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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΒR»  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 32646/16-9-2019  

 

1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας και εύκολο στην χρήση του. 

2. Να συνδέεται με H/Y. 

3. Να διαθέτει δικάναλο προενισχυτή. 

4. Να διαθέτει πληροφορίες αντίστασης για κάθε επιμέρους ηλεκτρόδιο. 

5. Να διαθέτει ερεθίσματα Click. 

6. Να διαθέτει ερεθίσματα Tone burst 1 έως 6κΗz. 

7. Να διαθέτει masking. 

8. Να διαθέτει Stimulus rate σε βήματα 0.1.  

9. Να διαθέτει εντάσεις 0 – 100dB nHL. 

10.Να διαθέτει Polarity : Condensation, Rarefaction, Alternating. 

11.Να διαθέτει ψηφιακό σύστημα καθορισμού φίλτρων Low Pass και High Pass. 

12.Να διαθέτει Residual Noise Calculation και FMP (F = Statistical Analysis; mp = multiple points) 

για τη βελτίωση της ακρίβειας και της εμπιστοσύνης της εξέτασης. 

13.Να διαθέτει σύστημα Bayesian Weighting. 

14.Να διαθέτει λειτουργία αυτόματου μαρκαρίσματος των κυμάτων (Jewelt Mark). 

15.Να διαθέτει normative latency data (την οποία μπορεί να αλλάξει ο χρήστης). 

16.Να διαθέτει προ-προγραμματιζόμενα αυτόματα τεστ.(ο χρήστης μπορεί να δημιουργεί και 

προσωπικά τεστ, ανάλογα με τις επιθυμίες του). 

17.Να διαθέτει δυνατότητα παραμετροποίησης των: Stimuli Rate, Number of stimuli, Polarity, 

Stimulus intensity, Number of curves per intensity, Intensity (Ascending, Descending), Soft 

attenuator, Masking level, filter settings). 

18.Να διαθέτει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας όλων των αναλύσεων και επιλεγμένων δεδομένων. 

19.Να συνοδεύεται από δέκτες αέρος insert, καλώδια ηλεκτροδίων, ηλεκτρόδια, πλήρες σετ θηλών 

σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών, gel καθαρισμού και πανάκια καθαρισμού. 

20.Να δύναται να αναβαθμιστεί με ερεθίσματα Chirp. 

21.Να εκτελεί την εξέταση ASSR. 

22.Να είναι συμβατό με windows 10 και υποστηρίζει χρήση δικτύου. 

23.Να παρέχεται μαζί με ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ). 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΒΙΝΤΕΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓΡΑΦΟΥ VNG» 
 
1. Είναι τελευταίας τεχνολογίας. 

2. Εκτελεί tests: spontaneous nystagmus, dix hallpike, positional, θερμό-ψυχρό διακλυσμό (caloric). 

3. Δύναται να αναβαθμιστεί για να εκτελεί και τεστς: gaze, smooth pursuit , saccade, optokinetic. 

4. Διαθέτει μάσκα μικρού βάρους. 

5. Διαθέτει μάσκα με αποσπώμενη μετώπη. 

6. Διαθέτει μία κάμερα που συνδέεται απευθείας σε φορητό ή σταθερό Η/Υ με σύνδεση USB. 

7. Διαθέτει κάμερα με εύκολη μεταφορά R ή L. 

8. Διαθέτει κάμερα με αυτόματη εντόπιση της κόρης του οφθαλμού και 3 μικρορυθμίσεις (up,down, 

focus). 

9. Διαθέτει αυτόματη αξιολόγηση αλλά και υποκειμενική, με λειτουργία προσθήκης-αφαίρεσης 

νυσταγμών και προσδιορισμού της φάσης αποκορυφώματος από τον χρήστη. 

10. Διαθέτει εσωτερική λυχνία led για test οπτικής προσήλωσης. 

11. Εμφανίζεται η κίνηση του οφθαλμού στην οθόνη, καταγράφεται σε video και αναπαράγεται σε 

κανονική, αργή και γρήγορη κίνηση. 

12. Δύναται να συνδεθεί με δεύτερη (εξωτερική) οθόνη για προβολή του οφθαλμού. 

13. Διαθέτει έγχρωμες εκτυπώσεις των εξετάσεων με όλα τα δεδομένα. 

14. Συνοδεύεται από ποδοδιακόπτη ή τηλεχειριστήριο. 

15. Είναι συμβατό με windows 10. 

16.Να παρέχεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ). 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
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  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Να λειτουργεί με τάση δικτύου πόλης, 220 VAC/50 ΗΖ. 

2. Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης- επισκευής. 

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

(10) χρόνια. 

4. Οι προσφέροντες θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το ιατρικό- τεχνικό 

προσωπικό στον χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος. 

5. 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). 

6. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark, και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας 

για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μedical grade). Να κατατεθούν τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

7. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από  αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08, ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων). Να κατατεθούν τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

8. Να φέρει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα ασφάλειας, για προστασία 

του χρήστη και του ασθενή, είτε από περίπτωση βλάβης είτε από λάθος χειρισμό. Να διαθέτει 

alarms. 

9. Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνά το όριο των 60 ημερών, στον χώρο εγκατάστασης και 

λειτουργίας του. 

10. 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 

επισήμων βεβαιώσεων του κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα 

φυλλάδια. Η μη ύπαρξη του πιο πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

 

 


