στη δεύτερη 

της χειρουργικής ειδικότητας 

5. Η βάση να έχει θέση για χάρτινη ετικέτα για αναγραφή στοιχείων της 

αποστείρωσης 

6. Το κάλυμμα από ειδικό κράμα αλουμινίου να φέρει υποδοχή για χρήση 

φίλτρου μιας χρήσης ή ημιπολλαπλών χρήσεων από PTFE (1000 

αποστειρώσεις περίπου). (Όχι βαλβίδες για να μην απαιτείται συντήρηση) 

7. Εσωτερικά το καπάκι να φέρει σιλικόνη γύρω- γύρω, ώστε να κλείνει με 

απόλυτη ασφάλεια. Να υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού του κουτιού στο χέρι 

ή στο πλυντήριο. Επίσης, δυνατότητα χρήσης φίλτρου πολλαπλών χρήσεων 

8. Να δίδεται η δυνατότητα επιλογής χρωμάτων για το κάλυμμα ώστε να γίνεται 

εύκολος ο διαχωρισμός των set κατά χειρουργικές ειδικότητες, στις οποίες 

ανήκουν. 

9. Το κλείστρο/ασφάλεια του καλύμματος να έχει τη μορφή προεξοχής/λαβής με 

δυνατότητα ανοίγματος του κουτιού, ώστε να εξασφαλίζεται η ασηψία των 

εσωτερικών τοιχωμάτων του. Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα έλεγχου του 

ανοίγματος του αποστειρωμένου σετ μέσω πλαστικής ασφάλειας 

10. Σχάρες κουτιών  

Ανοξείδωτες σχάρες χωρίς συγκολλήσεις συνδυαζόμενες στο μέγεθος με τα 

κουτιά εργαλείων Να φέρουν χειρολαβές. Να προσφερθούν και          

διαστάσεις σχαρών ανάλογες των κουτιών.  

      11. Να διατίθεται σε ποικιλία μεγεθών  

            α) Τετράγωνα κουτιά 300Χ 285Χ135 mm περίπου (τμχ 6) 

            β) Παραλληλόγραμμα κουτιά 470Χ285 Χ135 mm περίπου (τμχ 6) 

      12. Να κατατεθούν : CE Certification, ISO κατασκευαστή & ISO εταιρείας 

      13. Να κατατεθεί κουτί αποστείρωσης και σχάρα για δειγματισμό 

      14. Να υπάρχει πλήρης σειρά αναλωσίμων του ιδίου εργοστασίου κατασκευής για 

             τα κουτιά αποστείρωσης & να προσφερθούν. 

 

Προϋπολογισμός 10.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α(τμχ 12) 
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ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 

Τροχήλατο μεταφοράς εργαλείων διώροφο τροχήλατο ΙΝΟΧ ύψους 83-85 cm μήκος 

95 cm και πλάτος 55 cm 

 

 

Προϋπολογισμός 3.290,00 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α(τμχ 2) 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1. Νικολόπουλος Αθανάσιος   Ιατρός (Β/Π) 

 

2. Αντωνάτος Διονύσιος Ιατρός  (Καρδιολογικό) 

 

3. Πάντου Αθανασία Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπ. 

 


