
ΣΕΥΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΤ  ΗΛΕΚΣΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΤ  
                                                                                  ΓΙΑ ΣΗΝ  Μ.Ε.Ν. ΝΕΟΓΝΩΝ   
 
 

            1.  Η ππφ πξνκήζεηα ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο, ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο, κηθξνχ βάξνπο θαη φγθνπ, ειεγρφκελε εμ’         
                 νινθιήξνπ απφ κηθξνυπνινγηζηέο, θαηάιιειε γηα λενγληθή ρξήζε 

2.      Να πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα λενγλά, πνπ 
ρξεηάδνληαη γηα ηελ δηελέξγεηα πιήξνπο αληίζηνηρεο           
      εμέηαζεο  

3.      Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220V/50Hz θαζψο θαη κε ελζσκαησκέλεο 
επαλαθνξηηδφκελεο(απηφκαηα)κπαηαξίεο 

4.      Να δηαζέηεη πξφγξακκα απηφκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο 

5.      Να έρεη απφθξηζε ζπρλφηεηαο(εχξνο ζπρλνηήησλ)ηνπιάρηζηνλ απφ 0.05 
έσο150 Hz   

6.      Να έρεη πςειή ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο, κεγαιχηεξε ησλ 15.000 Hz 

7.      Να δηαζέηεη αιθαξηζκηθφ πιεθηξνιφγην γηα ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ηνπ 
αζζελνχο 

8.      Να δηαζέηεη ηξεηο ηνπιάρηζηνλ ηαρχηεηεο θαηαγξαθήο   

9.      Να δηαζέηεη νζφλε πςειήο αλάιπζεο γηα ηελ εκθάληζε θαη ησλ δψδεθα 
απαγσγψλ ηαπηφρξνλα. ηελ νζφλε επίζεο λα  
       απεηθνλίδνληαη κελχκαηα  γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ 
φπσο : α) ηχπνο ιεηηνπξγίαο β) ηαρχηεηα, θίιηξα,  
       κελχκαηα ζθάικαηνο(φπσο έλδεημε κε ζσζηήο επαθήο ή απνθφιιεζεο 
ζπγθεθξηκέλνπ ειεθηξνδίνπ), γ) ν θαξδηαθφο ξπζκφο  
       θ.ι.π   

10.   Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ηηκέο επαηζζεζίαο, νη νπνίεο λα ξπζκίδνληαη 
είηε απηφκαηα είηε ρεηξνθίλεηα   

11.   Να θέξεη ελζσκαησκέλν εθηππσηή ζεξκηθνχ ηχπνπ κε δπλαηφηεηα 
εθηχπσζεο πιήξνπο ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο θαη ζηηο  
       δψδεθα απαγσγέο, ζε ραξηί ηθαλνπνηεηηθνχ πιάηνπο γηα ηελ απεηθφληζε 
φισλ ησλ απαγσγψλ  

12.   Να δηαζέηεη θίιηξα απφξξηςεο παξαζίησλ πξνεξρφκελα απφ κπτθφ 
ηξφκν θαη απφ ην ειεθηξηθφ δίθηπν  

13.   Να ζπλνδεχεηαη απφ δεθαπνιηθφ θαιψδην αζζελνχο εχθνια 
επηζθεπάζηκν κε φια ηα εμαξηήκαηα θαηάιιεια γηα λενγληθή  
       ρξήζε 

14.   Να δηαζέηεη θαηά πξνηίκεζε ελζσκαησκέλε κλήκε απνζήθεπζεο 
ειεθηξνθαξδηνγξαθεκάησλ 



15.   Να δηαζέηεη πξφγξακκα δηάγλσζεο παίδσλ θαη θαηά πξνηίκεζε λενγλψλ, 
θαζψο θαη πξφγξακκα κεηξήζεσλ θαξδηνινγηθψλ  
       παξακέηξσλ 

16.   Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

17.   Να θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε βάζε κε βξαρίνλα ζηήξημεο ηνπ θαισδίνπ 
αζζελνχο 

18.   Θα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε δπλαηφηεηα επίδεημεο ρξεζηηθφηεηαο ζε λενγλφ, 
ζην ρψξν ηεο Μνλάδαο Νενγλψλ 

19.   Σπρφλ πιενλεθηήκαηα ηεο ζπζθεπήο ζα εθηηκεζνχλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε 

20.   Να πιεξεί ηνπο Επξσπατθνχο θαη δηεζλείο θαλνληζκνχο αζθαιείαο. Ο 
θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά  
       ISO θαη λα θέξεη ζήκαλζε CE πηζηνπνηεκέλα κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα  

21.   Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ην νπνίν ζα 
εγγπάηαη πςειήο πνηφηεηαο ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα  

22.   Να ζπλνδεχεηαη απφ ηα operation θαη service manual γξακκέλα ζηα 
Ειιεληθά  

23.   Να έρεη  εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δχν ηνπιάρηζηνλ ρξφληα  

       Εθηηκψκελν θφζηνο ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ 3000 EUR πεξίπνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α       
      

  

 


