
              ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟΤ ΑΚΟΜΕΣΡΗΣΗ  
 

1. Είναι τελευταίασ τεχνολογίασ. 
2. Συνοδεφεται από ηεφγοσ δεκτϊν αζροσ επί κεφαλόδεςμου, οςτεόφωνο Β71 με 

ςτεφάνθ, κομβίον απαντιςεων αςκενοφσ, set ακουςτικϊν παρακολοφκθςθσ με 
μικρόφωνο Ιατροφ. 

3. Διακζτει μεγάλθ ζγχρωμθ οκόνθ. 
4. Εκτελεί ακοομετρία αζροσ χειροκίνθτα. 
5. Εκτελεί αυτόματθ ακοομετρία κατά Hughson-Westlake. 
6. Εκτελεί οςτζινθ ακοομετρία. 
7. Εκτελεί δοκιμαςία ABLB (ακουςτικι εξίςωςθ). 
8. Εκτελεί δοκιμαςία Stenger με τόνουσ ι ομιλία. 
9. Εκτελεί δοκιμαςία SISI. 
10. Διακζτει ερεκίςματα: 

 Τόνουσ από 125-8000 Hz. 

 Warble τόνουσ, 1-10 Hz sine +/- 5% modulation. 

 Ομιλθτικι από ενςωματωμζνο εφκαμπτο μικρόφωνο. 

 Ομιλθτικι από αρχείο (ενςωματωμζνο βακμονομθμζνο γκρουπ λζξεων ςτθ 
μνιμθ τθσ ςυςκευισ). 

 Ομιλθτικι από εξωτερικι ςυςκευι (πχ. CD player). 

 Masking. Αυτόματθ επιλογι είδουσ κορφβου (Narrow Band/White 
Noise/Speech Noise). 

 Ελευκζρου πεδίου FREE FIELD. 
11. Διακζτει παροχι ιχου : 

 Χειροκίνθτα και με αντιςτροφι λειτουργίασ. 

 Μονά και πολλαπλά ερεκίςματα. 
12. Διακζτει εφροσ ςυχνοτιτων από 125 ζωσ 8000 Hz. 
13. Ζχει δυνατότθτα επιλογισ απορρόφθςθσ ςυχνοτιτων 125, 250, 750, 1500, 8000 Hz 

για πιο γριγορο τεςτ. 
14. Διακζτει προςταςία +20 dB. 
15. Διακζτει επικοινωνία με τον αςκενι ςτο ενςωματωμζνο θχείο ι ςτο ακουςτικό 

παρακολοφκθςθσ. 
16. Διακζτει μνιμθ για αποκικευςθ 200 τουλάχιςτον αςκενϊν, με επαναφορά των 

εξετάςεων ςτθν οκόνθ. 
17. Συνδζεται με φορθτό και μθ Η/Υ, με κφρα USB, υποςτθρίηει τθ χριςθ δικτφου και 

παραδίδονται τα προγράμματα για αρχείο αςκενϊν. 
18. Ο χειριςμόσ του μθχανιματοσ να γίνεται και με απευκείασ εντολζσ από τον Η/Υ. 

1. Η εκτφπωςθ των εξετάςεων να γίνεται μζςω Η/Υ ι απευκείασ ςε εκτυπωτι 
(περιλαμβάνεται). 

2. Δφναται να αναβακμιςτεί με υψθλζσ ςυχνότθτεσ (ζωσ 20.000 Hz). 
3. Δφναται να αναβακμιςτεί με τεςτ QuickSin, TEN. 
4. Είναι ςυμβατά με Windows 7, 8 και 10. 
5. Διακζτει CE Mark. 
6. Συνοδεφεται από service και operation manual. 
7. Διακζτει τεχνικι κάλυψθ και ανταλλακτικά για 10 χρόνια. 
8. Ραρζχει εγγφθςθ 2 χρόνων. 
9. Να μασ παραδοκεί ο κωδικόσ καλιμπραρίςματοσ. 

 
Προϋπολογιζμός:  4.000,00 εσρώ + ΦΠΑ 24% = 4.960,00 εσρώ 
 
 

 
 



Προδιαγραθές Διαγνωζηικού Σσμπανομεηρηηή: 
 

1. Είναι τελευταίασ τεχνολογίασ, ταχφσ και εφκολοσ ςτθν χριςθ. 
2. Διακζτει μεγάλθ ζγχρωμθ οκόνθ. 
3. Εκτελεί προ-προγραμματιηόμενα τεςτ. 
4. Πλεσ οι μετριςεισ εμφανίηονται ςτθν οκόνθ, φυλάςςονται ςτθ μνιμθ για να 

μποροφν να ανακλθκοφν, να εκτυπωκοφν ι να ςταλοφν ςτο αρχείο αςκενϊν. 
5. Διακζτει μνιμθ για αποκικευςθ τουλάχιςτον 500 αςκενϊν με τισ εξετάςεισ τουσ 

και τα ςτοιχεία τουσ, χωρίσ να είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ Η/Υ και είναι δυνατι θ 
επαναφορά των εξετάςεων ςτθν οκόνθ. 

6. Εκτελεί τυμπανόγραμμα αυτόματα και χειροκίνθτα. 
7. Ζχει ςυχνότθτα δοκιμαςίασ 226 Hz. 
8. Ζχει περιοχι πίεςθσ +400 ζωσ -600 daPa (όρια αςφαλείασ +550 ζωσ -750 daPa). 
9. Εκτελεί αυτόματθ μεταβολι πίεςθσ με ρφκμιςθ τθσ ταχφτθτασ. 
10. Η περιοχι ενδοτικότθτασ είναι 0,1 – 8 ml ςτα 226 Hz. 
11. Ελζγχει τθν ευςταχιανι αυτόματα. 
12. Εκτελεί αυτόματα ι χειροκίνθτα αντανακλαςτικά. 
13. Ζχει IPSI: ςυχνότθτεσ:  500-1000-2000-3000-4000 Hz με ζνταςθ ζωσ 110 dB και ςε 

WB/LP/HP κορφβουσ. 
14. Ζχει: CONTRA ςυχνότθτεσ:  250-8000 Hz με ζνταςθ ζωσ 120 dB και ςε WB/LP/HP 

κορφβουσ. 
15. Εκτελεί Decay Reflex IPSI και CONTRA. 
16. Η εφρεςθ των reflexes γίνεται  α)με προκακοριςμζνεσ εντάςεισ, β)με ςάρωςθ ανά 

βιματα 1 ζωσ 5 dB. 
17. Εκτελεί και ακοομετρία αζροσ αυτόματα και χειροκίνθτα (125-8000 Hz με ζνταςθ  -

10 ζωσ 120 dB). 
18. Ξεκινά και ςταματά αυτόματα θ αντλία με δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ ταχφτθτασ και 

δφναται να ελζγχεται θ μεταβολι τθσ πίεςθσ χειροκίνθτα. 
19. Ελζγχεται θ εφαρμογι του ακροφυςίου μζςω τθσ οκόνθσ με ενδείξεισ leaking, 

blocked, test και μζςω του ακροφυςίου με ενδείξεισ L/R κλπ. 
20. Δφναται να ςυνδεκεί με φορθτό και μθ Η/Υ με κφρα USB, υποςτθρίηει τθν χριςθ 

δικτφου και παραδίδονται τα προγράμματα για αρχείο αςκενϊν. 
21. Η εκτφπωςθ των εξετάςεων γίνεται μζςω Η/Υ ι απευκείασ ςε εκτυπωτι 

(περιλαμβάνεται). 
22. Είναι ςυμβατό με Windows 7, 8 και 10. 
23. Συνοδεφεται από κουτί με κθλζσ. 
24. Διακζτει CE Mark. 
25. Συνοδεφεται από service και operation manual. 
26. Διακζτει τεχνικι κάλυψθ και ανταλλακτικά για 10 χρόνια. 
27. Ραρζχει εγγφθςθ 2 χρόνων. 
28. Να μασ παραδοκεί ο κωδικόσ καλιμπραρίςματοσ. 

 
        Προϋπολογισμός: 5.000,00 εσρώ +ΦΠΑ 24%=6.200,00 € 


