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Πάηξα, 29/01/2019 

 

ΠΡΟ 

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ 

 

ΘΔΜΑ: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΣΗΜΑΣΟ ΟΤΡΟΡΟΟΜΔΣΡΙΑ 

ΜΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ BLUETOOTH 

 
Παξαθαινύκε γηα ηελ πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο νπξνξννκεηξίαο κε ηερλνινγία 

Bluetooth κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά 

 

 Σν ζύζηεκα λα είλαη πιήξεο θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην, θαηαζθεπαζκέλν 

ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα πεξηιακβάλεη 

όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα κειέηε ξνήο νύξσλ. 

 Να είλαη ςεθηαθό, πιήξεο, θαηαζθεπαζκέλν ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο 

εμειίμεηο ηηο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαη είλαη θαηάιιειν γηα κειέηε Ρνήο νύξσλ 

(uroflowmentry). 

 Ο κεηαηξνπέαο ξνήο (Flowtransducer ) λα είλαη ηύπνπ Weightcell θαη λα 

θέξεηαη ζε αλνμείδσηε βάζε κεηαβιεηνύ ύςνπο ώζηε λα πξνζαξκόδεηαη αλάινγα κε ην 

ύςνο ηνπ αζζελνύο 

 Να αλαιύεη θαη λα θαηαγξάθεη παξακέηξνπο, όπσο: 

o Οπξνύκελνο όγθνο (Voided Volume) 

o πλνιηθόο ρξόλνο Ούξεζεο (VoidingTime) 

o Πξαγκαηηθόο Χξόλνο Ούξεζεο (Flow Time) 

o Μέγηζηε ηηκή ξνήο (MaxFlowRate) 

o Χξόλνο θαηά ηε κέγηζηε ξνή (Time to Max Flow) 

o Μέζεηηκήξνήο(Average Flow Rate) 

 Ο αηζζεηήξαο ξνήο λα έρεη: 

o Αθξίβεηα κέηξεζεο:  < ± 1 ml/s / ± 1.0 % 

o Αλάιπζε κέηξεζεο: 1 ml/s 

o Εύξνο κέηξεζεο: Σνπιάρηζηνλ 1-100 ml/s 

 Ο αηζζεηήξαο όγθνπ  λα έρεη: 

o Αθξίβεηα κέηξεζεο:  < ± 1 ml/s / ± 1.0 % 

o Αλάιπζε κέηξεζεο: 1 ml/s 

o Εύξνο κέηξεζεο: Σνπιάρηζηνλ 0-2000 ml 

 Ο  κεηαηξνπέαο ξνήο (Flowtransducer), λα επηθνηλσλεί κε ηνλ ππνινγηζηή, κε  

ηερλνινγία Bluetooth εκβέιεηαο ηνπιάρηζηνλ 50  κέηξσλ, ρσξίο θαιώδηα ζύλδεζεο. 

 Να ιεηηνπξγεί κε απιέο κπαηαξίεο 1,5voltAA θαζώο θαη επαλαθνξηηδόκελεο 

1,2volt ώζηε λα κελ ππάξρεη θαζόινπ θαιώδην ξεύκαηνο θαη θαη επηινγήλ λα έρεη ηε 

δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο κε ηξνθνδνηηθό ην νπνίν λα παξέρεηαη. 

 Να θάλεη απηόκαηε πξνβνιή ηεο εμέηαζεο ζηελ νζόλε θαη απνζήθεπζε  ζηνλ 

ππνινγηζηή, κόιηο αξρίδεη ε νύξεζε. 

 Η βάζε δεδνκέλσλ αζζελώλ λα κπνξεί λα  δερηεί ηνπιάρηζηνλ 6 

νπξνξνόκεηξα ηαπηόρξνλα.  

 Να δηαζέηεη απηόκαην εληνπηζκό θαη απνθιεηζκό παξαζίησλ. 
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 Να εθηππώλεη ηα απνηειέζκαηα έγρξσκα ζε ραξηί Α4 

 Να απνζεθεύεη ηηο αλαθνξέο ζε PDF, JPEG, Word, Excel 

 Οη αλαθνξέο λα κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ θαη λα πεξηέρνπλ ζηνηρεία ηνπ 

αζζελή, απνηειέζκαηα, γξαθήκαηα, λνκνγξάκκαηα θαη ζρόιηα  

 Σν ινγηζκηθό πξόγξακκα ηεο νπξνξννκεηξίαο λα  ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ 

Windows7 θαη Windows10 

 Όιν ην ινγηζκηθό πξόγξακκα ηεο νπξνξννκεηξίαο  είλαη ζηα Ειιεληθά. 

 Σν ινγηζκηθό λα ιεηηνπξγεί ζην Background  θαη έηζη κόιηο αληρλεύζεη ξνή 

λα εκθαλίδεη ηα γξαθήκαηα απηόκαηα ζηελ νζόλε 

 Να δηαζέηεη λνκνγξάκκαηα θαηά Siroky ,Liverpool γηα γπλαίθεο θαη Miskolc 

γηα παηδηά. Να εθηππώλεη απηόκαηα ηα παξαπάλσ λνκνγξάκκαηα αλάινγα κε ην θύιιν 

θαη ηελ ειηθία ηνπ αζζελή. 

 Να δηαζέηεη ινγηζκηθό πξόγξακκα νπξνξννκεηξίαο κε απηνδηάγλσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο , πξσηόθνιιν εμέηαζεο, θαη απηόκαηε απνζήθεπζε αζζελώλ. 

 Να έρεη ινγηζκηθό απηνδηάγλσζεο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο δπγαξηάο, θαη 

επίζεο λα εκθαλίδεη κήλπκα γηα ηελ αιιαγή ησλ κπαηαξηώλ 

 Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα κειινληηθά λα ζπλδεζεί άκεζα θαη λα είλαη πιήξσο 

ζπκβαηό ζε νπξνδπλακηθό κεράλεκα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ αλ ην λνζνθνκείν 

πξνρσξήζεη ζε πξνκήζεηα ηέηνηνπ κεραλήκαηνο 

 Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα νπξνξννκεηξίαο, ζην βαζηθό ηνπ εμνπιηζκό λα 

πεξηιακβάλεη: 

 Μνξθνκεηαηξνπέα Ρνήο (FlowTransducer) ηύπνπ Weight (WeightCell) ξνήο 

θαη όγθνπ. 

 Λνγηζκηθό γηα εγθαηάζηαζε ζηνλ ππνινγηζηή 

 Κιεηδί ζύλδεζεο Bluetooth  κε ηνλ ππνινγηζηή (Bluetooth Dongle) 

 Ρπζκηδόκελν αλνμείδσην θαζ ύςνο ζηαηό 

 Χνάλε νύξεζεο 

 Δνρείν ζπιινγήο ησλ νύξσλ 

 Καξέθια νύξεζεο γηα γπλαίθεο (Micturitionchair) από αινπκίλην 

 Σξνθνδνηηθό 

 

 Σν ππό πξνκήζεηα ζύζηεκα λα ζπλνδεύεηαη από θνξεηό ππνινγηζηή 

(Laptop) ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο κε Windows 10 θαζώο θαη από έγρξσκν εθηππσηή. 

 

 Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε 

ζεηξάο ISO 9001:2015 γηα εκπνξία, εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε θαη ISO 

13485. 

 Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό 

ζπζηήκαηνο  ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ 

εμνπιηζκνύ (ΑΗΗΕ) ζύκθσλα κε ην Ν.2939/2001, όπσο επίζεο λα είλαη εληαγκέλε ζε 

ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηώλ ζύκθσλα κε ηνλ Ν.2939/2001 θαη ην 

Π.Δ 117/2004 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ, ΠΔΡΙΠΟΤ 5000 € ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ 

ΣΟΤ ΦΠΑ. 

 

 


