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Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια 

«Τεσσάρων (4) φορητών συσκευών High Flow Oxygen Therapy»  

Προϋπολογισμός:  24.800 € χωρίς ΦΠΑ 

 

Αριθμ. Πρωτ. 1195/14-1-2021 

 

1. Να είναι μικρού μεγέθους και βάρους όχι μεγαλύτερου των πέντε (5) κιλών. 

2. Να έχει αθόρυβη λειτουργία σε επίπεδα όχι μεγαλύτερα από 70dB.  

3. Να διαθέτει τους εξής τρόπους αερισμού: High Flow με S/F (Saluration Feedback),  

CPAP με Pressure Support, BPAP S/T.  

4. Να λειτουργεί υπό τάση δικτύου πόλεως 100-240V AC, 50-60Hz. 

5. Να διαθέτει τις κάτωθι ρυθμίσεις:  

      1     0 LPM. 

 Ρύθμιση FiO2 21% - 100%. 

 Apnea time 10 – 16 sec. 

 Υποβοηθούμενη πίεση 0 – 3 cm Η2Ο. 

 Υποβοηθούμενη πίεση 0 – (-3) cm Η2Ο. 

 Πίεση IPAP 5-40 cm Η2Ο. 

 Πίεση ΕΡΑΡ 5-20 cm Η2Ο. 

 Πίεση ΡΕΕΡ 0-120 cm Η2Ο. 

 Πίεση CPAP 4-20 cm Η2Ο. 

 Αναπνευστική συχνότητα, 0-150 bpm. 

 Συσχέτιση χρόνων εισπνοής Ti / Tmax 0.5 sec – 3.0 sec. 

 Σκανδαλισμός Trigger εισπνοής / εκπνοής.  

 Ταχύτητα ανόδου πίεσης, ρυθμιζόμενη σε τρία (3) επίπεδα.  

 

6. Να μπορεί να συνδεθεί με επιτοίχια παροχή οξυγόνου ή με φιάλη οξυγόνου. 

7. Nα διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα οξυγόνου (να δοθεί χρόνος ζωής και 

αντικατάστασης) για την ακριβή μέτρηση της συγκέντρωσης οξυγόνου στο μείγμα 

αέρα/οξυγόνο που παρέχεται στον ασθενή. 

8. Να διαθέτει ενσωματωμένο υγραντήρα με δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας 

(34οC-37oC) με μεταβολή ανά ένα βαθμό και της υγρασίας σε πέντε (5) επίπεδα. 

9. Να έχει ενσωματωμένο οξύμετρο. 

10. Να  διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής, υψηλής ευκρίνειας για απεικόνιση ρυθμίσεων 

αναπνευστικών παραμέτρων και ο χειρισμός να γίνεται μέσω κεντρικού κομβίου, 

τιμών, κυματομορφών μηνυμάτων και συναγερμών. 

11. Να διαθέτει οποιαδήποτε λειτουργία ειδοποίησης  (είτε για την αύξηση της 

θερμοκρασίας είτε της μείωσης του ορού) για αναπλήρωση νερού.  

12. Να διασφαλίζει προστασία από τη μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων 

(συμπεριλαμβανομένου και του νέου κορωνοϊού SARS-Cov2) και να διευκρινίζεται ο 
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μηχανισμός προστασίας. Να μην απαιτείται απολύμανση της συσκευής για χρήση από 

ασθενή σε ασθενή.  

13. Να διαθέτει για όλες τις παραμέτρους συναγερμούς και ρυθμιζόμενα όρια των 

συναγερμών αυτών.  

14. Να παραδοθεί με τα κάτωθι εξαρτήματα: τροφοδοτικό ρεύματος AC / DC, δύο (2) 

φίλτρα σκόνης, τροχήλατη βάση κσι συνδετικά παροχών.   

 

Σημείωση 

Η κάθε φορητή συσκευή να δέχεται όλα τα αναλώσιμα τα οποία να μην αποτελούν 
αποκλειστική διάθεση της προμηθεύτριας εταιρείας αλλά να διατίθενται με ευρύτητα στην 
αγορά.  
Για τη σωστή και ασφαλή χρήση τους θα πρέπει να πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές 

του προσφερόμενου εξοπλισμού.  

      

Γενικοί όροι 

 

1. Οι προσφέροντες, οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης για τα προσφερόμενα 

μηχανήματα και για όλα τα αναγραφόμενα σε αυτό. Τα φυλλάδια να διατίθενται στην 

ελληνική γλώσσα.  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. 

2. Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν με υπεύθυνη  δήλωση τον τύπο, το εργοστάσιο 
κατασκευής, την χώρα προέλευσης, το έτος κατασκευής και το έτος της πρώτης 
κυκλοφορίας του μοντέλου.  
 

3. Να κατατεθεί λίστα με τα σημεία (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιδιωτικές κλινικές κλπ) που 
έχει εγκατασταθεί αντίστοιχο μηχάνημα. 
 

4. Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν σήμανση CE Mark σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 

93/42/EEC  και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό 

εξοπλισμό  της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κατατίθενται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

5. Οι προσφέροντες να καταθέτουν τα πιστοποιητικά: 

 ΕΝ ISO 13485:201  του κατασκευαστικού οίκου του μηχανήματος. 

 EN ISO 9001:2015 του αντιπροσώπου.  

 ΕΝ ISO 13485:201  του αντιπροσώπου.  

 Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 του αντιπροσώπου. 
 

6. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος από την ανάδοχο εταιρία θα γίνει πλήρης 
εγκατάσταση, επίδειξη και απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών.  
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7. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του συστήματος είναι 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. 

 

8. Να υπάρχει δυνατότητα 24ωρης τεχνικής κάλυψης με φυσική παρουσία πιστοποιημένου, 
από τον κατακευαστικό οίκο,  τεχνικού.  

 

9. Ο χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων εντός δέκα (10) ημερών, στον χώρο εγκατάστασης 

και λειτουργίας τους. 

 

10. Οι συσκευές να διαθέτουν εγγύηση δύο (2) ετών. 

 

11. Το κόστος συντήρησης ανά έτος να κατατεθεί.  

 

12. Να δοθεί ενδεικτικός κατάλογος των ανταλλακτικών και των αναλωσίμων.  

 

 

 

 


