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Προς 
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών  
«Ο Άγ. Ανδρέας» 
Γραφείο Προμηθειών  

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2020 
 
Θέμα: Τεχνικές προδιαγραφές προς 2η διαβούλευση για την προμήθεια ενός (1) μηχανήματος για 
τεστ κοπώσεως για την καρδιολογική κλινική προϋπολογισμού 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 
 
Κύριοι, 
 
Στα πλαίσια της διενέργειας 2ης δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την 
προμήθεια  τεστ κοπώσεως  για τις ανάγκες του νοσοκομείου σας, σας αναφέρουμε ότι ο 
αναφερόμενος προϋπολογισμός δεν επιτρέπει την συμμετοχή εταιριών συμπεριλαμβανομένης και 
της εταιρίας μας στην εν λόγω προμήθεια, οπότε, θα πρέπει η δαπάνη να αυξηθεί στα 11.500,00 
€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Επίσης, το σύνολο τον προδιαγραφών προκρίνουν μόνο την εταιρία GE  με αποτέλεσμα να μην 
αναπτύσσεται υγιής ανταγωνισμός. Σας προτείνουμε λοιπόν την επανεξέταση των προδιαγραφών 
με την υιοθέτηση των παρακάτω προδιαγραφών: 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. Το λογισμικό να είναι βασισμένο σε λειτουργικό Windows ούτως ώστε να είναι φιλικό προς τον 
χρήστη. 

 

2. Να μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρονικό πιεσόμετρο το οποίο να μπορεί να λαμβάνει αυτόματα 
την πίεση κατά την κόπωση. Να προσφερθεί προς επιλογή. 

 

3. Να διαθέτει τροχήλατο το οποίο να περιλαμβάνει ένα ράφι για την τοποθέτηση του 
πληκτρολογίου , θέση αποθήκευσης των παρελκομένων και ένα ράφι για την τοποθέτηση του 
εξωτερικού εκτυπωτή.   

 

4. Να προσφερθεί Η/Υ με οθόνη 21΄΄ για την εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού τεστ 
κοπώσεως.  

 

5. Ο ενισχυτής να είναι ενσύρματος,  να τοποθετείται πάνω στον ασθενή και να είναι ελαφρύς 
περίπου 120 gr.  

 

6. Να συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα για την πλήρη διεξαγωγή εξέτασης κόπωσης. Να 
αναφερθούν.  

 

7. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001, ISO 14001  και ISO 13485  (διακίνηση 
και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. 
οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του 
Π.Δ. 117/2004. 

 
Β. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ   
 
1. Να διαθέτει δυνατότητα αρχειοθέτησης και ανάκλησης των εξετάσεων. Επιπλέον να διαθέτει 

την δυνατότητα εξαγωγής της εξέτασης σε μορφή PDF. 
 

2. Να διαθέτει ειδικά φίλτρα για την σταθεροποίηση της ισοηλεκτρικής γραμμής και την εξάλειψη 
των παρασίτων 
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3. Να μπορεί να εκτελέσει εξέταση ηρεμίας και των 12 απαγωγών με τα εξής χαρακτηριστικά:  

3.1 Στην οθόνη να εμφανίζεται Ο ΚΡ, η πίεση (συσ/διασ), τα φίλτρα, η ευαισθησία, η ταχύτητα. 
3.2 Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει την ταχύτητα και την ευαισθησία σε 

τουλάχιστον 3 επίπεδα (Να αναφερθούν) 
3.3 Να διαθέτει πρόγραμμα ανάλυσης των μέσω όρων, QT dispersion. Να μπορεί να 

αναβαθμιστεί με πρόγραμμα για την εξαγωγή πίνακα μετρήσεων και πρόγραμμα 
διάγνωσης. Να αναγνωρίζει και να εμφανίζει το σημείο του βηματοδοτικού παλμού στην 
οθόνη.  

 
4. Να μπορεί να εκτελέσει εξέταση δοκιμασίας κόπωσης και των 12 απαγωγών 

καρδιογραφήματος  με τα εξής χαρακτηριστικά: 
 

4.1 Κατά την διάρκεια της κόπωσης: 
4.1.1 Στην οθόνη να απεικονίζονται ταυτόχρονα: το όνομα του ασθενή,  οι κυματομορφές 
του ΗΚΓ, ο ΚΡ, η αναίμακτη πίεση, το όνομα του πρωτοκόλλου, το τρέχον στάδιο και τρέχον 
/συνολικό χρόνο σταδίου/κόπωσης, τα στοιχεία ρύθμισης του εργομετρικού συστήματος 
(ταχύτητα, κλίση) και τα METS. Επιπλέον να έχει την δυνατότητα ο χρήστης να επιλέξει να 
εμφανίσει έως και 3 διαφορετικές γραφικές παραστάσεις μεταξύ των οποίων να είναι το 
Trend με την ανάσπαση ή κατάσπαση και την κλίση του ST σε όλες τις απαγωγές,  τα 
Trends του ΚΡ / φορτίου / BP, το trend των κοιλιακών εκτοπικών παλμών (ventricular ectopic 
beats). 
4.1.2 Επιπλέον στην οθόνη να απεικονίζεται σε πραγματικό χρόνο το ST οποιασδήποτε 
επιλεγόμενης από τον χρήστη απαγωγής στην οποία να έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει το 
σημείο J+X και να συγκρίνεται με το αντίστοιχο ΗΚΓφημα ηρεμίας. 
4.1.3 Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να:  

o Ρυθμίσει την ταχύτητα και την ευαισθησία σε τουλάχιστον 3 επίπεδα. Να 
αναφερθούν.  

o Εισάγει την αναίμακτη πίεση του ασθενή χειροκίνητα. 
o Επιλέξει μεταξύ διεθνώς αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων δοκιμασίας κόπωσης και 

επιπλέον να επιτρέπει την δημιουργία νέων πρωτοκόλλων. 
o Εισάγει ένα νέο σύμβαμα με την δυνατότητα  επισκόπησης μεταγενέστερα. 
o Ρυθμίσει χειροκίνητα την ταχύτητα /φορτίο και την κλίση του εργομετρικού 

συστήματος. 
 

4.2 Κατά την επισκόπηση της εξέτασης ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει τα εξής:  
4.2.1. Την γενική εικόνα της εξέτασης στην οποία να εμφανίζονται: τα στοιχεία του ασθενή 

(όνομα ηλικία), γενικές πληροφορίες (πρωτόκολλο, χρόνος εξέτασης, METS, κτλ.), 
ΚΡ (Ηρεμίας, μέγιστη), Πίεση (ηρεμίας, μέγιστη), διπλό παράγωγο του BP*ΚΡ 
(ηρεμίας, μέγιστο και λόγος αυτών),  πίνακα με όλα τα στάδια, διάγνωση, γραφικές 
παραστάσεις trends για τα ΚΡ, BP, φορτίο και ST. 

4.2.2. Γραφική παράσταση των trends του ST σε όλες τις απαγωγές. 
4.2.3. Πίνακα μετρήσεων του ST για όλες τις απαγωγές και σε όλα τα στάδια. 
4.2.4. Γραφική παράσταση των μέσων όρων για όλες τις απαγωγές και σε όλα τα στάδια. 
4.2.5. Επισκόπηση όλης της καταγραφής (full disclosure) με δυνατότητα zoom σε 

συγκεκριμένο σημείο . 
4.2.6. Πίνακα με όλα τα συμβάντα συμπεριλαμβανομένου τα χειροκίνητα, αρρυθμιών με 

δυνατότητα διαγραφής, εκτύπωσης. 
 

4.3 Κατά την εκτύπωση ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να: 
4.3.1 Εκτυπώσει το ΗΚΓΦημα ηρεμίας. 
4.3.2 Επιλέξει την αυτόματη εκτύπωση ανά στάδιο.  
4.3.3 Επιλέξει να εκτυπώσει οτιδήποτε αναφέρεται στις παραγράφους 4.2.1 – 4.2.6. 

 
 
 
 



 

3 

 

 
5. Ο χρήστης να έχει την δυνατότητα να θέσει όρια για τον ΚΡ, πίεση (συστολική/διαστολική), ST 

και σε περίπτωση υπέρβασης να υπάρχει συναγερμός. 
 

6. Να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης του αριθμού των απαγωγών εμφάνισης στην οθόνη στον 
οποίο θα περιλαμβάνεται οπωσδήποτε και η ταυτόχρονη απεικόνιση και των 12 απαγωγών 
κατά την διάρκεία της εξέτασης ηρεμίας και κοπώσεως . 

 
Γ. ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ 
 
1. Να διαθέτει μοτέρ 3 HP (2.200W). 

 
2. Η ωφέλιμη επιφάνεια να είναι διαστάσεων περίπου 45 x 140 cm. 

 
3. Να διαθέτει κομβίο άμεσης ακινητοποίησης. 

 
4. Να μπορεί να ρυθμιστεί η ταχύτητα του έως 20 km/h . 

 
5. Να μπορεί να ρυθμιστεί η κλίση του έως 20 %. 

 
6. Να διαθέτει μπροστινό και πλάγια στηρίγματα. 

 
7. Να μπορεί να δεχτεί βάρος τουλάχιστον 160 κιλών. 
 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση. 
 
 
Για την ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ  
 
 
Κωνσταντίνος Χρονάκης 
Product Manager 
Critical Care 


