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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

 

 Η κινητή μονάδα διαμορφώνεται σε Όχημα τύπου VAN 

περίπου 5.000kgr μικτό βάρος και ωφέλιμο 2.700Kgr. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται: το όχημα, η διασκευή, ο ιατρικός και λοιπός 

εξοπλισμός καθώς και οι εξωτερική σήμανση του οχήματος. Όλα τα  

ιατρικά μηχανήματα, η διασκευή και το όχημα  προσφέρονται με 

τρία (3) χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. 

Τιμή:  206.130,65 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    

KΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Το υπό προμήθεια αυτοκίνητο θα είναι κλειστό φορτηγό, αυτοφερόμενο πλαίσιο 

τύπου VAN, καινούργιο και αμεταχείριστο, κατάλληλο για την μεταφορά 

προσωπικού και διενέργεια παθολογικών εξετάσεων από την Υπηρεσία μας . 

Το αμάξωμα να είναι επί ποινή απόρριψης  ενιαίο (τύπου VAN) με χώρο οδήγησης 

και επιβατών και θα χωρίζεται με σταθερό χώρισμα από τον χώρο φόρτωσης. Να 

συνυποβάλλεται η έγκριση τύπου κλειστού φορτηγού (VAN) από το Υ.Μ.Ε. 

κατάλληλο για την μεταφορά συνολικά 3 ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του 

οδηγού) όπως προβλέπεται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ  

 

Το όχημα θα είναι απολύτως καινούργιο, πετρελαιοκίνητο, πρόσφατης κατασκευής 

από το τελευταίο μοντέλο της αντίστοιχης σειράς. 

Το ολικό μικτό φορτίο του οχήματος θα είναι τουλάχιστον 5 tn, ενώ το ωφέλιμο 

φορτίο του θα είναι περίπου 2.200 kg. Θα εκτιμηθεί το μεγαλύτερο δυνατό ωφέλιμο 

φορτίο του οχήματος.  Οι εξωτερικές διαστάσεις του δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 7,5 

μέτρα σε μήκος, 3,4 μέτρα σε ύψος μετά την μετασκευή του και πλάτος 2,4 μέτρα 

συμπεριλαμβανομένων και των καθρεπτών. Θα πρέπει να έχει μεταξόνιο τουλάχιστον 

4,3 μέτρα .  

Ο οίκος μετασκευής του οχήματος θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό ISO9001 

(τελευταία έκδοση)  για την μετασκευή ειδικών οχημάτων και να φέρει αντίστοιχα 

πιστοποιητικό ISO 13485 για την διαχείριση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 

 

2. ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΚΑΜΠΙΝΑ) 

 

Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος και θα είναι απαραίτητα υδραυλικό. Θα 

φέρει κάθισμα οδηγού, πλήρως ρυθμιζόμενο και κάθισμα απαραιτήτως για δύο (2) 

συνοδηγούς εμπρός καθώς με τις απαραίτητες ζώνες ασφαλείας.   

Η καμπίνα θα φέρει απαραιτήτως θερμική μόνωση, παρμπρίζ, αντιηλιακά σκιάδια, 

εσωτερικό φωτισμό, πλαστικό τάπητα δαπέδου, εξωτερικούς καθρέπτες ηλεκτρικά 

ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους, σύστημα immobillizer κλπ. Στον εξοπλισμό της 

καμπίνας θα περιλαμβάνονται σύστημα Α/C ικανής ισχύος εμπρός χώρου επιβατών, 

ηχοσύστημα με ενσωματωμένο GPS , κεραία και ηχεία, πίνακας οργάνων εργονομικά 

τοποθετημένος με όλα τα απαραίτητα όργανα και ενδείξεις ενός σύγχρονου 

οχήματος. Θα φέρει δε εκ κατασκευής κάμερα οπισθοπορείας . Επιπλέον σύστημα 

αερισμού και θέρμανσης ρυθμιζόμενων ταχυτήτων και σύστημα πλύσης 

ανεμοθώρακα και υαλοκαθαριστήρες. Μέσα στην καμπίνα θα υπάρχουν απαραιτήτως 

ενδείξεις χαμηλής στάθμης φόρτισης των δύο συσσωρευτών του χώρου φόρτωσης. 

 

3. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  

 

Θα πρέπει να είναι ιπποδύναμης τουλάχιστον 160hp, οπισθοκίνητο ή εμπροσθοκίνητο 

με κινητήρα τελευταίας τεχνολογίας diesel (Euro 6 plus).  

Θα φέρει απαραίτητα υπερσυμπιεστή (turbo charger), να είναι σύγχρονης 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (εκπομπή καυσαερίων που να ικανοποιεί οπωσδήποτε 

την ισχύουσα οδηγία Euro), να φέρει εξελιγμένα συστήματα τροφοδοσίας όπως 



αντλία πολύ υψηλής πιέσεως, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, σύστημα εγχύσεως 

καυσίμου τύπου «κοινού αυλού», κ.λ.π.  

Να δοθούν απαραίτητα οι καμπύλες ισχύος και ροπής του κινητήρα. 

 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Συμπλέκτης ξηρού δίσκου, με υδραυλικό σύστημα χειρισμού. Το κιβώτιο ταχυτήτων 

θα δίνει κατά προτίμηση 6 ταχύτητες μπροστά, πλήρως συγχρονισμένες και 1 πίσω. Η 

μετάδοση της κίνησης θα γίνεται υποχρεωτικά στους πίσω ή μπροστά τροχούς μέσω 

διαφορικού. Το όχημα θα τηρεί τους νέους κανονισμούς γαι τελική ταχύτητα και θα 

φέρει ηλεκτρονικά ελεγχόμενο περιοριστή ταχύτητας.   

 

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΕΩΣ  

 

Υδραυλικά φρένα διπλού ανεξάρτητου κυκλώματος με επενέργεια σε όλους τους 

τροχούς με δισκόφρενα μπροστά και πίσω και μηχανικό χειρόφρενο, τα οποία θα 

ικανοποιούν όλες τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. Να φέρει οπωσδήποτε σύστημα 

αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (σύστημα ABS),  σύστημα αντιολίσθησης των 

τροχών (σύστημα ASR) καθώς και σύστημα ηλεκτρονικής ευστάθειας (σύστημα 

ESP).   

 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  

 

Ανεξάρτητη ανάρτηση εμπρός άξονα. Γίνεται αποδεκτή και μηχανική ανάρτηση για 

τον πίσω άξονα.  

Αντιστρεπτικές ράβδοι μπροστά πίσω και αμορτισέρ σε όλους τους τροχούς. Να γίνει 

πλήρης περιγραφή του συστήματος. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα το μέγιστο τεχνικό 

φορτίο του οπίσθιου άξονα. Να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού μελέτη κατανομής 

βαρών μετά την μετασκευή του οχήματος.  

 

7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

 

Τάση λειτουργίας:  12 V 

Δύο συσσωρευτές εκ κατασκευής 95 Ah τουλάχιστον. 

Αλτερνέϊτορ και μίζα κατάλληλης ισχύος.   

Το ηλεκτρικό σύστημα θα είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και 

τον Κ.Ο.Κ.  

 

8. ΤΡΟΧΟΙ  

 

Διπλοί τροχοί στον οπίσθιο άξονα, μονοί στον εμπρόσθιο. Τα ελαστικά θα πρέπει να 

είναι πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους από της παραδόσεως του 

οχήματος). Θα είναι ακτινωτού τύπου, χωρίς αεροθάλαμο και θα ικανοποιούν την 

Οδηγία 2001/43/Ε.Ε. Στην προσφορά να δηλωθούν ο αριθμός και οι διαστάσεις των 

ελαστικών.  

 

9. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

 

Το όχημα θα συνοδεύεται από:  



 Εναν πλήρη τροχό τοποθετημένο σε κατάλληλη θέση 

 Ηλεκτρικούς καθρέπτες οπίσθιας θέας, εξωτερικούς  

 Ηλεκτρικά παράθυρα 

 Συνήθη σειρά εργαλείων (να δοθεί αναλυτική κατάσταση) 

 Πυροσβεστήρας ή πυροσβεστήρες σύμφωνα με το Κ.Ο.Κ. 

 Πλήρες φαρμακείο κατά Κ.Ο.Κ. 

 Τρίγωνο ασφαλείας 

 Ψηφιακός ταχογράφος κατά Κ.Ο.Κ. 

 Πλήρη σειρά φωτιστικών σωμάτων, καθρέπτες, κόρνα κλπ κατά Κ.Ο.Κ. 

Σετ αντιολισθητικών αλυσίδων 

 

10. ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ 

 

Ο χώρος φορτώσεως θα είναι κλειστός, εξ ολοκλήρου μεταλλικός. Τα εξωτερικά του 

τοιχώματα και η οροφή θα αποτελούν ενιαίο σύνολο με την καμπίνα. Ο εσωτερικός 

χώρος φορτώσεως θα διαχωρίζεται με την καμπίνα με κατάλληλο τοίχωμα.  

Οι ελάχιστες αποδεκτές εσωτερικές διαστάσεις του χώρου φορτώσεως, πριν τη 

διασκευή του οχήματος είναι :  

Εσωτερικό μήκος 4,8 μέτρα τουλάχιστον  

Εσωτερικό ύψος (στο μέσον του χώρου) 1,9 μέτρα τουλάχιστον  

Εσωτερικό πλάτος 1,7 μέτρα τουλάχιστον 

Ο συνολικός χώρος φορτώσεως θα πρέπει να είναι ο μέγιστος δυνατός (να 

αναφέρεται στην προσφορά).  

Θα φέρει δύο πόρτες φορτώσεως :  

Μία δίφυλλη με περιστρεφόμενα φύλλα και στο οπίσθιο μέρος ανοιγμένη κατά 270º 

και ενδιάμεσο μηχανισμό και stop σύστημα ασφάλισης στο πλήρες άνοιγμα.  

Μία ολισθαίνουσα (συρταρωτή) πόρτα στη δεξιά πλευρά, με άνοιγμα τουλάχιστον 

1,1 μέτρων. 

Να φέρει παράθυρο ανοιγόμενο στην πλευρική συρόμενη θύρα, καθώς εσωτερικό 

σκαλοπάτι. 

 

11. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΙΣΩ ΧΩΡΟΥ  ΦΟΡΤΩΣΗΣ  

 

11.Α ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

11.Α.1 ΠΑΤΩΜΑ 

Για όλα τα προσφερόμενα είδη που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή ο 

προσφέρων επί ποινής απόρριψης θα πρέπει να καταθέσει αντίστοιχα Τεχνικά 

Φυλλάδια που να τεκμηριώνουν την προσφορά του. 

Το δάπεδο φόρτωσης επενδύεται με ειδικό ενισχυμένο πλακάζ ή κόντρα πλακέ 

θαλάσσης 16mm περίπου, κατάλληλα διαμορφωμένα για το συγκεκριμένο μοντέλο 

αυτοκινήτου υπερυψωμένο κατά 5cm περίπου. Στην επάνω επιφάνεια του αλλά και 

στα πλαϊνά τοιχώματα περιμετρικά σε ύψος τουλάχιστον 5cm, θα επενδυθεί με 

αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική επίστρωση ρητίνης τεσσάρων συστατικών. Το υλικό 

αυτό να έχει ιδιαίτερα υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές αδιαπέραστο από υγρά, 

χωρίς διαλύτες και μπορεί να απολυμανθεί.  

11.  Α.2 ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ – ΟΡΟΦΗ – ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ  

 

Μεταξύ της πλάτης των πίσω καθισμάτων και του χώρου φόρτωσης να τοποθετηθεί 

σταθερό διαχωριστικό υπενδεδυμένο με πολυεστέρα κι από τις δύο πλευρές και να 



φέρει ανοιγόμενο παράθυρο .  

Εσωτερικά το όχημα στα πλαϊνά τοιχία να ενισχύεται με μεταλλικά ικριώματα 1,25 

χιλιοστών μεταξύ των νεύρων, κάθετα ή οριζόντια αναλόγως,  έτσι ώστε να δεθεί 

καλύτερα το όχημα και να μπορεί να αντέξει τα ενισχυμένα φορτία εντός της 

οπίσθιας καμπίνας.  Όλες οι μεταλλικές κατασκευές που θα συγκολληθούν θα είναι 

γαλβανισμένες ή ασταρωμένες με εποξειδικό primer δύο συστατικών για 

αντισκουριακή προστασία. 

Η οροφή του χώρου φόρτωσης του αυτοκινήτου, καθώς και όλες οι ελεύθερες 

εσωτερικές επιφάνειες σε όλα τα σημεία όπου δεν υπάρχουν κολώνες, να μονωθούν 

με πετροβάμβακα, κατά της θερμότητας και του θορύβου, με γνώμονα την καλύτερη 

δυνατή εκμετάλλευση του εσωτερικού του χώρου φόρτωσης. θα τοποθετηθεί 

μονωτικό υλικό πετροβάμβακα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει θερμική μόνωση 

όχι μεγαλύτερη από  2 Kcal/m²hºC. 

 

Πάνω από τη μόνωση να τοποθετηθεί ειδική επένδυση από φύλλα λευκού 

πολυεστέρα GRP πάχους 2mm υψηλής αντοχής. 

Τα συγκεκριμένα φύλλα πολυεστέρα πρέπει να είναι εξαιρετικά υψηλής αντοχής, 

αλλά και αντοχής σε ακτινοβολία UV, όπως και οι αρμόκολλες που εφαρμόζονται 

στους αρμούς να έχουν προστασία UV και να κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο τους .  

 

Επίσης επιμέρους και εσωτερικά της μόνωσης να τοποθετηθούν μεταλλικές ή άλλες  

ενισχύσεις, για την ενίσχυση της μόνωσης στα σημεία που απαιτείται για την 

αγκύρωση των πτυσσόμενων κρεβατιών, καθισμάτων κλπ., με τις κατάλληλες 

δέστρες & ιμάντες.    

 

11.Β   ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

Θα φέρει κλιματιστικό μηχάνημα που θα λειτουργεί με ρεύμα πόλεως 220V AC 

διαμέσου εξωτερικού ρευματολήπτη, ο οποίος θα βρίσκεται τοποθετημένος στην 

δεξιά πλευρά του οχήματος. 

 

Θα τοποθετηθεί επί την οροφή του οχήματος και θα λειτουργεί με απόδοση 

τουλάχιστον 2,7 KW ψύξη και θέρμανση με 2,9 KW. 

 

Επιπρόσθετα στο όχημα πρέπει να προστεθεί επέκταση κλιματισμού στον πίσω χώρο 

με εξατμιστή τοποθετημένο στην  θέση καπουτσίνο πάνω από το διαχωριστικό και το 

οποίο θα λειτουργεί όταν το όχημα θα είναι εν λειτουργία σε περιπτώσεις που δεν 

υπάρχει εξωτερική ηλεκτροδότηση. Η θέρμανση θα προέρχεται από το ζεστό νερό 

του κινητήρα και η ψύξη από την επέκταση του κλιματισμού. 

 

 



11.Γ  Χώροι 

Θα αποτελείται από δύο διαμορφωμένους χώρους: 

 

Χώρος εργασίας με πάγκο εργασίας και τραπέζι ιατρού με δύο καθίσματα μήκους 

από  2 μέτρα έως 2,4  μέτρα ανάλογα με τις απαιτήσεις του ιατρικού εξοπλισμού και 

την γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης του έργου. 

 

Χώρος εξετάσεων ιατρικός μήκους από  2,3 έως 2,7 μέτρα. 

 

Θα υπάρχει διαχωριστικό μεταξύ των δύο χώρων με θύρα συρόμενη. 

 

Προς τεκμηρίωση αυτού να κατατεθεί σχέδιο κάτοψης , πλάγιας όψης και τομής.  

 

11.Γ.1 Χώρος εργασίας  

 

Θα τοποθετηθεί στο διαχωριστικό ειδικός πάγκος εργασίας με νιπτήρα και ερμάρια 

με συρτάρια και θα φέρει άπλετο αποθηκευτικό χώρο για φάρμακα κι άλλα ιατρικά 

είδη , καθώς και υλικά γραφείου. 

Επιτοίχεια στην οροφή εκατέρωθεν κατά μήκος του οχήματος, σε ύψος άνω των 1,6μ, 

θα υπάρχουν τρία  ειδικά ερμάρια  σε συγκεκριμένα σημεία. 

 

Ο πάγκος εργασίας θα φέρει νιπτήρα inox με δυνατότητα πλύσης δεξαμενής ύδατος  

περίπου 30 λίτρων, αλλά και αντίστοιχης αποβλήτων με υπερχείλιση. 

 

Η παρακολούθηση της πληρότητας των δεξαμενών γίνεται από  ειδικό κουτί ελέγχου 

δίπλα στον πάγκο σε σημείο κοντά στον νιπτήρα  με αναλογικούς ή ψηφιακούς 

δείκτες. Η πλήρωση της δεξαμενής νερού γίνεται εξωτερικώς με ειδική βάνα 

πλήρωσης. 

 

Θα φέρει όπως και οι δύο χώροι συσκευή απολύμανσης χεριών με ειδικό βραχίονα 

καθώς και   ειδική πλαστική επιτοίχεια θήκη γαντιών μίας χρήσης . 

 

Στην αριστερή πλευρά με το πέρας του πάγκου εργασίας θα υπάρχει ένα τραπέζι με 

δύο καθίσματα. Το ένα κάθισμα θα είναι αναδιπλούμενο επιτοίχειο με ζώνες τριών 

σημείων ως κάτωθι  για τον επισκέπτη. Και για τον ιατρό ένα περιστρεφόμενο 

τουλάχιστον 90 μοίρες και αναδιπλούμενο κάθισμα με ζώνη τριών σημείων. 

 

 

11.Γ.2 Χώρος εξετάσεων ιατρικός : 

 

Στην δεξιά πλευρά θα φέρει έναν ειδικό πολυστερικό πάγκο με θέσεις δύο καθήμενων 

και χώρο αποθήκευσης από κάτω και από επάνω ένα ερμάριο αποθήκευσης. 

 

Θα φέρει τον κάτωθι εξοπλισμό που περιγράφεται : 

 

1. Σκυαλιτική λυχνία ιατρού . 

2. Αναρτήρα ορού αίματος τύπου ασθενοφόρου .πάνω από το κρεβάτι εξέτασης. 

3. Θερμοψυχροθάλαμο 12V-220V με χωρητικότητα περίπου 12 λίτρων που 

επιτρέπει να διατηρεί ζεστά ή κρύα αντικείμενα που τοποθετούνται εντός. 

4. Κρεβάτι εξετάσεων . 



5. Λοιπός εξοπλισμός που περιγράφεται παρακάτω (βλέπετε παράγραφο 17). 

 

12.  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ  

Η ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει εσωτερικό δίκτυο υψηλής τάσης 220Volt 

και δίκτυο χαμηλής τάσης 12 Volt.  

 

Το κύκλωμα υψηλής τάσης 220 Volt θα τροφοδοτείται από εξωτερικό ρευματολήπτη 

220 Volt, τοποθετημένο εξωτερικά του οχήματος με στεγανό καπάκι με 

προδιαγραφές CE. 

 

Εσωτερικά του οχήματος θα τοποθετηθούν 6 φωτιστικά σώματα οροφής με λυχνίες 

leds  και ανάλογος διακόπτης και τουλάχιστον ένα δίκτυο με κανάλια και συνολικά 

10 πρίζες σούκο συνολικά μοιρασμένες και στους δύο χώρους . 

 

Ο ηλεκτρικός πίνακας να διαθέτει διακόπτη διαρροής 2Χ40 Α στα 30mA με τάση 

λειτουργίας 220 Volts κατά της ηλεκτροπληξίας με ασφαλειοδιακόπτες , διακόπτη 

μεταγωγής 220V / inverter. 

 

Να διαθέτει κατάλληλους ασφαλειοδιακόπτες με λυχνίες λειτουργίας και για το 

δίκτυο 220V και για 12V ανάλογα την εστία κατανάλωσης (ψυγείο, φωτισμός, 

μπρίζες, κλιματισμός). Ο κλιματισμός 220V AC δεν θα λειτουργεί από το Inverter. 

 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει αναλυτικά: 

 6 φωτιστικά σώματα τύπου led 12 volt και ανάλογος διακόπτης. 

 6 φωτιστικά σώματα τύπου led 220 Volt και ανάλογος διακόπτης. 

 Εξωτερικό ρευματολήπτη 220V και μπαλαντέζα μήκους 25 μέτρων σε 

καρούλι 

 10 ρευματοδότες (τύπου σούκο). 

 Ηλεκτρικός πίνακας με λυχνίες λειτουργίας 220 V. 

 και ασφαλειοδιακόπτες των 10Α, 16Α 

 Την ηλεκτρική εγκατάσταση 

Το σύστημα αυτονομίας περιλαμβάνει:  

- Δύο (2) μπαταρίες των 95A στα 12V βαθείας φόρτισης από το όχημα έκ 

κατασκευής. 

- Έναν (1) φορτιστή περίπου 15
Α
 και για τις δύο μπαταρίες . 

- Ένα (1) σύστημα ένδειξης τάσης των δύο (2) μπαταριών του αυτοκινήτου 

- Την ηλεκτρική εγκατάσταση. 

- Ένα inverter σταθερού ημιτόνου απόδοσης 800VA. 

 

Για την ακριβή τοποθέτηση και ακριβείς διαστάσεις των ανωτέρω θα υπάρξει 

συνεννόηση με την επιτροπή παραλαβών. 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση να γίνει με κανάλια για τοποθέτηση διακοπτικού υλικού. 

 

13. ΒΑΦΗ  

Το όχημα θα είναι βαμμένο χρώματος λευκού και θα φέρει περιμετρικά την ειδική 

λωρίδα σήμανσης (μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία).  

Στα πλαϊνά του αμαξώματος και πάνω από την μέση αυτής θα βαφούν τα διακριτικά 

τα οποία θα δοθούν με την υπογραφή της σύμβασης. 

 



 

14. Τέντα  

Θα φέρει εξωτερικώς στην δεξιά πλευρά κατά μήκος του οχήματος σε μήκος περίπου 

3 μέτρα  μία τέντα μηχανική και δύο φανοί εργασίας LED που θα φωτίζουν την 

περιοχή του σκαλοπατιού. 

 

15. Ράμπα ΑΜΕΑ 

Θα φέρει μία ράμπα πτυσσόμενη που θα αποθηκεύεται εντός του οχήματος , η οποία 

θα αποτελείται από δύο πτυσσόμενα κανάλια για φόρτωση αμαξιδίου. Θα είναι 

αλουμινίου, φορητή και χαμηλού βάρους.  

 

16. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Όλη η κατασκευή του αμαξώματος να είναι σύμφωνα με τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές 

οδηγίες. Με την προσφορά να συνυποβάλλονται:  

1.  Τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου οχήματος 

2.  Με την υποβολή της προσφοράς να κατατεθεί ενδεικτικό σχέδιο – κάτοψη του 

διασκευασμένου χώρου φόρτωσης όπου θα φαίνεται το προτεινόμενο σχέδιο 

διαρρύθμισης του εξοπλισμού. 

3.  Το τελικό σχέδιο με διαστάσεις όπου θα φαίνεται η εσωτερική διαμόρφωση του 

χώρου φόρτωσης του οχήματος. 

4.   Τεχνικά φυλλάδια του ψυκτικού μηχανήματος. 

5.   Πιστοποιητικό ISO διασκευαστή οχήματος. 

6.   Πιστοποιητικό Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ή ISO 13485  του 

μετασκευαστή . 

7.Πιστοποιητικά ISO όλου του ιατρικού εξοπλισμού που προσφέρεται και των 

διανομέων τους στην Ελλάδα.  

 

17. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 
 

17.1 Αναπνευστήρας-Απινιδωτής 

Α. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ 

1. Ο υπό προμήθεια αναπνευστήρας θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, 

άριστης αντοχής, κατασκευασμένος σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές 

εξελίξεις, κατάλληλος για διακομιδές ασθενών εντός & εκτός νοσοκομείου καθώς και 

για αεροδιακομιδές 

2. Να είναι φορητός, μικρού όγκου & βάρους έως 4 Kg με την μπαταρία, κατάλληλος 

για αερισμό ενηλίκων, παίδων & νηπίων. 

3. Να πλήρη οπωσδήποτε τις παρακάτω απαιτήσεις : 

 Λειτουργία σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών -15 
o
C έως +50 

o
C 

 Λειτουργία σε μεγάλο εύρος  επιπέδων υγρασίας 5%-95% χωρίς συμπύκνωση 

 Λειτουργία σε ατμοσφαιρική πίεση 700 hPa έως 1100 hPa 

 Λειτουργία σε υψόμετρο έως 5.000 m από την επιφάνεια της θάλασσας 

4. Να λειτουργεί με ρεύμα συνεχούς τάσης 12-15 DC Volts από ασθενοφόρο 

5. Να τροφοδοτείται με Ο2 (3-6 Bar) με ειδικό σύνδεσμο ασφαλείας τόσο από 

κεντρική εγκατάσταση, όσο και από κάθε τύπο φορητής φιάλης Ο2. 

6. Να διαθέτει τουλάχιστον τους κάτωθι τρόπους αερισμού και λειτουργίες:  

 Ελεγχόμενου όγκου IPPV 

 Συγχρονιζόμενου διαλείποντος ελεγχόμενου όγκου SIMV & με υποστήριξη πίεσης  

Pressure support         



 Θετικής πίεσης αεραγωγών CPAP/NIV & με υποστήριξη πίεσης  Pressure support 

καθώς & δυνατότητα αερισμού άπνοιας 

 Χειροκίνητο αερισμό  Manual  

 Ειδική λειτουργία για καρδιοπνευμονική  αναζωογόνηση CPR 

 Ειδική λειτουργία για ασφαλή διασωλήνωση 

7. Να διαθέτει ενσωματωμένο μίκτη αερίου με δυνατότητα επιλογής 100% 

χορήγησης οξυγόνου ή μίγμα οξυγόνου - αέρα από το περιβάλλον, οπωσδήποτε μέσω 

φίλτρου. 

8. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 5 ιντσών, στην οποία να απεικονίζονται 

όλες οι ρυθμίσεις - μετρούμενες παράμετροι καθώς και μηνύματα – υποδείξεις προς 

το χειριστή για τη διευκόλυνση του, και τουλάχιστον οι κάτωθι: 

 Μανόμετρο πίεσης αεραγωγών 

 Πιέσεις peak, mean & plateau 

 Όγκοι MV, Vt & διαρροής 

 Συχνότητα f & fspont 

9. Να διαθέτει τουλάχιστον τις κάτωθι ρυθμίσεις:  

 Όγκο αναπνοής 50 – 2000 ml 

 Αναπνευστική συχνότητα  5 έως 50 αναπνοές/λεπτό 

 Μεγίστη πίεση ασφαλείας 10 έως 65 mbar 

 Πίεση ΡΕΕΡ 0 – 30 mbar μέσω ενσωματωμένης βαλβίδας 

 Λόγο εισπνοής-εκπνοής, Ι:Ε 1:4 έως 4:1 

 Πίεση υποστήριξης 0 έως 30 mbar 

 Ράμπα ανόδου πίεσης  

10. Να διαθέτει   οπτικοακουστικούς συναγερμούς για τις εξής περιπτώσεις : 

 υψηλή – χαμηλή πίεση αερίου τροφοδοσίας 

 υψηλή – χαμηλή πίεση  αεραγωγών 

 υψηλός – χαμηλός όγκος ανά λεπτό 

 υψηλή αναπνευστική συχνότητα 

 άπνοια  

 κατάσταση μπαταρίας  

 πτώση παροχής ρεύματος και λειτουργία μπαταρίας 

 βλάβη συσκευής 

11. Οι συναγερμοί να διαχωρίζονται σε 3 κατηγορίες σπουδαιότητας – 

προτεραιότητας με ανάλογα οπτικοακουστικά μηνύματα 

12. Να συνοδεύεται από κύκλωμα ασθενούς με αναπνευστική βαλβίδα πολλαπλών 

χρήσεων, σωλήνα παροχής Ο2, σετ με 3 μάσκες μη επεμβατικού αερισμού (μεγέθους 

small, medium  & large) με κεφαλοδέτη, αναπνευστική μάσκα ενηλίκων & 

δοκιμαστικό ασκό λειτουργίας.  

13. Να έχει απλό και εύκολο χειρισμό ώστε να μπορεί να τον χειριστεί με ασφάλεια 

το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Για το λόγο αυτό να διαθέτει έγχρωμα πεδία 

ρύθμισης των παραμέτρων που ανταποκρίνονται σε κάθε ηλικία – βάρος ασθενούς ή 

απευθείας ηλικιακή επιλογή ασθενούς (ενήλικα ή παιδιού) κατά την ενεργοποίηση 

του. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εάν διαθέτει αυτόματη προρύθμιση αναπνευστικών 

παραμέτρων μέσω του ύψους του ασθενούς 

14.Να πληροί τα διεθνή Standard ασφαλείας για φορητούς αναπνευστήρες όπως EN 

60601-1, EN 794-3, EN-1789, ISO 10651-3, RTCA DO-160. 

Β. ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ – MONITOR 

Ο υπό προμήθεια απινιδωτής – monitor θα πρέπει να είναι κατάλληλος για χρήση σε 

ενήλικες & παιδιά, σε ασθενοφόρο & εναέριο μέσο και να διέπεται από τα κάτωθι 

τεχνικά χαρακτηριστικά: 



1. Να παρέχει ημιαυτόματή (AED)  & χειροκίνητη (Manual) απινίδωση μέσω 

αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (pads), έτσι ώστε οι διασώστες να έχουν καθόλη την 

διάρκεια του επείγοντος περιστατικού ελεύθερα τα χέρια τους για να ασχοληθούν 

απερίσπαστα με την φροντίδα του ασθενούς. 

2. Να λειτουργεί υπό τις κάτωθι συνθήκες: 

 Θερμοκρασία περιβάλλοντος από 0 
ο
C έως 50

 ο
C 

 Σχετική υγρασία από 15%  έως 95% 

 Ατμοσφαιρική πίεση από 540 hPa έως 1100 hPa 

 Σε υψόμετρο σε σχέση με το επίπεδό θάλασσας από -500 m έως 5.000 m 

3. Να λειτουργεί με ρεύμα συνεχούς τάσης 12-15 DC Volts από ασθενοφόρο 

4. Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion, δυνατότητας χορήγησης έως 

περίπου 5,5 ωρών συνεχούς παρακολούθησης ή περίπου 350 απινιδώσεων στα 200 J, 

η οποία θα αντικαθίσταται εύκολα χωρίς την χρήση εργαλείων με έναν απλό χειρισμό 

του χρήστη. Να προσφερθεί οπωσδήποτε προς επιλογή επιπλέον μία μπαταρία καθώς 

και εξωτερικός φορτιστής μπαταριών ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ηλεκτρική 

αυτονομία της συσκευής.  

5. Πριν την χρήση να καθοδηγεί τον χρήστη βήμα προς βήμα στην εκτέλεση 

λειτουργικής δοκιμής (function test) όλων των επιμέρους λειτουργιών του. 

6. Χαρακτηριστικά απινιδωτή: 

 Διφασικής κυματομορφής 
 Επιλογή ενέργειας 1J – 200J 

 Χρόνος φόρτισης περίπου στα 8 sec 

 Προγραμματιζόμενη απινίδωση 

 Αντίσταση ασθενούς από 5 Ω έως 200 Ω 

 AED mode σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία ERC 2015 

 Μετρονόμος με συχνότητα 100 /min., 110 /min., 120 /min 

7. Χαρακτηριστικά ΗΚΓραφήματος: 

 Κυματομορφές των απαγωγών I, II, III, avR, avL, avF μέσω 4-πολικού καλωδίου 

 Ανίχνευση καρδιακών παλμών από 30 bpm έως 250 bpm 

 Ταχύτητα καταγραφής 12,5 mm/sec, 25 mm/sec & 50 mm/sec  

 Ανίχνευση βηματοδότη 

 Ανίχνευση αποκόλλησης ηλεκτροδίων 

 Χρόνος ανάκτησης  ηλεκτροκαρδιογραφήματός μετά από απινίδωση στα 2 sec 

8. Χαρακτηριστικά οξυμετρίας: 

 Μέτρηση ενηλίκων & παίδων 

 Εύρος μέτρησης SpO2 45% έως 100% 

 Εύρος μέτρησης καρδιακού ρυθμού 20/min έως 300/min 

 Ταχύτητα καταγραφής 12,5 mm/sec, 25 mm/sec & 50 mm/sec 

9. Χαρακτηριστικά αναίμακτης πίεσης: 

 Εύρος μέτρησης συστολικής πίεσης από 40 mmHg έως 250 mmHg 

 Εύρος μέτρησης διαστολικής πίεσης από 20 mmHg έως 200 mmHg 

 Αυτόματα  ρυθμιζόμενη μέτρηση από 30 s έως 60 min 

 Λειτουργία Tourniquet  

10. Να διαθέτουν έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 5,7 ιντσών με δυνατότητα ειδικής 

λειτουργίας την νύχτα και απεικόνισης  των κάτωθι: 

 Προεπιλογή ηλικιακής κατηγορίας 

 Ειδική απεικόνιση για AED απινίδωση 

 Κυματομορφές έως 3 απαγωγών ταυτόχρονα εκ των I, II, III, avR, avL, avF & 

πληθυσμογραφήματος 

 Καρδιακός ρυθμός 



 Παλμικός ρυθμός 
 Μέτρηση SpO2 

 Ενέργεια απινίδωσης 

 Χρόνος από την τελευταία απινίδωση 

 Αριθμός απινιδώσεων που χορηγήθηκαν 

 Οδηγίες για καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση 

 Ρολόι 
 Καταγραφή διάρκειας (χρονικό διάστημα) περιστατικού 

 Επίπεδό φόρτισης μπαταρίας 

 Συναγερμοί κατανεμημένοι  σε 3 κατηγορίες σημαντικότητας για μπαταρία, 

ασυστολία, VF/VT, υψηλή – χαμηλή αναίμακτη πίεση, υψηλό-χαμηλό καρδιακό 

ρυθμό, υψηλό-χαμηλό παλμικό ρυθμό, υψηλό-χαμηλό SpO2, βλάβης αισθητήρων ή 

συσκευής. 

11. Να είναι μικρού μεγέθους & βάρους < 3 κιλών μαζί με την μπαταρία. 

12. Να προσφερθεί με τα κάτωθι: 

 Θήκη μεταφοράς του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με δυνατότητα αποθήκευσης 

εξαρτημάτων. 

 Μία (1) επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

 Ένα (1) 4-πολικό καλώδιο ηλεκτροκαρδιογραφήματός 

 Ένα (1) καλώδιο & έναν (1) αισθητήρα ενηλίκων SpO2 

 Έναν (1) σωλήνα με περιχειρίδα ενηλίκων για μέτρηση NiBp  

 Πενήντα (50) αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια μίας χρήσης, για την σύνδεση του 

καλωδίου ηλεκτροκαρδιογραφήματός 

 Δύο (2) ηλεκτρόδια απινίδωσης ενηλίκων μίας χρήσεως. 

 Μία (1) SD κάρτα για αποθήκευση συμβάντων έως 160 ώρες. 

13. Να έχει πλήρη συμμόρφωση με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60601-1, 

EN 60601-1-2, EN 60601-1-6, EN 60601-1-8, EN 60601-1-12, EN 60601-2-4, EN 

60601-2-27, EN 60601-2-49, EN 80601-2-30, EN 80601-2-61, EN 1789 & 

EUROCAE ED-14G (RTCA DO 160 G). 

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Οι παραπάνω συσκευές να τοποθετούνται με ασφάλεια σε στιβαρή μεταλλική βάση 

μεταφοράς με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

1. Να διαθέτει χερούλι μεταφοράς, με υποδοχή στερέωσης σε ράγα φορείου-κλίνης 

ασθενούς, ειδική θήκη αποθήκευσης υλικών, ιμάντα ανάρτησης ώμου, βάση 

φόρτισης, προστατευτική θήκη, φιάλη Ο2 χωρητικότητας  2 Ltr & υποβιβαστή πίεσης 

Ο2. Να είναι συμμορφούμενη με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1789, RTCA 

DO 160. 

2. Επιτοίχια βάση στήριξης-φόρτισης με την σχετική συνδεσμολογία για τις δύο (2) 

συσκευές, για ανάρτηση και ασφαλή τοποθέτηση των φορητού αναπνευστήρα & 

απινιδωτή – monitor εντός του θαλάμου ασθενούς του ασθενοφόρου,  

συμμορφούμενη με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα EN 1789, RTCA DO 160. 

17.2 Αυτόματος Απινιδωτής 

1. Να είναι διφασικής ενέργειας, φορητός, μικρού όγκου και βάρους μικρότερος των 

2 κιλών συμπεριλαμβανομένου της μπαταρίας. 

2. Να μπορεί να αποδώσει τουλάχιστον 100 απινιδώσεις στην μέγιστη ενέργεια ή να 

λειτουργεί ως μόνιτορ παρακολούθησης τουλάχιστον για 3 ώρες με μη 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η διάρκειας ζωής της μπαταρίας σε κατάστασης 

αναμονής να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια. Να μην χρειάζονται ειδικά εργαλεία για την 

αλλαγή της. 

3. Να χρησιμοποιείται τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά με τα αντίστοιχα 



αυτοκόλλητα pads, με αυτόματη αναγνώριση κατά την τοποθέτηση τους. 

4. Να μετράει αυτόματα την αγωγιμότητα του σώματος του ασθενούς και να 

αποδίδει την κατάλληλη ενέργεια απινίδωσης. 

5. Η λειτουργία του απινιδωτή να είναι απλή στη χρήση και να διαθέτει φωνητικές 

και οπτικές οδηγίες στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 

ERC.  

6. Να έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει και χειροκίνητα με δυνατότητα επιλογής 

της ενέργειας και την χρονική στιγμή απόδοσης της. Να προσφερθεί προς επιλογή 

7. Να διαθέτει κυκλώματα ανάλυσης του ΗΚΓ, αναγνώρισης αρρυθμιών που 

χρήζουν απινίδωση, να φορτίζει αυτόματα και να ειδοποιεί τον χειριστή για την 

εκτέλεση της απινίδωσης.  

8. Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση: 

- Των συμβάντων. Να αναφερθεί ο αριθμός προς αξιολόγηση που να είναι 

κατ΄ελάχιστο 300 συμβάντα. 

- Το ΗΚΓ του ασθενή. Να αναφερθεί ο χρόνος προς αξιολόγηση.  

- Περιβαντολλογικών θορύβων όπως ομιλία χρήστη κλπ..  

Τα δεδομένα να μπορούν να μεταφερθούν σε Η/Υ για περαιτέρω αρχειοθέτηση. 

9. Να έχει δυνατότητα αυτοελέγχου κατά:  

• Την εκκίνηση της συσκευής,  

• Την αλλαγή της μπαταρίας 

• Σε τακτά χρονικά διαστήματα (πχ. ανά βδομάδα). 

10. Ο χρόνος από το άνοιγμα της συσκευής, την ανάλυση του ΗΚΓφήματος και 

φόρτισης του απινιδωτή να είναι μικρότερος των 30 δευτερολέπτων. 

11. Να καθοδηγεί τον χρήστη ηχητικά με τον ανάλογο ρυθμό κατά την απόδοση των 

θωρακικών συμπιέσεων κατά την εκτέλεση της Καρδιοαναπνευστικής 

Αναζωογόνησης (μετρονόμος).  

12. Να διαθέτει οθόνη LCD στην οποία να απεικονίζονται 

• Η κυματομορφή του καρδιογραφήματος 

• Διάφορα τεχνικά και λειτουργικά μηνύματα όπως ο χρόνος λειτουργίας, ο αριθμός 

των αποδιδόμενων απινιδώσεων, στάθμη της μπαταρίας και της  μνήμης. 

13.Να παραδίδεται με ένα σετ αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων ενηλίκων, μία μπαταρία, 

μνήμη και τσάντα μεταφοράς. 

17.3 ΗΚΓ εξακάναλος 

1. Να είναι αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας. Επιπλέον λειτουργίες θα 

εκτιμηθούν θετικά. 

2. Να λειτουργεί με ρεύμα στα 220V/50Hz αλλά και με επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες διάρκειας τουλάχιστον 2 ωρών και για την εκτύπωση τουλάχιστον 1 ώρας 

ΗΚΓφημα στην χειροκίνητη λειτουργία ή εκτύπωση τουλάχιστον 250 εξετάσεων 

στην αυτόματη λειτουργία. 

3. Η δειγματοληψία να είναι τουλάχιστον 16000 Hz ανά κανάλι. 

4. Το εύρος συχνοτήτων να είναι μεταξύ 0.01 – 300 Hz ώστε να είναι ιδανική η λήψη 

και σε παιδιά χωρίς παράσιτα. 

5. Nα συλλέγει ταυτόχρονα και τις δώδεκα απαγωγές σε συνδυασμούς standard και 

cabrera. 

6. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD διαστάσεων τουλάχιστον 5" 

όπου να απεικονίζονται: 

- Έως και 12 απαγωγές ταυτόχρονα. 

- ώρα και όνομα ασθενή. 

- Ένδειξη μπαταρίας με δυνατότητα ενημέρωσης του χρήστη σε περίπτωση χαμηλής 

στάθμης της. Να υπάρχει και ηχητική ένδειξη. 



- Καρδιορυθμός 

- Ταχύτητα Καρδιογραφήματος με δυνατότητα επιλογής μεταξύ τουλάχιστον 

τεσσάρων διαφορετικών ταχυτήτων. 

- Ευαισθησία Καρδιογραφήματος με δυνατότητα επιλογής μεταξύ τουλάχιστον 

τριών διαφορετικών ευαισθησιών. 

- Διάφορα μηνύματα συστήματος ή και οδηγίες. 

- Φίλτρο. 

- Τυχόν αποκόλλησης ή μη καλής επαφής των ηλεκτροδίων. Να υπάρχει και ηχητική 

ένδειξη. 

7. Να διαθέτει ενσωματωμένο αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή 

στοιχείων του ασθενoύς (όχι μέσω της οθόνης). 

8. Να διαθέτει καταγραφικό έξι  καναλιών, θερμικού τύπου, εκτύπωση σε χαρτί 

μεγέθους τουλάχιστον 100 mm . Να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης και σε 

εξωτερικό εκτυπωτή. 

9. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον τεσσάρων (4) διαφορετικών 

τύπων εκτύπωσης κατά την αυτόματη λειτουργία. 

10. Η ταχύτητα εκτύπωσης να μπορεί να ρυθμιστεί σε τουλάχιστον έξι (6) 

διαφορετικές ταχύτητες οι οποίες και να αναφερθούν. 

11. Η ευαισθησία εκτύπωσης να μπορεί να ρυθμιστεί σε τουλάχιστον τέσσερα (4) 

διαφορετικά επίπεδα και αυτόματα στην αυτόματη λειτουργία  

12. Να παρέχει φίλτρα, μυϊκά στα 25, 35 , 45 Hz καθώς και φίλτρα δικτύου. 

Επιπλέον φίλτρα θα εκτιμηθούν θετικά. 

13. Να διαθέτει προγράμματα μετρήσεων και διάγνωσης και να αναγνωρίζει 

βηματοδοτικούς παλμούς. 

14. Να έχει δυνατότητα συγκράτησης στην μνήμη τουλάχιστον  500 εξετάσεων.  

Να μπορεί να δεχτεί και εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο για την αποθήκευση 

μεγαλύτερου αριθμού εξετάσεων.  

15. Να μπορεί να εξαχθεί η αναφορά και σε μορφή PDF. 

16. Να έχει την δυνατότητα μεταφοράς των εξετάσεων στην μνήμη σε ειδικό 

λογισμικό του ιδίου οίκου σε Η/Υ για περαιτέρω αρχειοθέτηση και ανάλυση. Να 

προσφερθεί προς επιλογή το λογισμικό του Η/Υ. Η σύνδεση του ΗΚΓφου με τον Η/Υ 

για την μεταφορά των δεδομένων να γίνεται μέσω θύρας Ethernet.  

17. Το βάρος του να είναι έως 3 Kg. 

18. Στην βασική σύνθεση να περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα για την 

λειτουργία του. 

17.4 Υπέρηχος-Τομογράφος 

Α. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Να προσφέρεται σε ενιαία τιμή προσφοράς φορητό Σύστημα υπερηχοτομογραφίας 

Γενικής χρήσης με τουλάχιστον δύο έτη εγγύηση, με δυνατότητα αναβάθμισης και με 

την ακόλουθη σύνθεση : 

1. Βασική μονάδα (όπως προδιαγράφεται πιο κάτω και η οποία να καλύπτει όλες 

τις ζητούμενες διαγνωστικές, λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές) 

2. Ηχοβόλο κεφαλή Convex array  ευρέως φάσματος συχνοτήτων (2-5 ΜHz) 

κατάλληλη για εξετάσεις άνω-κάτω κοιλίας, αγγειολογία κλπ. 

3. Ηχοβόλο κεφαλή Linear array ευρέως φάσματος συχνοτήτων (4-12 ΜHz) 

κατάλληλη για εξετάσεις αγγείων, μυοσκελετικό, επιφανειακών περιοχών, νεύρων, 

μικρών οργάνων κλπ. 

4. Τροχήλατη βάση του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με ρύθμιση ύψους και με 

δυνατότητα κλειδώματος της βασικής μονάδας σε αυτή. 

 



Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1. Να είναι φορητός, μικρού όγκου και βάρους  ίσου ή μικρότερου από έξι κιλά 

(≤6 Κg, συμπεριλαμβανομένου της ενσωματωμένης μπαταρίας) ανθεκτικής 

κατασκευής από πλαίσιο μαγνησίου, για εύκολη μετακίνηση οπουδήποτε χρειαστεί 

και να μπορεί να χρησιμοποιείται σε άμεση ανάγκη εκτός τροχηλάτου, με δυνατότητα 

αυτόνομης λειτουργίας τουλάχιστον 85' με τάση δικτύου 220V/50Hz. 

2. Να είναι κατάλληλος για γενική χρήση καθώς και για ιατρικές εφαρμογές 

όπως Παθολογίας, άνω κάτω κοιλίας, αγγειολογίας, μικρών οργάνων, γυναικολογίας, 

μαιευτικής, ουρολογίας, ορθοπεδικής, παιδιατρικής, επείγουσας ιατρικής, 

καρδιολογίας κλπ. 

3. Να λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές, 

Phased Array Sector,  Convex, Linear, Διοισοφάγειο, Linear Matrix (≥550 

κρυστάλλους), Linear Hockey stick, Pencil, 4D convex κ.λπ. σε ονομαστικές 

συχνότητες από 2.0MHz μέχρι 22.0MHz τουλάχιστον. Να προσφερθούν προς 

επιλογή οι διαθέσιμες κεφαλές του συστήματος για μελλοντική αναβάθμιση. 

4. Να λειτουργεί με τεχνικές απεικόνισης : B-mode, M-mode, παλμικού Doppler 

(PW), HPRF, έγχρωμου Doppler (CFM), Power Doppler/Energy Doppler/Color 

Angio, συχνότητα/ταχύτητα του Doppler, τραπεζοειδής απεικόνιση, αρμονική 

απεικόνιση ιστών (Harmonic imaging). 

5. Να διαθέτει σύγχρονη υπερηχογραφική τεχνολογία κατάλληλη για 

επεξεργασία της εικόνας σε επίπεδο pixel με σκοπό τη θεαματική μείωση του 

θορύβου και παράλληλη βελτίωση της ευκρίνειας καθώς και της υφής των ιστικών 

δομών για αύξηση της διακριτικής ικανότητας καθώς και επιπλέον τεχνική ενίσχυσης 

των αδύναμων ηχητικών κυμάτων ενώ ταυτόχρονα να απορρίπτει τον θόρυβο 

συνθέτοντας μια υψηλής ανάλυσης ιδιαίτερα σε καρδιολογικές εφαρμογές. 

6. Να διαθέτει την πλέον σύγχρονη υπερηχογραφική τεχνολογία δημιουργίας 

εικόνας Compound Imaging για επίτευξη υψηλής ανάλυσης αντίθεσης και βέλτιστης 

διαφοροδιάγνωσης ιστών και διαυγή όρια των εσωτερικών οργάνων και ιστικών 

δομών μέσω πολλαπλών δεσμών σάρωσης καθώς και επιπλέον τεχνολογία Frequency 

Compound Imaging με εναλλαγές στην συχνότητα σάρωσης για καλύτερα 

αποτελέσματα. 

7. Να διαθέτει δυνατότητα μεταβολής της ταχύτητας διάδοσης του ήχου, 

ανάλογα με την σύσταση των ιστικών δομών της εξεταζόμενης περιοχής κατά 

επιλογή του χρήστη. 

8. Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης έως 40cm τουλάχιστον, σε αναλογία με τις 

εκάστοτε ηχοβόλες κεφαλές και τις αντίστοιχες συχνότητες λειτουργίας. 

9. Να διαθέτει μεγάλης λεπτομέρειας τεχνική (B-mode), με δυνατότητα 

απεικόνισης σε υψηλό δυναμικό εύρος (Dynamic range) ≥ 240 db και σε ανανέωση 

της εικόνας τουλάχιστον 1000 εικόνες / δευτερόλεπτο. 

10. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης συνδυασμού εικόνας B-mode, 

παλμικού Doppler, και έγχρωμου Doppler (real time triplex), ώστε να επιτυγχάνεται 

εύκολη διόρθωση της τοποθέτησης της κεφαλής από τον ιατρό κατά την διάρκεια της 

εξέτασης. 

11. Να διαθέτει δυνατότητα τεχνικής αυτόματης βελτιστοποίησης της εικόνας B-

mode και του φασματικού Doppler (όπως ενίσχυση, baseline, ταχύτητες, γωνία 

Doppler κ.λ.π.). 

12. Να διαθέτει δυνατότητα τεχνικής αυτόματης βελτιστοποίησης της γωνίας και 

τοποθέτηση του δείγματος όγκου σε εξετάσεις αγγείων (Triplex) για ελαχιστοποίηση 

του χρόνου εξέτασης. Nα αναφερθούν οι ειδικές τεχνικές καθώς και πως 



ενεργοποιείται η τεχνική αναλυτικά προς αξιολόγηση. 

13. Να παρέχει εικόνες με δυνατότητα απεικόνισης μονής & διπλής οθόνης και σε 

πραγματικό χρόνο με τους συνδυασμούς: B Mode+B Mode, BMode+Bmode/CFM ή 

Power Doppler.  

14. Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη TFT τουλάχιστον τεχνολογίας 

LED υψηλής διακριτικής ικανότητας 1920x1080, διαγωνίου 15,5’’, με 

αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και κυλιόμενη σφαίρα. 

15. Να δέχεται σύστημα σύνδεσης τριών ενεργών θυρών του κατασκευαστικού 

οίκου, για ταυτόχρονη σύνδεση ηλεκτρονικών ηχοβόλων κεφαλών απεικόνισης (B-

mode/PW/CFM) με δυνατότητα επιλογής τους από το χειριστήριο. 

16. Να διαθέτει τουλάχιστον τρείς ζώνες εστίασης ή επτά σημεία εστίασης. 

17. Να διαθέτει σύγχρονο σύστημα μεγάλης ψηφιακής μεγέθυνσης σε πραγματικό 

χρόνο (Real time) οποιουδήποτε τμήματος της οθόνης καθώς και λειτουργία zoom 

πλήρους οθόνης με μεγέθυνση της υπερηχογραφικής εικόνας σε όλη την οθόνη. 

18. Να παρέχει την δυνατότητα εκτέλεσης μετρήσεων και να διαθέτει σύγχρονα 

εκτεταμένα πακέτα μετρήσεων και υπολογισμών (advanced packages) για όλα τα είδη 

απεικονίσεων καθώς και πακέτα κλινικών εφαρμογών όπως καρδιολογίας, κοιλίας, 

γυναικολογίας, αγγειολογίας, μικρών οργάνων Γυναικολογίας, μαιευτικής,  

ουρολογίας κλπ. 

19. Να διαθέτει ενσωματωμένο στην βασική μονάδα σύστημα λογισμικού 

διαχείρισης ψηφιακού αρχείου ασθενών με δυνατότητα επικοινωνίας με εξωτερικά 

μέσα αποθήκευσης ή/και συσκευές μέσω τουλάχιστον δύο θύρες εξόδου τύπου USB 

3.0. Η αποθήκευση των ασπρόμαυρων και έγχρωμων εικόνων να γίνεται απαραίτητα 

μέσω ενσωματωμένου σκληρού δίσκου τεχνολογίας SSD με χωρητικότητα 

τουλάχιστον 200Gb ικανού να αποθηκεύσει τουλάχιστον 30000 εικόνες. 

20. Να διαθέτει ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη σειράς ασπρόμαυρων 

και έγχρωμων εικόνων καθώς και μνήμη κυματομορφών M-mode και Doppler και να 

είναι κατάλληλος για επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (post processing). 

21. Να διαθέτει αναβαθμισιμότητα σε hardware και software και να προσφερθούν 

προς επιλογή όλες οι   διαθέσιμες σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης που θα 

χρησιμοποιηθούν σε μελλοντική αναβάθμιση. Συγκεκριμένα να προσφερθούν τα 

λογισμικά συνεχούς Doppler (CW), ιστικού Doppler (TDI) και ποσοτικοποίησης 

ιστικού Doppler (TDI QA), Stress Echo, σκιαγραφικών και ποσοτικοποίησης 

σκιαγραφικών (Contrast Imaging Quantitative Analysis), Multi-Slice Imaging, auto 

Volume, Auto NT measurement, Auto OB measurement, Freehand 3D, ελέυθερου 

ανατομικού άξονα free xros Anatomical M-Mode, Real Time 4D, πανοραμική 

απεικόνιση, ελαστογραφία, ηχογενής σκίαση βελόνας (needle visualization) καθώς 

και σύστημα off-line analysis. 

22. Να προσφερθούν προς επιλογή έγχρωμοι εκτυπωτές τύπου laser (χαρτί Α4) 

και τύπου θερμικού καταγραφικού καθώς και ασπρόμαυρο καταγραφικό 

βιντεοεκτυπωτή οι οποίοι να συνδέονται και να είναι κατάλληλοι για 

υπερηχοτομογράφο.  

23. Nα δέχεται δυνατότητα συστήματος ελέγχου και διάγνωσης βλαβών από 

απόσταση. 

24. Να προσφερθεί προς επιλογή δυνατότητα συστήματος επικοινωνίας μέσω 

πρωτόκολλου DICOM 3.0, υπηρεσίες για σύνδεση με το PACS του Νοσοκομείου.  

25. Να προσφερθούν προς επιλογή όλοι οι διαθέσιμοι οδηγοί βιοψίας (biopsy 

kits) του συστήματος. 

17.5 Αναρρόφηση 

1. Η υπό προμήθεια  αναρρόφηση θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστη, 



άριστης αντοχής και κατασκευασμένη σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές 

εξελίξεις. 

2. Να είναι φορητή, μικρού όγκου & βάρους μικρότερου των 6 Kgr, για χρήση σε 

επείγοντα περιστατικά εντός &  εκτός νοσοκομείου. 

3. Να είναι κατάλληλη για χρήση στους άνω και κάτω αεραγωγούς και για ασφαλή 

αναρρόφηση εκκριμάτων, αίματος, σωματικών υγρών καθώς και υπολειμμάτων 

φαγητού ή μικρών σωματιδίων.  

4. Να πλήρη οπωσδήποτε τις παρακάτω απαιτήσεις : 

 Πιστοποίηση συσκευής IIa, σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC 

 Λειτουργία σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-5 έως +50) 
o
C 

 Λειτουργία σε μεγάλο εύρος σχετικής υγρασίας (5-95)% 

 Λειτουργία υπό ατμοσφαιρική πίεση σε εύρος 540 hPa έως 1100 hPa 

 Βαθμός προστασίας IP34D ενάντια σε συμπαγή ξένα αντικείμενα, σκόνη και νερό  

 Λειτουργία σε ύψος έως 5.000 m από την επιφάνεια της θάλασσας 

 Επίπεδό παραγόμενού θορύβου < 70 dB(A) 

5. Να λειτουργεί με ρεύμα ποικίλων τάσεων ήτοι :  

 με ρεύμα τάσης 220/240 VAC – 50/60 Hz σε δίκτυο πόλεως 

 με ρεύμα τάσης 10-15 VDC από ασθενοφόρο 

6. Να διέπεται από τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Αναρροφητική ικανότητα 23 Ltr/min στα -0.8 bar 

 Κομβίο ρύθμισης υποπίεσης από -0,1 έως -0.8 bar 

 Μανόμετρο ελέγχου υποπίεσης 

 Συνεχής και αδιάληπτη λειτουργία έως 40 min, μέσω ενσωματωμένης 

επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. Να υπάρχει ψηφιακή ένδειξη της υπολειπόμενης 

ηλεκτρικής αυτονομίας. Ο χρόνος ζωής της μπαταρίας να είναι έως 400 κύκλοι 

φόρτισης σε τρία χρόνια. 

 Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας στο 80% της απόδοσης της σε λιγότερό από 3 

ώρες 

   Δυνατότητα λειτουργίας με κάνιστρο εκκριμάτων πολλαπλών ή μίας χρήσεως 

7. Να παραδοθεί με τα κάτωθι παρελκόμενα του ίδιου κατασκευαστικού οίκου: 

 Κάνιστρο εκκριμάτων μίας χρήσεως χωρητικότητας 1.000 ml 

 Σωλήνας αναρρόφησης με κατάλληλο ακροφύσιο, μίας χρήσεως 

 Χειρολαβή για την μεταφορά της 

 Συνδετικό καλώδιο 12 VDC για σύνδεση σε ασθενοφόρο 

 Επιτοίχια βάση, για ασφαλή στήριξη της αναρρόφησης στο ασθενοφόρο ή στο 

ιατρείο 

8. Να πληροί τα διεθνή standards ασφαλείας για φορητές ηλεκτρικές αναρροφήσεις 

όπως τα EN 60601-1, EN ISO 10079-1, EN 1789, EN 60601-1-12, EN 60601-1-11 

17.6 Πιεσόμετρο επιτοίχιο 

΄Ενα (1) πιεσόμετρο επιτοίχειο με μεγάλους ευκρινείς αριθμούς και σπιράλ που θα 

φθάνει ευχερώς τον ασθενή. 

17.7 Πιεσόμετρο τριών περιχειρίδων 

17.8 Ακουστικά απλά-Ακουστικά καρδιολογικά 

Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. Να είναι στέρεο και ανθεκτικό σε σκληρή 

χρήση. 

• Τα άκρα που προσαρμόζονται στα αυτιά να καλύπτονται από μαλακό πλαστικό 

και να προσφέρουν καλή εφαρμογή 

• Οι βραχίονες να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και να παρέχουν καλή ακουστική 

• Ο σωλήνας να είναι από νεοπρένιο εγκεκριμένο για τη χρήση αυτή πλαστικό 



υλικό,  το οποίο επιτρέπει το δίπλωμα του σωλήνα χωρίς να προκαλούνται 

σκασίματα, ραγίσματα, τομές 

• Το διάφραγμα του στηθοσκοπίου να εφαρμόζει στην επιφάνεια του σώματος και 

να έχει βέλτιστη ακουστική και διαστάσεις ενδεικτικά 4 cm 

17.9 Ζακχαρόμετρο 

 • Ο απαιτούμενος όγκος δείγματος αίματος πρέπει να είναι μικρότερος από 2 μlit 

• Ο χρόνος επεξεργασίας του δείγματος και εμφάνισης του αποτελέσματος της 

μέτρησης, πρέπει να είναι μικρότερος από 10 sec 

• Το εύρος των μετρήσεων πρέπει να είναι 20 – 600 mg/dL ή μεγαλύτερο 

• Τα αντιδραστήρια (οι ταινίες) πρέπει να επιτρέπουν μετρήσεις με τριχοειδικό, 

φλεβικό και αρτηριακό ολικό αίμα 

• Η ημερομηνία λήξεως των ταινιών θα πρέπει να είναι αυτή που αναγράφεται στη 

συσκευασία ακόμα και μετά το άνοιγμά της. 

• Ο μετρητής δεν πρέπει να επιτρέπει την διενέργεια μέτρησης σακχάρου στο αίμα, 

με ληγμένες ταινίες μέτρησης προς αποφυγή εσφαλμένων αποτελεσμάτων 

• Το σύστημα μέτρησης πρέπει να ανιχνεύει αυτόματα την επάρκεια δείγματος του 

αίματος και να επιβεβαιώνει αυτήν τόσο με μήνυμα επί της οθόνης, όσο και με 

ηχητικό σήμα 

• Το σύστημα μέτρησης πρέπει να υποστηρίζει τη δυνατότητα συμπλήρωσης 

δείγματος αίματος (re-dosing) προς αποφυγή άσκοπης σπατάλης αναλώσιμων ταινιών 

• Το εύρος αιματοκρίτη στο οποίο ο μετρητής πρέπει να μπορεί να δώσει αξιόπιστα 

αποτελέσματα, να είναι τουλάχιστον 20 – 70% 

• Το σύστημα μέτρησης να συνοδεύεται από σκαρφιστήρες μιας χρήσεως, 

διαμετρήματος αιχμής 23 G ή καλύτερου, με αυτόματο μηχανισμό εκτίναξης – 

επιστροφής της αιχμής, που κρατούν την αιχμή ασφαλισμένη στο εσωτερικό τους 

ακόμα και μετά τη χρήση τους για ασφάλεια & υγιεινή 

• Να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 15197Να συνοδεύεται από ταινίες 

μέτρησης σε συσκευασία των πενήντα (50) τεμαχίων καθώς και από ισάριθμες 

σκαρφιστήρες 

17.10 Ωτοσκόπιο 

 

17.11 Λαρυγγοσκόπιο ψυχρού φωτισμού 

• Να είναι εφοδιασμένο με τέσσερις λάμες (Νο 2, 3, 4 & 5) 

• Να συνοδεύεται από ένα σετ ανταλλακτικά λαμπάκια. 

• Να συνοδεύεται από παιδικό με λάμες Νο 0 και 1. 

17.12  Νευρολογικά σφυράκια 

 

17.13 Δερματολογικός μεγεθυντικός φακός 

 

17.14 Πιεσόμετρο ηλεκτρονικό 

Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.  

1. Να είναι φορητό, μικρού όγκου και να είναι δυνατή η τοποθέτηση και λειτουργία 

του, στέρεα και με ασφάλεια εντός και εκτός του θαλάμου ασθενούς και να 

συνοδεύεται από θήκη. 

2. Το βάρος του να μην υπερβαίνει το 0,5 Kg 

3. Να παρέχει ευδιάκριτες αριθμητικές ενδείξεις του αριθμού των σφίξεων/min 

(BPM), της διαστολικής και συστολικής πίεσης του αίματος. 

4. Να έχει εύρος μετρήσεως:  

 BPM: 40 – 180/min τουλάχιστον 



 NIBP: 30 – 250 mmHg τουλάχιστον 

5. Να έχει ακρίβεια μετρήσεων:  

 BPM: ± 5% της ένδειξης τουλάχιστον 

 NIBP: ± 3 μονάδες τουλάχιστον 

6. Να διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη 

7. Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 20 μετρήσεων 

8. Να είναι δυνατή η ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας 

9. Να συνοδεύεται από τρεις (3) περιχειρίδες (παίδων, ενηλίκων και υπέρβαρων) 

10. Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες.  

11. Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά θα εκτιμηθούν. 

17.15 Εξεταστική κλίνη 

 

17.16 Επιτοίχιος φωτισμός ιατρού 

Φωτιστικό στοιχείο ιωδίου ισχύος 1.650 Lux, μετρούμενη στην επιφάνεια του 

φορείου ασθενούς και σε απόσταση τουλάχιστον 750 mm από την φωτεινή πηγή και 

εντός περιοχής με ελάχιστη διάμετρο 200 mm, να τοποθετηθεί σε κατάλληλο σημείο 

του εσωτερικού του θαλάμου ασθενούς με δυνατότητα ρύθμισης της κατεύθυνσης και 

της απόστασης της παρεχόμενης δέσμης για καλύτερη επισκόπηση ή 

μικροεπεμβάσεις σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος των μεταφερόμενων ασθενών. 

Ο προβολέας να στηρίζεται σε αρθρωτό σπαστό ή εύκαμπτο (σπιράλ) βραχίονα ή και 

να σύρεται σε ράγα. 

17.17 Σύστημα οξυγονοπαροχής  

Να προσφερθούν 2 (2) φιάλες οξυγόνου χωρητικότητας η κάθε μία 2000 lt (10 lt Χ 

200 atm) λόγω ομοιογένειας υλικού. Οι φιάλες να είναι κατασκευασμένες από ειδικό 

χάλυβα και να στηρίζονται σε ειδικά διασκευασμένες βάσεις. Η συγκράτησή τους να 

επιτυγχάνεται με ειδικό μηχανισμό ασφαλείας (αποκλείονται υφασμάτινοι ή 

ελαστικοί ιμάντες), εύχρηστο και προσιτό στο πλήρωμα και κατά τρόπο που να μην 

επιτρέπεται η απόσπασή τους από την επιφάνεια στήριξης Κατά μήκος του σώματος 

της φιάλης να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) μηχανισμοί συγκράτησης και 

στερέωσης.  

Το όλο σύστημα να συνοδεύεται από δύο (2) συσκευές οξυγονοθεραπείας, οι οποίες 

να προσαρμόζονται με ταχυσύνδεσμο τριών σημείων (Bayonett), να διαθέτουν 

ροόμετρο 0 – 15 lt / min και ειδική υποδοχή για την προσαρμογή ελαστικού 

εύκαμπτου σωλήνα για χορήγηση οξυγόνου με μάσκα ή συσκευή τεχνητού αερισμού 

(AMBU). 

17.18 Παλμικό Οξύμετρο  

1. Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο.  

2. Να είναι στέρεο και ανθεκτικό σε σκληρή χρήση. 

3. Να πληροί βάσει πιστοποιητικών, τις κάτωθι απαιτήσεις: 

 Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς και κρούσεις. 

 Λειτουργία σε υγρασία έως 95% και θερμοκρασία 0 - 45 °C. 

 Το βάρος του να μην υπερβαίνει το ένα (1) Kg. 

4. Να είναι φορητό, μικρού όγκου να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και 

αποθήκευσης του ίδιου κατασκευαστή και εντός της καμπίνας του ασθενούς να 

τοποθετείται σε στέρεα σε ασφαλή κατάλληλα διαμορφωμένη θέση. 

5. Να παρέχει ευδιάκριτες αριθμητικές ενδείξεις του SpO2, του αριθμού των 

σφίξεων/min (BPM) και ενδείξεις της έντασης του παλμού και της ποιότητας του 

σήματος. 

6. Να έχει ικανότητα ανάλυσης (resolution) 1% SpO2 και 1 BPM 



7. Να έχει εύρος μετρήσεως SpO2: 1  – 100% και BPM: 30 – 240/min. 

8. Να έχει ακρίβεια μετρήσεων SpO2 και BPM: ± 2% ή ± 2 μονάδες. 

9. Να διαθέτει συναγερμούς με προκαθορισμένα όρια, για SpO2 και BPM με οπτική 

και ακουστική ένδειξη. 

10. Να δύναται να φέρει αισθητήρες (sensors) όλων των ειδών και να συνοδεύεται 

από έναν (1) αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων καθώς και καλώδιο 

προέκτασής του 

11. Το καλώδιο του αισθητήρα ενηλίκων μαζί με την προέκταση να είναι μεγάλου 

μήκους, 2.5 m (±10%). 

12. Να συνοδεύεται από προστατευτικό κάλυμμα. 

13. Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες οι οποίες να περιλαμβάνονται κατά την 

παράδοση, με αυτονομία συνεχούς λειτουργίας είκοσι (20) h (±10%) και να διαθέτει 

ένδειξη χαμηλής ενεργειακής στάθμης των μπαταριών.  

14. Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά θα εκτιμηθούν. 

17.19 Doppler 

 

17.20 Δυναμόμετρο χειρός 

 

17.21 Θερμόμετρο ηλεκτρονικό 

 

17.22 Ηλεκτρονικός ζυγός 

 

17.23  Εφεδρικό φορείο μεταφοράς διπλωμένο στα τέσσερα 

1. Να είναι ελαφριάς κατασκευής – πτυσσόμενο, να διαθέτει χειρολαβές στις 

τέσσερις άκρες του, δύο (2) τουλάχιστον ζώνες ασφαλείας (ταχείας ασφάλισης και 

απασφάλισης) και τέσσερα (4) σημεία στήριξης. 

2. Να διπλώνει τέσσερις (4) φορές όταν δεν χρησιμοποιείται 

3, Η επιφάνειά κατάκλισης του ασθενούς να είναι από ανθεκτικό, πλενόμενο, 

αδιάβροχο και ακτινοδιαπερατό υλικό. 

4, Να έχει διαστάσεις (±10 mm):  

 Κατά την χρήση: 2000 Χ 550 Χ 150 mm  

 Κατά την μη χρήση ή αποθήκευση: 500 Χ 270 Χ 100 mm  

 Κατά την χρήση (ανεπτυγμένο): 

 Μήκος: 205 cm (±5%) 

 Πλάτος: 55 cm (±10%) 

 Ύψος: 12 cm (±25%) 

5, Κατά την μη χρήση ή αποθήκευση: 500 Χ 270 Χ 100 mm 

 Κατά την αποθήκευση (συμπτυγμένο): 

 Μήκος: 57 cm (±15%) 

 Πλάτος: 25 cm (±15%) 

 Ύψος: 10 cm (±25%) 

6, Το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 5 - 7 Kg 

7, Μεταφερόμενο βάρος: τουλάχιστον 150 Kg. 

17.24 Παιδικό σκωλιόμετρο 

 

17.25 Στατώ ορού 

 

17.26 Αναστημόμετρο 

 



17.27 Αυτόνομο Μόνιτορ παρακολούθησης 

1. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά. 

2. Να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50Hz. και να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

ενσωματωμένη στο μόνιτορ για τουλάχιστον 3 ώρες. Να μπορεί να δεχτεί μπαταρία 

μεγαλύτερης διάρκειας για τουλάχιστον 7 ώρες. να προσφερθεί προς επιλογή. 

3. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 8΄΄ με απεικόνιση τουλάχιστον oκτώ 

διαφορετικών κυματομορφών ταυτόχρονα και τις αντίστοιχες ψηφιακές τιμές των 

παρακολουθούμενων παραμέτρων. Να έχει δυνατότητα οθόνης αφής η οποία να 

προσφερθεί προς επιλογή. 

4. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης μεγάλων ψηφιακών ενδείξεων,  έτσι ώστε να 

είναι ορατές από απόσταση  και απεικόνισης των κυματομορφών με διάφορα 

χρώματα επιλογής του χειριστή.  

5. Να διαθέτει 4 τουλάχιστον ταχύτητες απεικόνισης των κυματομορφών.  

6. Να έχει δυνατότητα παγώματος των κυματομορφών για τουλάχιστον  2 λεπτά 

ώστε  ο χρήστης να μπορεί να ανατρέξει σε παρελθόντα χρόνο και να εκτυπώσει το 

σημείο ενδιαφέροντος του (εάν διατίθεται εκτυπωτής). 

7. Ο χειρισμός του να είναι απλός και να γίνεται με την βοήθεια  περιστροφικού 

διακόπτη.  

8. Να διαθέτει πλήκτρα επί της οθόνης για άμεση πρόσβαση σε προγράμματα του 

μόνιτορ. 

9. Να απεικονίζει πίνακες και γραφήματα των ζωτικών σημείων TRENDS των 

τελευταίων 120 ωρών τουλάχιστον και να εκτελεί υπολογισμούς διαφόρων 

λειτουργιών (Αιμοδυναμικών, αναπνευστικών κλπ.). 

10. Να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα συναγερμών, τόσο για ιατρικούς όσο και για 

τεχνικούς συναγερμούς, με ρυθμιζόμενα ανώτερα και κατώτερα όρια και να διαθέτει 

οπτική ένδειξη η οποία να τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση συναγερμού. 

11. Το λογισμικό του μόνιτορ να είναι οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. 

12. Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας νυκτός για εξοικονόμηση ενέργειας. 

13. Να διαθέτει προστασία από απινιδώσεις και χειρουργική διαθερμία. 

14. Να διαθέτει χειρολαβή κατάλληλη για την απευθείας τοποθέτηση του  σε ράγα ή 

σε πλαϊνά κιγκλιδώματα φορείου ή κλίνης χωρίς καμία επιπλέον μετατροπή στο 

μόνιτορ. 

15. Να έχει δυνατότητα να δεχτεί θερμικό εκτυπωτή ενσωματωμένο στο μόνιτορ 

τουλάχιστον 3 καναλιών ο οποίος να προσφερθεί προς επιλογή. 

16. Να διαθέτει κάρτα δικτύου για να συνδεθεί σε κεντρικό σταθμό. Να μπορεί να 

δεχτεί και ενσωματωμένη ασύρματη κεραία WIFI. Να προσφερθεί προς επιλογή. 

17. Να διαθέτει οπωσδήποτε τις παρακάτω παραμέτρους παρακολούθησης: 

• ΗΚΓ, αναπνοής με συναγερμό άπνοιας. 

• αναίμακτης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης 

• οξυμετρίας 

• θερμοκρασίας 

18. Να μπορεί να αναβαθμιστεί με δυνατότητα αιματηρών πιέσεων 2 καναλίων, 

καπνογραφία mainstream/sidestream .  

19. Για κάθε παράμετρο που παρακολουθείται να καλύπτονται οι κάτωθι 

απαιτήσεις : 

Ηλεκτροκαρδιογράφημα : 

20. Να μπορεί να δεχθεί 3πολικό και 5πολικό καλώδιο. 

21. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης 5πολικού καλωδίου να έχει την δυνατότητα 

απεικόνισης και των 7 απαγωγών στην οθόνη του μόνιτορ. 

22. Να δύναται να αναβαθμιστεί με 6&10-πολικό καλώδιο για την 



παρακολούθηση 8 & 12 απαγωγών αντίστοιχα.  

23. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης της κυματομορφής και της αριθμητικής 

ένδειξης των αριθμών των αναπνοών και να διαθέτει ρυθμιζόμενο συναγερμό 

άπνοιας. 

24. Να διαθέτει  ανάλυση του διαστήματος του ST σε όλες τις 

παρακολουθούμενες απαγωγές και ένδειξής τους στην οθόνη καθώς και ανίχνευση 

αρρυθμιών τουλάχιστον 33 διαφορετικών τύπων συμπεριλαμβανομένης της κολπικής 

μαρμαρυγής, καθώς και ανίχνευση παλμού βηματοδότη. 

25. Σε περίπτωση αποκόλλησης μιας απαγωγής εκτός από τον συναγερμό να έχει 

την δυνατότητα να μεταπηδά σε άλλη απαγωγή ούτος ώστε να μην χάνεται η 

παρακολούθηση της κυματομορφής επί της οθόνης. 

26. Να παραδοθεί με 5πολικό καλώδιο. 

Αναίμακτη πίεση : 

27. Η μέτρηση να γίνεται κατ’ εντολή του χειριστή αυτόματα με ρυθμιζόμενα 

διαστήματα, χειροκίνητα και συνεχόμενα και να απεικονίζονται στην οθόνη 

ταυτόχρονα οι τιμές της συστολικής-διαστολικής και μέσης πίεσης.  

28. Να παραδοθεί με περιχειρίδα ενηλίκων. 

Οξυμετρία : 

29. Να απεικονίζει την κυματομορφή (σφυγμικό κύμα) και την ψηφιακή τιμή του 

κορεσμού της αιμοσφαιρίνης σε Οξυγόνο. Να παρέχει επίσης τον καρδιακό ρυθμό.  

30. Να παραδοθεί με αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων. 

Θερμοκρασία : 

31. Να μετρά συγχρόνως δύο θερμοκρασίες και τη διαφορά αυτών ΔΤ, από το 

δέρμα και τον οισοφάγο. Να προσφερθεί με αισθητήρα σώματος. 

17.28 Νάρθηκες αυχένα όλων των μεγεθών 
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