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RFQ/GRC/2020/062 

Purchase and delivery of various medical equipment for Chios and Samos 

 
Annex A -Specifications 

 
 

Α. Specifications for medical beds 
Delivery place: Chios 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
 

Χαρακτηριστικά Κλίνης:  

 

1. Η προσφερόμενη Κλίνη Νοσηλείας ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, 

πλήρως ηλεκτροκίνητη, κατασκευασμένη από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής 

και κατάλληλη για Νοσοκομειακή χρήση. 

2. Η προσφερόμενη κλίνη να συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή οδηγία IEC 60601-

2-52:2009 και να διαθέτει βαθμός προστασίας τουλάχιστον IPX4 για τα ηλεκτρικά 

της μέρη.  

3. H επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων περίπου 200 x 85 cm, αποτελούμενη 

από 4 τμήματα: πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, κατασκευασμένα από 

ανθεκτικό πλαστικό υλικό αντιμικροβιακής σύστασης, να φέρει πιστοποιήσεις, το 

οποίο δύναται να καθαριστεί και να απολυμανθεί. Τα επιμέρους τμήματα να 

δύνανται να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς τους.  

4. Να είναι ισχυρής κατασκευής με το ασφαλές φορτίο λειτουργίας τουλάχιστον 220 

κιλά. Να δύναται να ανυψώσει ασθενή με βάρος περίπου 200 κιλά χωρίς κανένα 

περιορισμό στις κινήσεις. 

5. Η εξωτερική σε πλάτος διάσταση του κρεβατιού να μην ξεπερνά περίπου τα 100 

εκατοστά. 

6. Θα εκτιμηθεί να διαθέτει ενσωματωμένη επέκταση, να αναφερθεί το μήκος, έτσι 

ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ψηλότερους ασθενείς. 

7. Οι μετόπες κεφαλής και ποδιών να προσθαφαιρούνται εύκολα και να είναι από 

ανθεκτικό πλαστικό υλικό αντιμικροβιακής σύστασης, να φέρει πιστοποιήσεις, το 

οποίο να δύναται να καθαριστεί και να απολυμανθεί. Να μπορούν να κλειδώνουν 

στο σασί προς αποφυγή μη ηθελημένης αφαίρεσης τους πχ. κατά την μεταφορά. 

8. Το κρεβάτι να διαθέτει πλαϊνά τεσσάρων τμημάτων, 2 σε κάθε πλευρά, εύκολα 

προσθαφαιρούμενα, κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμο διαμορφωμένο πλαστικό 

υλικό αντιμικροβιακής σύσταση. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ως 

προς την αντιμικροβιακή σύσταση. Να είναι ενσωματωμένα στο ερεισίνωτο της 

κλίνης, ώστε να ακολουθούν τις κινήσεις του ερεισίνωτου και να ρυθμίζονται καθ’ 

ύψος. 

9. Να διαθέτει χειριστήριο ενσύρματο ασθενή και χειριστήριο νοσηλευτικού 

προσωπικού. Το χειριστήριο του νοσηλευτικού προσωπικού να μπορούν να 

ελέγχουν όλες τις ηλεκτρικές κινήσεις της κλίνης και να έχουν την δυνατότητα 

επιλεκτικής απομόνωσης-περιορισμό κινήσεων αυτής και ως εκ τούτου αποφυγή 

απρόσκοπτων κινήσεων. Τα χειριστήρια να ενεργοποιούνται με ένα κουμπί ή άλλο 

τρόπο και να απενεργοποιούνται αυτόματα σε περίπτωση μη χρήσης τους μετά από 

ορισμένο χρόνο. Επιπλέον να υπάρχει δυνατότητα να λαμβάνονται 
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προγραμματισμένες κινήσεις όπως οριζοντίωση, Trendeleburg, CPR και καθιστής 

καρδιολογικής καρέκλας. 

10. Να μπορεί απαραιτήτως να ρυθμιστούν ηλεκτρικά οι ακόλουθες θέσεις και να 

διαθέτει μπαταρία για την επίτευξη των κινήσεων αυτών, σε περιπτώσεις διακοπής 

ρεύματος ή μετακίνησης της κλίνης . 

α. Ύψος από 35-80 cm περίπου, για την εύκολη εξέταση και τοποθέτηση του 

ασθενούς. 

β. Τμήματος πλάτης περίπου 60ο μοίρες. 

γ. Τμήματος μηρών τουλάχιστον 20ο  

δ. Trendelenburg \ Anti-trendelenburg τουλάχιστον 10ο. 

ε. Να λαμβάνει τη θέσης ανάγκης CPR και μηχανικά από τις δύο πλευρές της κλίνης. 

11. Η κλίνη να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό που να αποφορτίζει την πίεση που δέχεται 

ο ασθενής στο τμήμα της κοιλιακής χώρας κατά την καθιστή θέση. Να αναφερθεί ο 

τρόπος. 

12. Να φέρει τουλάχιστον δυο θέσεις για στατώ ορού και χειρολαβή έλξεως σε 

κάθε πλευρά της κλίνης. 

13. Να διαθέτει κάθε κρεβάτι ένα στατώ ορού με τέσσερα μεταλλικά άγκιστρα 

και ένα τεμάχιο έλξης ασθενή.  

14. Να διαθέτει ράγα στήριξης και άγκιστρα με θέσεις λήψης διαφόρων 

παρελκομένων αμφίπλευρα της κλίνης. 

15. Να φέρει τέσσερεις (4) τροχούς μεγάλης διαμέτρου τουλάχιστον 125 mm με 

κεντρικό σύστημα φρένων. Τουλάχιστον ο ένας να είναι αντιστατικός. 

16. Να διαθέτει προσκρουστήρες στις τέσσερις γωνίες της κλίνης. 

17. Να διαθέτει αναλόγιο διαγράμματος ασθενή. 

18. Θα εκτιμηθεί να διαθέτει υποδοχή λήψης φιάλης οξυγόνου 

19. Να διαθέτει ηχητικό προειδοποιητικό σήμα εάν τα φρένα είναι 

απενεργοποιημένα μεν αλλά η κλίνη παραμένει συνδεδεμένη στη παροχή ρεύματος 

ή ανάλογο σύστημα προστασίας. Να αναφερθεί αναλυτικά. 

 

 

Χαρακτηριστικά Στρώματος: 

 

Να διαθέτει στρώμα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Το στρώμα να είναι κατασκευασμένο από υλικά αρίστης ποιότητας, για τη πρόληψη 

των κατακλίσεων. 

2. Να είναι ύψους τουλάχιστον 12 εκ. και κατάλληλης πυκνότητας ( τουλάχιστον 30 

kg/m3), ώστε να επιτυγχάνεται η άνεση του ασθενούς καθώς και η μέγιστη δυνατή 

προστασία του από τις κατακλίσεις. 

3. Να είναι βραδύκαυστο. Να αναφερθεί η οδηγία. 

4. Το στρώμα να είναι ελαφρύ, το μέγεθός του ανάλογο των διαστάσεων της κλίνης 

και κατάλληλο για βάρους ασθενή 150 κιλά περίπου. 

5. Το στρώμα να είναι κατάλληλο για Κάρδιο-Αναπνευστική Αναζωογόνηση(CPR). 

(επί ποινή αποκλεισμού) 

6. Το στρώμα να διαθέτει κάλυμμα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Αδιάβροχο 

• Αεροδιαπερατό 

• Αντιβακτηριακό  

• Αντιμικροβιακό 

• Βακτηριοστατικές και αντιμυκητιακές ιδιότητες 
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• Διελαστικό 

• Να πλένεται σε πλυντήριο, σε θερμοκρασία τουλάχιστον 90οC.  

• Οι ραφές του να είναι ραμμένες και κολλημένες με τρόπο, ώστε να παρέχεται η 

βέλτιστη προστασία του στρώματος από εισροή υγρών. Να αναφερθεί η μέθοδος. 

• Δυνατότητα αφαίρεσης του με φερμουάρ. Το φερμουάρ να καλύπτεται για την 

αποφυγή εισροής υγρών από τα πλάγια του στρώματος. 

 
 

B. Specifications for various medical items 
Delivery place: Chios 
 

1. Sticks: material- aluminium (μπαστούνια για τυφλούς από αλουμίνιο) 

2. Defibrillator’s battery and pads (μπαταρίες και αυτοκόλλητες ταινίες 

απινιδωτή) 

Samaritan PAD 350P, automated external defibrillator  

Heartsine Technologies 
 

        

 
 
 
 
 
 
Τόπος παράδοσης για Α και Β: Χίος 
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C. Specifications for the Supply and installation of a Cardio-logical 
Monitor with its necessary components and accessories and 
specifications for the purchase and delivery of various medical 
equipment  
Delivery Place: Samos 
 
Τόπος παράδοσης: Σάμος 

A. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝΙΤΟΡ 

ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

 

1. Να είναι σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας τελευταίου τύπου, πλήρως 

βυσματούμενο, ανθεκτικής κατασκευής, με δυνατότητα εξόδου σε Η∕Υ 

και να έχει δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης. Να είναι κατάλληλο 

για όλες τις κατηγορίες ασθενών (ενήλικες, παιδιά, βρέφη, 

νεογνά),Τροχήλατο 

2. Να λειτουργεί με ρεύμα 220V∕50Hz μέσω εύκαμπτου τριπολικού 

καλωδίου και να διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

ιόντων λιθίου για αυτόνομη λειτουργία τουλάχιστον 5 ωρών. Το 

τροφοδοτικό και ο φορτιστής να είναι ενσωματωμένα στο μόνιτορ. 

3. Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής 12- 15΄΄, TFT υψηλής 

ευκρίνειας, με δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης εώς και 8 

κυματομορφών και να μπορεί να δεχτεί δεύτερη εξωτερική οθόνη. 

4. Να  είναι απλό και εύχρηστο με menu που καθοδηγούν το χρήστη και ο 

χειρισμός του να γίνεται μέσω της οθόνης αφής και περιστροφικού 

πλήκτρου πλοήγησης (navigator). Επίσης να διαθέτει πλήκτρα άμεσης 

πρόσβασης για τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες λειτουργίες. Όλες οι 

ενδείξεις και οι οδηγίες επί της οθόνης να εμφανίζονται στην ελληνική 

γλώσσα. 

5. Να διαθέτει πολυπαραμετρική βυσματούμενη μονάδα η οποία να 

παρακολουθεί κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω παραμέτρους: 

• ΗΚΓ 3∕5 απολήξεων 

• Αναπνοή (RR) 

• Κορεσμό αιμοσφαιρίνης SpO2 

• Δύο θερμοκρασίες (2χTEMP) 

• Αρτηριακή πίεση αναίμακτα (NIBP) 

• Δύο κανάλια αιματηρών πιέσεων (2χIBP) 
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6. Να δύναται οπωσδήποτε να δεχτεί ανεξάρτητες βυσματούμενες 

μονάδες για μέτρηση και άλλων παραμέτρων όπως επιπλέον κανάλια 

IBP, καπνογραφία CO2, BIS, CCO∕SvO2 αυτόνομα ή μέσω εξωτερικής 

συσκευής, PiCCO, respiratory mechanics, C.O, αναισθητικών αερίων 

με αυτόματη αναγνώριση, ΗΕΓραφημα, νευροδιεγέρτη κ.α. 

7. Οι βυσματούμενες μονάδες (modules) να προσθαφαιρούνται εύκολα 

πάνω στο μόνιτορ και χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία των άλλων 

παραμέτρων και χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία της συσκευής. 

8. Το ΗΚΓ να λαμβάνεται με 3 ή 5 πολικό καλώδιο ασθενούς με επιλογή 

απαγωγών από το monitor. Να διαθέτει απεικόνιση τουλάχιστον δύο 

απαγωγών ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες μετρούμενες παραμέτρους και 

να μπορεί να απεικονίσει όλες τις μετρούμενες απαγωγές ταυτόχρονα 

στην οθόνη με εύκολο και γρήγορο τρόπο. Να διαθέτει φίλτρα 

παρασίτων, χειρουργικής διαθερμίας, ρεύματος και απινιδωτή. Να 

διαθέτει ρύθμιση του πλάτους του παλμού καθώς και της ταχύτητας 

σάρωσης του ίχνους. 

9. Να ανιχνεύει και αναλύει αρρυθμίες όλων των τύπων. Σε περίπτωση 

αποκόλλησης ηλεκτροδίου να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία του 

ΗΚΓ (να μεταπίπτει σε άλλη απαγωγή) και να δίνει σήμα ειδοποίησης 

για το ποιο ηλεκτρόδιο έχει αποκολληθεί. Να έχει δυνατότητα ανάλυσης 

του ST σε όλες τις απαγωγές και δυνατότητα εκτύπωσης σε περίπτωση 

συναγερμού. 

10. Η αναπνοή να λαμβάνεται με το καλώδιο του ΗΚΓ και να απεικονίζει τη 

συχνότητα των αναπνοών ψηφιακά και σε καμπύλη. 

11. Να απεικονίζεται ψηφιακά ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης καθώς και η 

πληθυσμογραφική καμπύλη. Να έχει δυνατότητα κατ’ επιλογή 

μέτρησης και δεύτερης οξυμετρίας. 

12. Να μετρά αναίμακτη πίεση με ταλαντωσιμετρία μέσω περιχειρίδος 

μονού αυλού και να απεικονίζει ψηφιακά τη συστολική, διαστολική και 

μέση αρτηριακή πίεση. Η αναίμακτη πίεση να λαμβάνεται τόσο 

χειροκίνητα όσο και αυτόματα σε προκαθορισμένα από το χρήστη 

χρονικά διαστήματα. Επίσης να μπορεί να λαμβάνει συνεχή μέτρηση 

για διάστημα πέντε λεπτών. 

13. Οι αιματηρές πιέσεις να μετρώνται με ειδικούς μετατροπείς 

(transducers) με δυνατότητα μέτρησης πιέσεων πνευμονικής αρτηρίας 

και ενσφήνωσης και να δύναται να υποστηρίξει πάνω από δύο 

αιματηρές πιέσεις. Να απεικονίζει κυματομορφές σε κοινή κλίμακα με 
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υπέρθεση (overlapping) αλλά και σε διαφορετικές κλίμακες με 

ταυτόχρονη ένδειξη συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης με 

αυτόματο μηδενισμό. Να δύναται με τη χρήση κατάλληλων 

μορφομετατροπέων να μετρήσει ενδοκράνια πίεση (ICP). 

14. Να μετρά και να απεικονίζει θερμοκρασία σώματος κεντρική 

(οισοφάγου ή ορθού) και περιφερειακή (δέρματος) ταυτόχρονα καθώς 

και τη διαφορά αυτών, με αντίστοιχους αισθητήρες probes που θα 

παρέχονται με τη συσκευή. 

15. Για όλες τις μετρούμενες παραμέτρους να διαθέτει οπτικοακουστικούς 

συναγερμούς με ρυθμιζόμενα όρια και δυνατότητα άμεσης ρύθμισης 

των ορίων για όλες τις παραμέτρους. Τα όρια να εμφανίζονται δίπλα 

στις παραμέτρους. Επίσης να διαθέτει ξεχωριστή οπτική ένδειξη για 

συναγερμό τεχνικής φύσεως. 

16. Να διαθέτει  trend ασθενούς τουλάχιστον 120 ωρών για όλες τις 

μετρούμενες παραμέτρους, τόσο υπό τη μορφή αριθμητικών πινάκων 

όσο και ιστογραμμάτων και πλήρη απεικόνιση κυματομορφών.  

17. Να διαθέτει λειτουργία χρονομέτρου με εμφάνιση επί της οθόνης. 

18. Να διαθέτει πρόγραμμα υπολογισμού αιμοδυναμικών παραμέτρων, 

δόσεων φαρμάκων και άλλων παραμέτρων (αερισμού, οξυγόνωσης, 

κ.λπ). 

19. Να είναι συμβατό με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης μέσω 

ψηφιακού δικτύου επικοινωνίας Ethernet και να υπάρχει η δυνατότητα 

επικοινωνίας μεταξύ των μόνιτορ που είναι στο δίκτυο. 

20. Το μόνιτορ θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, και θα 

περιλαμβάνει: 

a. Τροχήλατη βάση 

b. Αισθητήρα θερμοκρασίας δέρματος 

c. Παλμικό οξύμετρο- Pulse Oximetry sensor 

d. Θερμικό εκτυπωτή – Thermal printer 

e. Περιχειρίδες (Μανσέτες) αρτηριακής πίεσης - Blood pressure 

cuffs. Μεγέθη:  Π/Δ, M, L, XL  

f. Καλώδιο ΗΚΓ 5-πολικό 

g. Εγχειρίδια χειρισμού και συντήρησης για την πλήρη λειτουργία 

της συσκευής 

21. Να διαθέτει λειτουργία αναμονής. 

22. Να διαθέτει σύστημα ψύξης χωρίς αναπνευστήρα. 
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23. Να πληροί όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να 

διαθέτει CE MARK με αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα. 

24. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα 

εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε βάσει του Π.Δ 117∕2004 (ΦΕΚ 82Α) 

και Π.Δ 15∕2006 (ΦΕΚ 12Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 2003∕108. 

25. Να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών και να 

αναφερθεί:  

a.  η ετήσια κοστολόγηση συμβολαίου πλήρους συντήρησης 

συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, service kits και 

εργασίας εκτός αναλωσίμων, καθώς και  

b. προληπτικής συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των service 

kits και εργασίας εκτός ανταλλακτικών και αναλώσιμων της 

μονάδος, μετά το πέρας της εγγύησης . 

26. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διάθεση 

ανταλλακτικών για μία δεκαετία. 

27. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής 

υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό 

οίκο για τη συντήρηση των προσφερόμενων ειδών. 

28. Να γίνει η εγκατάσταση και παρουσίαση από κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό στο χώρο παράδοσης. 

 

B. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ) 

Β.1 ΑΝΑΙΜΑΚΤΟ ΧΟΛΕΡΥΘΡΥΝΟΜΕΤΡΟ 

 1. Μετρητής χολερυθρίνης, ο οποίος να είναι μη επεμβατικός  διαδερμικός  για την 

διάγνωση του ίκτερου σε νεογνά.  

2. Να είναι ελαφρύς και να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό . 

 3. Να είναι φορητή συσκευή χειρός, η οποία να επιτρέπει την άμεση εκτίμηση της 

συγκέντρωσης την χολερυθρίνης στα νεογνά με ψηφιακή ένδειξη, σε μονάδες mg/dL 

και σε µmol/L. 

 4. Να διατίθεται βάση για την ασφαλή τοποθέτηση της συσκευής, αλλά και φόρτισης 

της. 

 5. Η αυτονομία της μπαταρίας σε πλήρη φόρτιση να επιτρέπει άνω των 200 

μετρήσεων. 
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 6. Οι μετρήσεις να λαμβάνονται αυτομάτως, όταν τοποθετείτε ο αισθητήρας μέτρησης 

του οργάνου πάνω στο δέρμα του βρέφους (περιοχές μετώπου και στέρνου) και 

πιέζεται ελαφρά. 

 7. Ο αισθητήρας μέτρησης να είναι πολλαπλών χρήσεων με χρόνο ζωής άνω των 

100.000 μετρήσεων ώστε να μην υπάρχει κόστος αναλωσίμων για το Νοσοκομείο και 

επιπλέον να εξοικονομείται χρόνος. 

 8. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του αποτελέσματος α) από μία μέτρηση και 

 β) από τον μέσο όρο πολλαπλών μετρήσεων. 

 9. Να μην απαιτείται βαθμονόμηση ανά μέτρηση. 

 10. Το εύρος μέτρησης να είναι από 0.0 mg/dL έως και 20.0 mg/dL περίπου. 

 11. Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον εκατό (100) μετρήσεων. 

 12. Να διαθέτει μεγάλη ενσωματωμένη οθόνη αφής με εύκολο μενού περιήγησης στα 

Ελληνικά 

 13. Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά 

χαρακτηρίστηκα για να αξιολογηθούν.  

Γενικά Χαρακτηριστικά 

 1. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει 

πιστοποίηση ISO 9001 και 14 ISO 13485 σύμφωνα με την Υ.Α ΔΥ8δ/1348/04 που 

αφορά στη διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

2. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη.  

3. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών για μία δεκαετία. 

 4. Ο προμηθευτής να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και 

service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό 

εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των προσφερομένων 

ειδών. 

 

Β.2 ΟΞΥΜΕΤΡΟ 

   Το οξύμετρο να είναι κατάλληλο για χρήση σε νεογνά  και παιδιά. Το μηχάνημα θα 

πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης οπωσδήποτε 

τεχνολογίας, μικρού όγκου και βάρους, απλό στον χειρισμό του και να περιλαμβάνει 

όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται.  

1.Να φέρει πλήκτρα αφής για τον εύκολο καθαρισμό του.  

2.Να μετράει αναίμακτα και να απεικονίζει συνεχώς και ψηφιακά στην οθόνη: Την 

πυκνότητα του κορεσμένου οξυγόνου ( SpO2 ). Τον αριθμό των παλμών του ασθενούς 

ανά λεπτό.  
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3.Να μετράει με μεγάλη ακρίβεια, με περιοχή μετρήσεων για τον κορεσμό οξυγόνου 

40-100% και για τους παλμούς (pulse rate) 30-250.  

4.Να συνοδεύεται εκτός από τον αισθητήρα για παιδιά και με αισθητήρα για νεογνά 

από 2-20 kg. 

5.Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη. 

6. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διαθεσιμότητα 

ανταλλακτικών για μία δεκαετία . 

7. Ο προμηθευτής να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και 

service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό 

εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των προσφερομένων 

ειδών. 

 

 

Να διαθέτει αποδεδειγμένα CE MARK .Η εταιρεία θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 

90001:2008, ISO 13485:2012 καθώς και για την τήρηση της υπουργικής απόφασης 

ΔΥ8δ/Γ.Ποικ./1348/2004. 

 

Β. 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 

Να είναι ανθεκτικής κατασκευής  κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση. 

Να μετρά αρτηριακή και μέση αρτηριακή (MAP) πίεση καθώς και καρδιακό ρυθμό. 

Οι ενδείξεις να είναι ψηφιακές.  

Να συνοδεύεται με 3 περιχειρίδες  (μια για ενήλικα ,μια για βρέφη και μια για παιδιά). 

Να παρέχεται εγγύηση 2 ετών. 

 Ο προμηθευτής να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και 

service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό 

εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των προσφερομένων 

ειδών. 

 Να διαθέτει αποδεδειγμένα CE MARK Η εταιρεία θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 

90001:2008, ISO 13485:2012 καθώς και για την τήρηση της υπουργικής απόφασης 

ΔΥ8δ/Γ.Ποικ./1348/2004 

 

Β.4 ΖΥΓΟΣ  ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ 

 Ψηφιακός ζυγός δαπέδου με ενσωματωμένο το αναστημόμετρο , µε αντιολισθητική 

επιφάνεια, στιβαρής κατασκευής . Μέγιστο φορτίο ζύγισης 200 κιλά με διαβάθμιση ανά 

100 γραμμάρια. Το αναστημόμετρο να είναι  µε ύψος 10-230 cm και διαβάθμιση ανά 

1cm. 

 Να παρέχει μεγάλη, ευανάγνωστη ένδειξη βάρους. 
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 Να διαθέτει πιστοποίηση CE.  

Να παρέχεται εγγύηση 2 ετών. 

 


