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Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια: 

Μιας (1) Συσκευής Μηχανικής Υποστήριξης Θωρακικών Συμπιέσεων 

προϋπολογισμού 11.000,00 ευρώ, ήτοι 13.640,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ.  

                            

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το σύστημα να αποτελείται από:  

• Πλατφόρμα – Σανίδα συμπιέσεων  

• Τρείς τουλάχιστον Ιμάντες συμπιέσεων μιας χρήσης  

• Δύο τουλάχιστον αποσπώμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες   

• Εξωτερικό Φορτιστή μπαταριών  

 Παράμετροι ασθενών: 

1. Η πλατφόρμα να είναι κατάλληλη για χρήση σε ενήλικες ασθενείς με 

διαφορετικές διαστάσεις. Ειδικότερα:   

• Ασθενείς με βάρος έως 136 kg.  

• Ασθενείς με περιφέρεια θώρακα 76-130 cm.  

• Ασθενείς με πλάτος θώρακα 25-38 cm.  

Παράμετροι πλατφόρμας:  

1. Να είναι φορητή και το ύψος της να μη ξεπερνά τα 10cm ώστε να μπορεί να 

τοποθετηθεί πάνω σε φορείο και σε χειρουργικό τραπέζι χωρίς να εμποδίζει 

την κίνηση του ακτινοσκοπικού.  

2. Το βάρος της να μη ξεπερνά τα 10 kg.  

3. Να μπορεί να λειτουργήσει τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς 

χώρους. (θερμοκρασία λειτουργίας 0-40
ο
 C και σχετική υγρασία 5-95%).  

4. Να διαθέτει προστασία από νερό τουλάχιστον κατά IP25.  

5. Να φέρει οθόνη LCD, στην οποία να απεικονίζονται όλες οι ρυθμίσεις και να 

παρέχονται μηνύματα για τη σωστή λειτουργία του συστήματος καθώς και το 

επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.  

 Παράμετροι λειτουργίας:  

1. Το σύστημα να αναγνωρίζει αυτόματα τη θωρακική διάπλαση του κάθε 

ασθενούς (ύψος – περιφέρεια) βάσει της οποίας να καθορίζει την ασκούμενη 

πίεση από τους ιμάντες.  

2. Οι χορηγούμενες συμπιέσεις να έχουν κάθε φορά βάθος ίσο με το 20% του 

ύψους του θώρακα του ασθενούς.  

3. Οι ιμάντες των συμπιέσεων να παρέχουν ισοκατανομή του φορτιού σε όλη την 

επιφάνεια του θώρακα.  

4. Να έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τρόπων λειτουργίας όσον αφορά τη 

σχέση συμπιέσεων- παύσεων για εμφυσήσεις. Οι τρείς τρόποι να είναι 30:2, ή 

συνεχείς συμπιέσεις χωρίς παύση για εμφυσήσεις.  

5. Οι παύσεις για τις εμφυσήσεις να έχουν διάρκεια 1,5 sec και ο χειριστής να 

ενημερώνεται λίγο πριν την έναρξή τους.  

6. Το σύστημα να χορηγεί συμπιέσεις με συχνότητα 80 ± 5 ανά λεπτό.  

 Παράμετροι μπαταρίας – φορτιστή: 

      1.     Ο φορτιστής να είναι εξωτερικός και να λειτουργεί με τροφοδοσία δικτύου 



2 
 

               220 V AC/50 Hz.  

      2.     Ο φορτιστής να δέχεται ταυτόχρονα και να φορτίζει δύο μπαταρίες.  

      3.     Ο φορτιστής εκτός από φόρτιση να μπορεί να πραγματοποιήσει και έλεγχο –  

              συντήρηση των μπαταριών.  

      4.     Ο μέγιστος χρόνος φόρτισης μιας πλήρως αποφορτισμένης μπαταρίας να μη 

             ξεπερνά τις 4,5 ώρες.  

      5.     Ο μέγιστος χρόνος ελέγχου- συντήρησης μιας μπαταρίας να μη ξεπερνά τις  

12  ώρες.  

      6.   Οι μπαταρίες να είναι ιόντων Λιθίου (Li-ion) και να έχουν αυτονομία για 

             τουλάχιστον 30 λεπτά συνεχών συμπιέσεων.  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Να λειτουργεί με τάση δικτύου πόλης, 220 VAC/50 ΗΖ. 

2. Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης- επισκευής, 

3. Να παρέχεται εγγύηση λειτουργίας για δύο (2) χρόνια και παροχής ανταλλακτικών για 

δέκα (10) χρόνια. 

4. Οι προσφέροντες θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το ιατρικό- 

τεχνικό προσωπικό στον χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος . 

5. Οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέρουν τον τύπο, το εργοστάσιο κατασκευής, την 

χώρα προέλευσης, το έτος κατασκευής και το έτος της πρώτης κυκλοφορίας του 

μοντέλου (το οποίου να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του εργοστασίου). 

6. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark, και να πληρούν όλους τους 

κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Μedical grade). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

7. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από  αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08, 

ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 
8. Να φέρει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα ασφάλειας, για 

προστασία του χρήστη και του ασθενή, είτε από περίπτωση βλάβης είτε από λάθος 

χειρισμό. Να διαθέτει alarms. 

 

9. Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνά το όριο των 60 ημερών, στον χώρο εγκατάστασης 

και λειτουργίας του. 

10. Οι προσφέροντες, οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης για τα προσφερόμενα 

μηχανήματα και για όλα τα αναγραφόμενα σε αυτό, να υπάρχει παραπομπή στην 

συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των επίσημων φυλλαδίων(όχι φωτοαντίγραφα) ή 

επισήμων βεβαιώσεων του κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται στα 

ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη ύπαρξη του πιο πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

 

 

                                                  


