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Αριθμ. Πρωτ.: 12310/30-3-2021 
  
 
1. Το υπό προμήθεια σύστημα να είναι 100% ψηφιακό, πλήρες, και σύγχρονο, 
κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας  
2. Η λήψη της μέτρησης να γίνεται μέσω του ποδιού (φτέρνα)  
3. Να είναι κατάλληλος για μετρητή οστικής μάζας και διάγνωσης οστεοπόρωσης  
4. Να διαθέτει αισθητήρα ουρεθάνης, ξηρού τύπου  
5. Η μέτρηση να γίνεται σε <5s  
6. Να μετράει τις παρακάτω παραμέτρους: T-score, Z-score, BQI, BUA, SOS  
7. Να μπορεί να κάνει μέτρηση limb velocity  
8. Να είναι μικρό σε διαστάσεις, περίπου 250*340*150mm  
9. Να έχει μικρό βάρος, <4kg  
10. Να συνδέεται ασύρματα με κινητό/tablet μέσω Bluetooth  
11. Να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση της κεφαλής  
12. Να διαθέτει οπτικοακουστικές οδηγίες  
13. Να διαθέτει ασύρματο εκτυπωτή  
14. Να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία  
15. Να διαθέτει συνδεσιμότητα DICOM & PACS  
16. Να διαθέτει NFC  
17. Στην αναφορά να εκτυπώνονται τα αποτελέσματα με γραφήματα  
 
 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 

1. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες παραπομπές στα φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου.  

2. Να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark, medical grade κλπ), τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 
ασφαλείας καθώς και Υγιεινής σε θέματα απολύμανσης. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά.   

3. Να κατατεθούν τα  πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις 
απαιτήσεις των προϊόντων 93/42/EEC, εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485, 
καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2008  και ISO 13485/03   
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και να πληροί την 
Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04. 

4. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης επίδειξη  και εκπαίδευση των 
χρηστών και των τεχνικών. 

5. Να παραδοθεί user manual στα Ελληνικά και service manual στα Ελληνικά ή Αγγλικά. 
6. Να κατατεθεί γραπτή βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι το μηχάνημα θα 

διαθέτει εγγύηση για δύο έτη τουλάχιστον και ανταλλακτικά για τα επόμενα 10 έτη. 


