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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

«ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  

ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ». 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑ. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

 

Αριθμ. Πρωτ. 22105/19-6-2019 

 

Περιγραφή:  

Monitor αιμοδυναμικών παραμέτρων και πρόβλεψης υπότασης, σύγχρονης τεχνολογίας το οποίο να 

παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση για επικείμενα υποτασικά επεισόδια μέσω της απεικόνισης 

εξειδικευμένων  παραμέτρων.  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά monitor: 

 

1. Να διαθέτει μεγάλη ευκρινή οθόνηTFT  αφής  12 ιντσών τουλάχιστον . 

2. Να μπορεί να σταθεί σε επίπεδη επιφάνεια η να τοποθετηθεί σε βάση.  

3. Να διαθέτει εμφανή ένδειξη οπτικού συναγερμού.  

4. Να διαθέτει ειδικό λογισμικό για την πρόβλεψη της υπότασης (MAP<65mmHg) μέχρι και 15 

λεπτά πριν την εκδήλωσή της. Η πιθανότητα της επικείμενης υπότασης θα πρέπει να 

απεικονίζεται σαν ποσοστό επί της εκατό και η μέτρηση θα πρέπει να είναι συνεχής χωρίς να 

χρειάζεται παρέμβαση του χρήστη. Θα πρέπει να διαθέτει δευτερεύουσες οθόνες οι οποίες θα 

βοηθούν να αντιμετωπιστούν  τα επικείμενα υποτασικά επεισόδια πριν αυτά εμφανιστούν 

μέσω διαφορικής διάγνωσης της αιτιολογίας τους. Για την ακρίβεια της μεθόδου θα πρέπει να 

προσκομιστούν τουλάχιστον δύο (2) κλινικές μελέτες.  

5. Να μπορεί να συνδεθεί με αισθητήρα μιας χρήσης για την συνεχή παρακολούθηση 

αιμοδυναμικών παραμέτρων και της πιθανότητας εκδήλωσης υπότασης. Ο αισθητήρας θα 

πρέπει να συνδέεται στον υπάρχοντα μη ειδικό αρτηριακό καθετήρα του ασθενούς και να 

υπολογίζει συνεχώς και με αυτόματη βαθμονόμηση Καρδιακή παροχή (CO), Καρδιακό δείκτη 

(CI), Όγκο παλμού (SV), Δείκτη όγκου παλμού (SVI), Μεταβολή όγκου παλμού (SVV), Αρτηριακή 

πίεση (AP), Δείκτη πιθανότητας υπότασης (HPI), Συσταλτικότητα αριστερής κοιλίας (dP/dt) και 

Δυναμική ελαστικότητα αρτηριών (Eadyn).  

6. Να διαθέτει υποδοχές για βυσματούμενη μονάδα η οποία να επιτρέπει την αναβάθμιση του 

monitor για μέτρηση επιπλέον αιμοδυναμικών παραμέτρων αν αυτό κριθεί σκόπιμο. Μέσω της 

αναβάθμισης το monitor θα πρέπει να μπορεί να μετρήσει μέσω καθετήρων πνευμονικής 

αρτηρίας Καρδιακή παροχή (CCO) και καρδιακό δείκτη (CCI), Κορεσμό του μικτού φλεβικού 

αίματος σε οξυγόνο (SVO2), Tελοδιαστολικό όγκο της δεξιάς κοιλίας (RVEDV), Συστηματικές 

αγγειακές αντιστάσεις (SVR) και Κλάσμα εξωθήσεως δεξιάς κοιλίας (RVEF). 
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7. Να μπορεί να συνδεθεί με smart cable για την μέτρηση του κορεσμού σε οξυγόνο την άνω 

κοίλη φλέβα ή στον σφαγιτιδικό βολβό. Το καλώδιο θα πρέπει να διαθέτει μνήμη για 

μεταφορά των δεδομένων της οξυμετρίας σε περίπτωση μεταφοράς του ασθενή.  

8. Να παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης βυσματούμενης μονάδας εγκεφαλικής οξυμετρίας για 

συνεχή αναίμακτη μέτρηση της οξυγόνωσης του εγκεφάλου.  

9. Να επιτρέπει την μεταφορά δεδομένων είτε ασύρματα είτε μέσω USB. Να διατίθεται από την 

κατασκευάστρια εταιρεία ειδικό πρόγραμμα επεξεργασίας των δεδομένων το οποίο θα μπορεί 

να αποθηκευτεί στους υπολογιστές του τμήματος.   

10. Να διαθέτει μπαταρία  (να αναφερθεί ο χρόνος διάρκειας της) για χρήση κατά την μεταφορά 

ασθενών.   
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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 επικαιροποιημένα τα προτεινόμενα από τον κατασκευαστικό οίκο service 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 service – 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 συμμορφώνονται 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. 

 Το ανωτέρω είδος να διαθέτει CE Mark  και να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που 

έχει EN ISO 9001/08 και ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων) που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα 

εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. 

  

 

 


