
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΦΑΣΙΚΟΥ  ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 

 Να  είναι  σύγχρονης  διφασικής  τεχνολογίας,  κατάλληλος  για  εσωτερική, 
εξωτερική (σύγχρονη – ασύγχρονη) και  ημιαυτόματη απινίδωση.

 H Ενέργεια  εξόδου  να  μπορεί  να  επιλέγεται  από  2  έως  250  Joules 
τουλάχιστον σε 10 βήματα περίπου για εξωτερική απινίδωση .

 Ο χρόνος φόρτισης στη μέγιστη ενέργεια να μην υπερβαίνει τα 5 sec τόσο με 
ρεύμα οσο και με την μπαταρία.

 Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας από το ρεύμα να είναι όσο το δυνατόν 
μικρότερος  και  να  έχει  την  δυνατότητα  στη  μέγιστη  ενεργεια  με  την 
μπαταρία όσο το δυνατόν περισσότερων απινιδώσεων.

 Με  πλήρη  φόρτιση  των  μπαταριών  να  έχει  δυνατότητα  2  ωρών 
παρακολούθησης τουλάχιστον.

 Να  συνοδεύεται  από  Paddles  παίδων  και  ενηλίκων,τριπολικό  καλώδιο 
ασθενούς,μπαταρία,χαρτί καταγραφής κ.λ.π.

 Να έχει την δυνατότητα  αποθήκευσης επεισοδίων απινίδωσης τουλάχιστον, 
στην  οποία θα καταγράφονται το ΗΚΓράφημα προ και μετά την απινίδωση.

 Το  πλάτος  του  παλμού  της  διφασικής  κυματομορφής  να  μεταβάλλεται 
ανάλογα της αντίστασης του ασθενούς.

 Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας άνω των 5’’, δύο καναλιών 
τουλάχιστον, για την παρακολούθηση του ΗΚΓραφήματος.Να απεικονίζονται 
ψηφιακές  τιμές  του  καρδιακού  ρυθμού,  της  αποδιδόμενης  ενέργειας 
απινίδωσης κ.λ.π. Να αναφερθούν άλλα πλεονεκτήματα απεικόνισης.

 Να  έχει  οπτικοακουστικό  συναγερμό  με  ρυθμιζόμενα  όρια  καρδιακού 
ρυθμού.

 Να δέχεται ΗΚΓραφημα 12 απαγωγών.
 Να  διαθέτει  καταγραφικό  δύο  καναλιών  τουλάχιστον,  σύγχρονης 

τεχνολογίας  για  την  καταγραφή  του  ΗΚΓραφήματος,στοιχείων 
απινίδωσης,με  δυνατότητα  αυτόματης  ενεργοποίησης  του  κατά  την 
ανίχνευση  αρρυθμιολογικού  συμβάντος.Να  καταγράφει  την  επιλεχθείσα 
ενέργεια και να παραμένει ενεργοποιημένο μετά την χορήγηση απινίδωσης 
για κάποιο χρονικό διάστημα.

 Να καταγράφει την επιλεχθείσα ενέργεια, την παραληφθείσα ενέργεια και 
την διαθωρακική αντίσταση του ασθενούς.

 Να διαθέτει ρυθμίσεις ευαισθησίας και auto gain με ταχύτητες καταγραφής 
25-50mm/sec.

 Να διαθέτει αναίμακτο διαθωρακικό βηματοδότη που θα συνοδεύεται από τα 
απαραίτητα καλώδια.

 Το πλάτος παλμού (ρεύμα βηματοδότησης)  να είναι ρυθμιζόμενο από 10 
εως 180mA.

 Να εκτελεί βηματοδότηση ρυθμιζόμενη(pulse rate) από 40 εως 180 ppm.
 Να διαθέτει σύστημα ελέγχου της στάθμης των μπαταριών καθώς και του 

πυκνωτή.
 Nα είναι μικρού  όγκου και βάρους .
 Να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από 0 εως 45°C.
 Να προσφερθεί  τροχήλατο βαριάς κατασκευής , το οποίο να φέρεται σε 4 

αντιστατικούς τροχούς με σύστημα φρένων ειδικά κατασκευασμένο για την 
τοποθέτηση του απινιδωτη. 

 Τυχόν πλεονεκτήματα της συσκευής θα εκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση.
 Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον.



 Να πληροί όλους τους διεθνείς και Ευρωπαικούς κανονισμούς ποιότητας και 
ασφαλείας και να διαθέτει CE Mark.

 Να  παραδοθεί  πλήρης  φάκελος  εγχειριδίων  λειτουργίας  και 
συντήρησης(Operation ,service manuals) στην Ελληνική γλώσσα.

 Να  κατατεθεί  φύλλο  συμμόρφωσης  προς  τις  ζητούμενες  τεχνικές 
προδιαγραφές το οποίο θα περιλαμβάνει με πληρότητα και αναλυτικά όλες 
τις απαντήσεις με παραπομπή για τεκμηρίωση στα συννημένα  εγχειρίδια και 
δικαιολογητικά. 

 Προϋπολογισμός ανα μονάδα 6200€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

                                                                            
                                                                                  

                                                                                      


