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Προς:         

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 
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Υπ’ όψιν: Γραφείου Προμηθειών 
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Αγαπητοί κύριοι, 
 
Κατόπιν ανάρτησης Προδιαγραφών του Νοσοκομείου σας προς Δημόσια Διαβούλευση, για την 

προμήθεια ενός Διαγνωστικού Ακοομετρητη και ενός Διαγνωστικού Τυμπανομετρητή, έχουμε να 

παρατηρήσουμε τα κάτωθι: 

 

Όσων αφορά στις Προτεινόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγνωστικού Ακοομετρητή: 

1. Η προδιαγραφή (18) αναφέρει «Ο χειρισμός του μηχανήματος να γίνεται και με απευθείας 

εντολές από τον Η/Υ». Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο, γιατί το μηχάνημα 

πρέπει να χειρίζεται πλήρως με πλήκτρα, τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερη ευχέρεια στο 

χρήστη.  

2. Η προδιαγραφή (20) αναφέρει «Δύναται να αναβαθμιστεί με υψηλές συχνότητες (έως 

20.000Hz)». Υποστηρίζουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να φτάνουν οι υψηλές συχνότητες μέχρι 

τα 20.000Hz. 

3. Η προδιαγραφή (27) αναφέρει «Να μας παραδοθεί ο κωδικός καλιμπραρίσματος». Σας 

ενημερώνουμε ότι ΜΟΝΟ εξουσιοδοτημένος τεχνικός, που έχει εκπαιδευτεί πλήρως στα 

μηχανήματα έχει τη δυνατότητα να αναλάβει τη βαθμονόμηση τους. Οποιοσδήποτε λάθος 

χειρισμός στο μηχάνημα θεωρείται μη ορθή χρήση και είναι αιτία κατάπτωσης της εγγύησης 

καλής λειτουργίας. 

 

Όσων αφορά στις Προτεινόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές του Διαγνωστικού Τυμπανομετρητη: 

1. Η προδιαγραφή (14) αναφέρει: «Έχει: CΟNTRA συχνότητες 250-800 Hz με ένταση έως 

120dB και σε WB/LP/HP θορύβους» Υποστηρίζουμε ότι δεν είναι απαραίτητο η συχνότητες 

να έχουν αυτό το εύρος, προκειμένου να εκτελεστεί ακριβές τυμπανογράφημα. Προτεινόμενες 

συχνότητες είναι από 500-4000Hz. 

2. H προδιαγραφή (17) αναφέρει: «Εκτελεί και ακοομετρία αέρος αυτόματα και χειροκίνητα (125-

8000Hz με ένταση 10 ές 120db», η συγκεκριμένη προδιαγραφή αναφέρεται σε ακοογράφο, 

γεγονός σημαίνει ότι ζητάτε να σας προσφερθεί Τυμπανογράφος-Ακουουγράφος, ενώ ήδη 

έχετε αιτηθεί την προσφορά ξεχωριστού μηχανήματος Ακοουμετρίας. Επιπλέον, η 

συγκεκριμένη προδιαγραφή φωτογραφίζει συγκεκριμένο μοντέλο, συγκεκριμένης εταιρίας και 

εμποδίζει την συμμετοχή άλλων εταιριών στη διαδικασία του διαγωνισμού.   

3. Η προδιαγραφή (28) αναφέρει «Να μας παραδοθεί ο κωδικός καλιμπραρίσματος». Σας 

ενημερώνουμε ότι ΜΟΝΟ εξουσιοδοτημένος τεχνικός, που έχει εκπαιδευτεί πλήρως στα 

μηχανήματα έχει τη δυνατότητα να αναλάβει τη βαθμονόμηση τους. Οποιοσδήποτε λάθος 

χειρισμός στο μηχάνημα θεωρείται μη ορθή χρήση και είναι αιτία κατάπτωσης της εγγύησης 

καλής λειτουργίας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
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Σας παραθέτουμε τις δικές μας προτεινόμενες προδιαγραφές για τα μηχανήματα που το 

Νοσοκομείο σας επιθυμεί να προμηθευτεί: 

 

 

1. Δικάναλος ακουογράφος, οίκου MAICO Γερμανίας,  
Μοντέλο: MA 42 
 
    

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Είναι υψηλής ποιότητας, σύγχρονης τεχνολογίας. Εύκολη χρήση. Εργονομικός σχεδιασμός. 

 Διαθέτει φωτεινή έγχρωμη οθόνη LCD υψηλής ανάλυσης 640Χ480 pixels με φωτιζόμενα 
πλήκτρα 

 Έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μετρήσεων ΑΕΡΙΝΗΣ (AIR), ΟΣΤΕΪΝΗΣ (BONE), 
ΟΜΙΛΗΤΙΚΗΣ (speech) και ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΕΔΙΟ (Free Field) 

 Έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης υπερουδικών εξετάσεων SISI, Decay, Fowler, MLB, Stenger, 
Langenbeck 

 Παρέχει καθαρό τόνο συνεχόμενο, διακοπτόμενο, παλλόμενο (WARBLE), θόρυβο στενής 
δέσμης, λευκό ή παλλόμενο θόρυβο και θόρυβο ομιλιτικής 

 Ομιλητική από SD – κάρτα μνήμης, CD ή μέσω μικροφώνου. 

 Προσφέρεται με όλα τα παρελκόμενα για τις ως άνω λειτουργίες. 

 Άμεση εκτύπωση των αποτελεσμάτων 

 Έχει εύρος εντάσεων και συχνοτήτων, ως εξής : 
Α) Αέρινη οδός: 125Hz – 8000Hz / -10dB έως 120dBHL 
Β) Οστέινη οδός: 250Hz – 8000Hz / -10dB έως 80dBHL 
Γ) Ελεύθερο πεδίο: 125Hz – 8000Hz / -10dB έως 90dBHL 

 Η ένταση του ήχου ρυθμίζεται σε βήματα 1.0 – 2.0 – 5.0 dB 

 Δυνατότητα αναβάθμισης σε υψηλές συχνότητες μέχρι 16.000Hz 

 Έχει έξοδο για ακουστικά DD 45, οστεόφωνο Β71, ηχεία ελεύθερου πεδίου, insert phones 

 Δυνατότητα άλλου τύπου ακουστικών HOLMCO 8103 (πρόσθετος εξοπλισμός) 

 Φέρει έξοδο USB για σύνδεση με PC 

 Φέρει πρόγραμμα διαχείρισης ακουομετρικών μετρήσεων και διαχείρισης μενού ασθενών 

 Διαθέτει βάση δεδομένων για περισσότερες από 1000 μετρήσεις 

 Διαστάσεις : 34,5x20x8cm (πλάτος x βάθος x ύψος). 

 Βάρος: 1,5 κιλά. 

 Πληροί τα διεθνή STANDARDS IEC 601-1, IEC 645-1 class 2,  

 IEC 645-2 medical directive 93/42/EEC. 

 Φέρει σήμανση CE. 
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2. Κλινικοδιαγνωστικός τυμπανογράφος πολλαπλών συχνοτήτων,  
οίκου MAICO Γερμανίας  
Μοντέλο: MI 34 
Κωδικός: 8508746    
 
Τεχνικές προδιαγραφές 

 Είναι υψηλής τεχνολογίας, τελευταίας γενιάς. 

 Μεταβάλει τη πίεση αυτόματα και χειροκίνητα. 

 Εκτελεί εξετάσεις σε εύρος πιέσεως από +400 daPa έως –600 daPa. 

 Έχει εύρος ενδοτικότητας: 
o από 0,1ml έως 8,0 ml στα 226Hz σε βήματα του 0,1ml. 
o Από 0,1 έως 15,0mmho στα 678,800Hz σε βήματα του 0,1ml. 

 Εκτελεί ομόπλευρα και ετερόπλευρα αντανακλαστικά  του μυός του αναβολέα σε 
συχνότητες 226, 678, 800Hz με εντάσεις: 70-105 dB (για ομόπλευρα) και  
70- 120 dB (για ετερόπλευρα) με θορύβους LP (Low PASS), HP (High PASS)    και BB 
(Broadband). 

 Εκτελεί δοκιμασία Decay test σε συχνότητες 500, 1000,  2000, 4000HZ με ένταση 
ερεθίσματος από 70-105dB (ομόπλευρα) και 70-120dB (ετερόπλευρα) σε χρόνο 4-12sec 
αναλόγως δοκιμασιών 

 Εκτελεί την δοκιμασία ελέγχου της ευσταχιανής σάλπιγγος με ακέραια και διατρητή 
τυμπανική μεμβράνη (Eustachian function test). 

 Όλες οι εξετάσεις ελέγχονται από οθόνη τύπου touch screen μεγάλης ευκρίνειας, 
διαστάσεων 10,4 ιντσών με δυνατότητα επιλογής διαφορετικών γλωσσών (Αγγλικά, 
Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά) 

  Επιπλέον η εναλλαγή αυτιού μπορεί να γίνει και από πλήκτρο στο probe. 

 Έχει ενσωματωμένο θερμογραφικό καταγραφέα για την εκτύπωση της εξέτασης. 

 Έχει έξοδο USB για σύνδεση με Η/Υ (παρέχεται δωρεάν το πρόγραμμα). 

 Φέρει LED οπτικές ενδείξεις για την ορθή σφράγιση του ακουστικού πόρου, 
μπλοκαρίσματος της θηλής, πρόοδο της μέτρησης. 

 Με το άνοιγμα του κεντρικού διακόπτη πλήρως αυτοέλεγχος λειτουργίας και αυτόματη 
βαθμονόμηση (calibration) της συσκευής. 

 Προσφέρεται με τα παρελκόμενά του (probe, θηλές (σετ 70 τμχ), βάση συγκράτησης του 
probe στον ώμο, ΚΙΤ 1154, κεφαλόδεσμος με ακουστικά DD45 για ετερόπλευρο 
ερέθισμα, ρολό χαρτιού 110mmX20mm για 200 εκτυπώσεις / 87 για όλες τις δοκιμές, 
οδηγίες χρήσης). 

 Πληροί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας IEC 601-1, IEC 645-5 Class 2, Medical 
Directive 93/42/EEC. 

 Ρεύμα λειτουργίας: 220V / 50 Hz. 

 Διαστάσεις: 300Χ345Χ148(W x D x H). 

 Βάρος: 3,2 Kgr/ 7,1Lbs 
 

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψιν σας τα άνωθεν αναφερόμενα και προχωρήσετε στις απαιτούμενες 

ενέργειες. 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία. 

 

Μετά τιμής, 

MEDICAL LITE A.E. 

 

 

Χρήστος Ζήσιμος 

Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σ’υμβουλος 
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