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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ  

ΤΥΠΟΥ HAMILTON - G5 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 20.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

 
Αριθμ. Πρωτ. 22106/19-6-2019 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Να προσφερθεί αναβάθμιση για τον αναπνευστήρα ΜΕΘ τύπου HAMILTΟN-G5 με τα κάτωθι 

χαρακτηριστικά: 

Ειδικό λογισμικό για την εφαρμογή αερισμού με δυνατότητες ως κάτωθι: 

 Πλήρους αυτόματης προσαρμογής και χορήγησης του αναπνεόμενου όγκου ανά 

αναπνοή, της συχνότητας αναπνοών, του χρόνου εισπνοής, του λόγου Ι:Ε, της πίεσης 

ΡΕΕΡ καθώς και της χορηγούμενης συγκέντρωσης οξυγόνου, σύμφωνα με τα 

εισερχόμενα δεδομένα του ασθενούς, όπως PetCO2, SpO2, την αυθόρμητη 

δραστηριότητα και τη μηχανική των πνευμόνων.  

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑ 

Σύστημα ενσωματωμένης ογκομετρικής καπνογραφίας κύριας ροής με δυνατότητα μετρήσεων 

ως κάτωθι: 

 Κλασματική τελοεκπνευστική περιεκτικότητα διοξειδίου του άνθρακα  FetCO2 

 Μερική τελοεκπνευστική πίεση διοξειδίου του άνθρακα  PetCO2 

 V/Q κατάσταση πνευμόνων Slope CO2  

 Κυψελιδικό ανά αναπνοή αερισμό VTalv 

 Κυψελιδικό ανά λεπτό αερισμό Valv/min 

 Αποβολή διοξειδίου του άνθρακα  V’CO2/min 

 Νεκρός χώρος αεραγωγού VDaw 

 Μέτρηση κλάσματος νεκρού χώρου στο άνοιγμα αεραγωγού VDaw/VTE 

 Εκπνεόμενος όγκος διοξειδίου του άνθρακα  VeCO2 

 Εισπνεόμενος όγκος διοξειδίου του άνθρακα  ViCO2 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ 

Σύστημα ενσωματωμένης οξυμετρίας με δυνατότητα μετρήσεων ως κάτωθι: 

 Κορεσμό αρτηριακού οξυγόνου στο αίμα SpO2 

 Καρδιακό παλμό Pulse 
 Δείκτης αλληλεπίδρασης καρδιάς - πνεύμονα HLI 

 Συγκέντρωση μονοξείδιου του άνθρακα  SpCO 

 Συγκέντρωση μεταιμοσφαιρίνης SpMet 
 Ολική συγκέντρωση οξυγόνου SpOC 

 Ολική αιμοσφαιρίνη SpHb 
 Υπολογιστική προσέγγιση της PaO2/FiO2 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης – επισκευής, στην Ελληνική 

γλώσσα, οι οποίες να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την 

έγκριση του κατασκευαστή. 

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

για δέκα (10) χρόνια μετά το πέρας της εγγύησης. 

 Οι προσφέροντες θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το ιατρικό, 

νοσηλευτικό προσωπικό στον χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος και το τεχνικό 

προσωπικό στην έδρα της εταιρείας τους, με έξοδα που θα βαρύνουν την εταιρία. 

 Να κατατεθούν επικυροποιημένα τα προτεινόμενα από τον κατασκευαστικό οίκο 

servise που πρέπει να γίνονται κατά την διάρκεια του έτους. 

 Η εταιρία οφείλει να τηρεί κατά την διάρκεια της εγγύησης ότι προτείνει ο 

κατασκευαστικός οίκος για την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. 

 Τα servise – επισκευές θα γίνονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από 

πιστοποιημένους  τεχνικούς του οίκου και θα παραδίδονται δελτία εργασίας σε 

τεχνικούς του Νοσοκομείου. 

 Να δοθεί τιμοκατάλογος ανταλλακτικών για τα υπόλοιπα οκτώ έτη πέραν της 

εγγύησης. 

 Να δοθεί κόστος συμβολαίου συντήρησης με ανταλλακτικά που θα είναι 

δεσμευτικό σε περίπτωση σύμβασης με το Νοσοκομείο για τα επόμενα οκτώ έτη. 

Εξυπακούεται ότι πάντα θα τηρούνται οι προδιαγραφές του κατασκευαστικού 

οίκου. 

 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). 

 Να κατατεθούν οι απαιτήσεις του χώρου από πλευράς Νοσοκομείου, σε 

ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, ποιότητας νερού κλπ. 

 Οι προσφέροντες το μηχάνημα θα πρέπει να συμμορφούνται με την  Υ.Α. 

Ε3/833/99 όπως τροποποιήθηκε (περί συστήματος διασφάλισης ποιότητας και 

ασφάλειας). 

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

εγκατάστασης και λειτουργίας του. 

 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 επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστικού οίκου, για ότι 

δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη ύπαρξη του πιο πάνω, αποτελεί 

λόγο αποκλεισμού. 

  

 

 


