
   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ    18.600ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.  

Αρίθμ πρωτ : 16429/29/04/2020  

 

Α) Το σύστημα ΗΕΓφίας θα πρέπει να αποτελεί ένα νεότατης τεχνολογίας ψηφιακό σύστημα 34 

καναλίων (referential, bipolar, DC) με πολύ μικρό βάρος ικανό να καταγράφει, να απεικονίζει και να 

αναπαράγει ΗΕΓραφικά (EEG) και Πολυγραφικά σήματα (ECG, EMG, EOG κ.α.). Να συνδυάζεται με 

φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή τύπου laptop PC και να διαθέτει, επίσης, πλήρες πακέτο ανάλυσης 

και επεξεργασίας των ΗΕΓραφικών δεδομένων. Το headbox θα πρέπει να είναι συμβατό με το ήδη 

υπάρχον μηχάνημα ηλεκροεγκεφαλογραφίας Nicolet V 32 του τμήματος.  

Β) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΟΕΡΕΘΙΣΤΗΣ. 

 

1)Να είναι σύστημα σύγχρονης ηλεκτρονικής και πληροφορικής τεχνολογίας, κατασκευασμένο 

σύμφωνα με τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. 

 

2) Να φέρεται σε ειδική βαλίτσα μεταφοράς για την εύκολη μετακίνησή του στις Κλινικές του 

Νοσοκομείου και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.  

3) Να είναι κατάλληλο για καταγραφές σε ενήλικες και/ή νεογνά εντός του περιβάλλοντος της 

Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). 

 

4)Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα καλώδια, κυπελλοειδή ηλεκτρόδια GRASS από χρυσό για 

ΗΕΓ 10 mm gold molded (touchproof lightwegtht teflon lead μήκος 122 cm, (48) ΚΩΔ. F-E5GH) (x30), 

οδηγό τοποθέτησης ηλεκτροδίων (x1), κρέμες αγωγιμότητας (x3) και κρέμες καθαρισμού (x3) για την 

πλήρη λειτουργία του. 

 

5)Να διαθέτει ενισχυτή με τουλάχιστον 32 κανάλια καταγραφής (από τα οποία τουλάχιστον τα 9 να 

είναι AC και το 1 DC) και λογισμικό ικανό να καταγράφει, απεικονίζει και να αναπαράγει 

Ηλεκτροεγκεφαλογραφικά (ΗΕΓ), Πολυγραφικά σήματα (EMG, ECG, EOG κ.α.) καθώς και τον κορεσμό 

οξυγόνου (SPO2). 

 



6)Η σύνδεση μεταξύ της μονάδας ενισχυτών και Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Laptop PC) να γίνεται 

άμεσα (χωρίς ενδιάμεσο υλικό) μέσω καλωδίου Ethernet για την ταχύτερη επικοινωνία των 

ενισχυτών με το λογισμικό ΗΕΓφίας.  

 

7)Ηλεκτρικός φωτοερεθιστής (τύπου LED – για την απαλοιφή των ακουστικών παρασίτων) που θα 

δίνει φωτεινά ερεθίσματα με ρυθμιζόμενη συχνότητα έως και 60Hz τουλάχιστον. 

 

8)Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ενισχυτή (Headbox) να είναι τα ακόλουθα :  

 

 Ευαισθησία (Sensitivity) : 1- 500 μV/mm περίπου 

 Εύρος ζώνης συχνοτήτων (Bandwidth): έως 500 Hz περίπου 

 Φίλτρα χαμηλών συχνοτήτων (Low Filters) : έως 19 seconds περίπου 

 Φίλτρα υψηλών συχνοτήτων (High Filters) : off - 1500 Hz περίπου 

 Αντίσταση Εισόδου (Input Impedance) :  > 100 MΩ 

 Ρυθμός δειγματοληψίας (Sampling Rate) : έως 2000 Hz περίπου 

 Λόγος απόρριψης κοινού σήματος (CMRR) : > 115 dB 

 Στάθμη Θορύβου (Noise level): < 1.5μV pk-pk 

 Ενσωματωμένη υποδοχή για αισθητήρα SPO2 

 

9)Να διατίθεται η δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης του συστήματος με ενισχυτή 40 καναλίων 

τουλάχιστον καθώς και με φλοιϊκό ερεθιστή (cortical stimulator). 

 

10)Η λειτουργία του συστήματος να βασίζεται σε ισχυρό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή τύπου Laptop 

(acquisition station) του οποίου τα τεχνικά χαρακτηριστικά να είναι τουλάχιστον τα ακόλουθα: Intel 

i5 processor, RAM  4 GB , HDD 1 ΤB, Οθόνη 17'', Windows Professional 10 64-bit, MS Office. 

 

11)Να περιλαμβάνει σύγχρονο και σταθερό σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων ασθενών (SQL 

Database) με λειτουργίες αναζήτησης, αρχειοθέτησης και αναφοράς (reporting - MS Word) ασθενών.  

 



12)Το προσφερόμενο σύστημα να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης και ανάκλησης της ήδη 

υπάρχουσας βάσης δεδομένων των εξετάσεων των ασθενών από τον Ηλεκτροεγκεφαλογράφο που 

διαθέτει η κλινική. 

 

13)Το λογισμικό ΗΕΓφίας να έχει τη δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με εφαρμογή αυτόματης 

ανίχνευσης αιχμών και επιληπτικών κρίσεων (spike & seizures detection) καθώς και με Ανάλυση 

Γραφημάτων (Offline and online trend analysis. Envelope, total power, absolute band power, relative 

band power, amplitude integrated EEG, spectral edge and spectrogram.)  

 

14)Να διαθέτει σύστημα ανατομικού οδηγού για την εύκολη και ακριβή τοποθέτηση των 

ηλεκτροδίων σύμφωνα με τα επιλεγόμενα montages. 

 

15)Να έχει τη δυνατότητα ελέγχου των αντιστάσεων και ελέγχου της καταγραφής είτε από το 

λογισμικό είτε απ’ ευθείας από το Head Box. 

 

16)Να υπάρχει οπωσδήποτε φίλτρο αποκοπής της συχνότητας δικτύου (Notch Filter).  

 

17)Να διαθέτει λίστα σχολίων (μάτια ανοιχτά, μάτια κλειστά κλπ.) η οποία να είναι 

παραμετροποιήσιμη. 

 

18)Να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής (export) του ΗΕΓφήματος και ανάγνωσης αυτού σε  

οποιοδήποτε Η/Υ. Να υποστηρίζει την εξαγωγή (export) των ΗΕΓφικών σημάτων και σε άλλες 

μορφές (EDF). 

 

19)Κατά την καταγραφή εγκεφαλογραφήματος να παρέχεται σύνολο ειδοποιήσεων (alerts) π.χ. για 

αυξημένο καρδιακό ρυθμό ή επιληπτική κρίση, οι οποίες να καθορίζονται από το χρήστη καθώς 

επίσης να υπάρχει δυνατότητα επιλογής της μεθόδου ειδοποίησης (π.χ. ηχητικό σήμα, εκτέλεση 

προγράμματος, αποστολή e-mail κ.α.) 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης του συστήματος 



 

Να προσφέρεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

 

Να αναφέρεται αναλυτικά το πρόγραμμα εκπαίδευσης των χρηστών καθώς και να κατατεθούν τα 

σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης του προσωπικού της εταιρείας. Η Εταιρεία θα πρέπει να 

διαθέτει οργανωμένο τεχνικό τμήμα (Service) με σύγχρονο εξοπλισμό και ειδικευμένους 

μηχανικούς Βιοϊατρικής Τεχνολογίας για την εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή 

των συστημάτων ΗΜΓραφίας. 

Η Διάθεση ανταλλακτικών, αναλώσιμων, εξαρτημάτων και πλήρους τεχνικής υποστήριξης για επτά 

(7) έτη τουλάχιστον. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του προσωπικού 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης αναλυτικά θα πρέπει να περιλαμβάνει : 

- Πληροφορίες για τη ασφαλή λειτουργία του συστήματος 

- Ενδείξεις χρήσης του συστήματος 

- Κομβία ελέγχου και γραμμές εργαλείων 

- Προετοιμασία του συστήματος πριν από κάθε χρήση 

- Χρήση του λογισμικού  

- Λειτουργία ρουτίνας (καθημερινή χρήση) 

- Λειτουργία προηγμένης χρήσης 

- Κλινικές εφαρμογές χωρίς ασθενή (In Vitro) 

- Κλινικές εφαρμογές με ασθενείς (Ιn Vivo) 

- Γενικός έλεγχος και συντήρηση των μονάδων του συστήματος 

- Ανάλυση μπλοκ διαγραμμάτων και αναλυτικών κυκλωμάτων όλων των επιμέρους μονάδων 

του συστήματος,  

- Προειδοποιητικά μηνύματα 

- Αντιμετώπιση βλαβών (trouble shooting) και service. 

 

Με τα συστήματα να παραδοθούν Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operation Manual) και Service (Service 

Manual) με μπλοκ και αναλυτικά διαγράμματα, οδηγίες αντιμετώπισης βλαβών (Troubleshooting). 

         

Με την προσφορά να κατατίθενται τα πιστοποιητικά CE, ISO & Δήλωση Συμμόρφωσης του 

Κατασκευαστικού Οίκου και του αποκλειστικού Αντιπροσώπου στην Ελλάδα (ISO). 

 



 

 

                                              


