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Αριθμ. πρωτ. 37012/15-10-2019. 

1) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.  
Συσκευή έγχυσης φαρμάκων για ογκομετρική αντλία.  

Μήκος > 220 cm, με θάλαμο σταγόνων, φίλτρο 15μ και αιχμηρό ρύγχος. 

Να φέρει Υ, ενσωματωμένη διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής για προστασία από ελεύθερη 

ροή.  

Να είναι απαλλαγμένη από DEHP και latex. 

Συνοδός εξοπλισμός :  ηλεκτρονικές αντλίες μικρού βάρους < 500gr με ρυθμό έγχυσης έως 

1200ml/h, ρυθμιζόμενα όρια πίεσης 100-1500mmHg και δυνατότητα PCA χορήγησης.  

Να διαθέτει Ελληνικό menu. 

Η εργονομία του συνοδού εξοπλισμού θα αξιολογηθεί διότι η αντλία θα συνοδεύει τον 

ασθενή στο θάλαμό του, πρέπει να είναι εύχρηστη και ελαφριά. 

 

2) ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕΘ», (ΜΟΝΕΣ). 

Συσκευές   έγχυσης όλων των ενδοφλεβίων διαλυμάτων και φαρμάκων (ορών, 

κατασταλτικών, λιπωδών διαλυμάτων, παρεντερικής διατροφής, αίματος, πλάσματος, 

φωτοευαίσθητων φαρμάκων κλπ ). Ειδικά για τις συσκευές αίματος, πλάσματος να 

καταθέσουν βεβαίωση- πιστοποιητικό του κατασκευαστή με το οποίο να τεκμηριώνεται η 

καταλληλότητα τους. 

Να έχει μήκος περίπου  2,8 m για προσαρμόζεται σε ηλεκτρονική αντλία έκχυσης, με 

θάλαμο σταγόνων και ενσωματωμένο αεραγωγό με αιχμηρό διατρητικό ρύγχος. 

Να υπάρχει διακόπτης ελέγχου ροής. 

Να υπάρχει Υ διακλάδωση για  bolus χορήγηση υγρών. 

Να είναι απαλλαγμένες από DEHP , Latex καθώς και PVC, να είναι κατάλληλες για την 

χορήγηση φωτοευαίσθητων φαρμάκων καθ όλο το μήκος τους.  

Nα είναι αποστειρωμένες και ελεύθερες πυρετογόνων.  

Να καταλήγει σε σύνδεσμο luer lock και να φέρει υδρόφοβο προστατευτικό πώμα για 

προφύλαξη από μολύνσεις.  



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ», (ΜΟΝΕΣ). 

Ηλεκτρονικές, ογκομετρικές αντλίες μικρών διαστάσεων και βάρους. 

Να τροφοδοτούνται μέσω τριπολικού καλωδίου και  να μην χρειάζονται εξωτερικό 

μετασχηματιστή.  

Να φέρουν ενσωματωμένη λαβή ασφαλούς μεταφοράς. 

Να υπάρχει  δυνατότητα τοποθέτησης εν σειρά σε στατό. 

Να έχουν δυνατότητα ρυθμιζόμενης έγχυσης  0,1-1500 ml/h. 

Να φέρουν επαναφορτιζόμενη μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 7 ώρες με ρυθμό 

125ml/h. 

Να έχουν δυνατότητα bolus παροχής, με χρήση κομβίου. 

Να διαθέτουν φωτεινή και  ευδιάκριτη οθόνη  λειτουργιάς.  Θα εκτιμηθεί η εύκολη και 

φιλική λειτουργία της. 

Να διαθέτουν Ελληνικό menu. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΜΕΘ», (ΔΙΠΛΕΣ). 

Συσκευές έγχυσης όλων των ενδοφλεβίων διαλυμάτων (όρων, κατασταλτικών, λιπωδών 

διαλυμάτων, αίματος, πλάσματος, παρεντερικής διατροφής, φωτοευαίσθητων διαλυμάτων 

κλπ.) Απαραίτητη η βεβαίωση - πιστοποιητικό καταλληλότατος από τον κατασκευαστή  

χορήγησης αίματος, πλάσματος. Να είναι ακτινοσκιερές καθ΄ όλο το μήκος. 

Να είναι απαλλαγμένες από DEHP και φθαλικά άλατα. Μήκος τουλάχιστον 2,5m. 

Να είναι αποστειρωμένες και ελεύθερες πυρετογόνων. 

Να φέρουν διατρητικό ρύγχος με ενσωματωμένο αεραγωγό φίλτρο και διάφανο 

σταγονομετριτή με φίλτρο. 

Να φέρουν ρυθμιστή ροής. 

Να φέρουν κλειστό σύστημα εξαέρωσης. 

Να φέρουν πλάγια διακλάδωση Υ. 

Να φέρουν αεροπαγιδα για δέσμευση φυσαλίδων αέρα με δυνατότητα εξαέρωσης χωρίς 

αποσύνδεση από τον ασθενή. 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ», (ΔΙΠΛΕΣ). 

Ηλεκτρονικές, ογκομετρικές αντλίες μικρών διαστάσεων και βάρους κάτω των 5 kg. 

Να έχει δυνατότητα ρυθμιζόμενης έγχυσης  για κάθε γραμμή με διαφορετικούς ρυθμούς. 

Να έχουν δυνατότητα αυτόματης επανέναρξης μετά από απόφραξη της γραμμής 

χορήγησης. 

Να είναι κατάλληλες για όλα τα διαλύματα και φάρμακα ( ορούς αίμα, παρεντερική 

διατροφή, λιπώδη διαλύματα, φωτοευαίσθητα κλπ.) 

Να φέρουν λαβή ασφαλούς μεταφοράς. 

Να διαθέτουν επαναφορτιζόμενη, ενσωματωμένη μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 7 

ωρών. 

Να διαθέτουν φωτεινή και ευδιάκριτη οθόνη λειτουργίας. Θα εκτιμηθεί η εύκολη και φιλική 

λειτουργία της. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ», (ΜΕΘ). 

Συσκευή  έγχυσης  μήκους  περίπου 2 m που να προσαρμόζεται σε ηλεκτρονική αντλία 

σύριγγας, μικρών διαστάσεων και βάρους με σύριγγα 50/60 ml. 

Να είναι απαλλαγμένες από latex, φθαλικά άλατα και πυρετογόνα. 

Να είναι αποστειρωμένες. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΑΣ  

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ», (ΜΕΘ) 

Σετ έγχυσης για χορήγηση φωτοευαίσθητων φαρμάκων μήκους περίπου 2 m,που να 

προσαρμόζεται σε ηλεκτρονική αντλία σύριγγας μικρών διαστάσεων και βάρους με σύριγγα 

50/60 ml. 

Να είναι ακτινοσκιερές καθ΄ όλο το μήκος του συστήματος. 

Η σύριγγα να είναι  Luer Lock. 

Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας. 

 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΑΝΤΛΙΕΣ  ΣΥΡΙΓΓΑΣ» 

Φιλικό menu στα Ελληνικά και φωτιζόμενη οθόνη υψηλής ευκρίνειας με 

οπτικοακουστικούς συναγερμούς των βασικών λειτουργιών και παραμέτρων. 

Ρυθμό έγχυσης από 0,1 έως 1200ml/h με βήμα 0,1 ml/h. 

Να διαθέτει λειτουργία διατήρησης ανοικτού αγγείου, με δυνατότητα ρύθμισης ροής  0,1-5 

ml/h.  

Ρυθμιζόμενα όρια πίεσης συναγερμού φραγής. 

Να διαθέτει προστασία ηλεκτρικών βλαβών. 

Με δυνατότητα bolus δόσης και με προγραμματισμό. 

Μικρών διαστάσεων και βάρους. 

Να φέρουν ενσωματωμένη λαβή ασφαλούς μεταφοράς. 

Φωτιζόμενη οθόνη υψηλής ευκρίνειας με ανάγνωση ενδείξεων ρυθμίσεων ,συναγερμών 

μηνυμάτων και οδηγιών στα Ελληνικά. 

Ενσωματωμένο μετασχηματιστή. 

Ρυθμός έγχυσης 0,1-1200 ml/h. 

Xορήγηση bolus χωρίς διακοπή ροής καθώς και εκ των προτέρων προγραμματισμός  bolus  

δόσης. 

Σύστημα παρακολούθησης πίεσης στη γραμμή με συναγερμό. 

Σύστημα προστασίας από συφωνισμό. 

Να λειτουργεί με σύριγγες από 5-60 ml.                                           

 

 

 

 

 

 


