
 
 

 

02) ΤΚΔΤΗ ΣΤΜΠΑΝΟΜΔΣΡΙΑ (CPV 33162100-4) 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

1. Τν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο, θαηλνύξγην, ακεηαρείξηζην, ζύγρξνλεο 
νπσζδήπνηε ηερλνινγίαο θαη λα πεξηιακβάλεη όια ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 
δηελέξγεηα πιήξνπο εμέηαζεο. 

2. Να είλαη κηα ζπζθεπή, πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, ε νπνία λα εθηειεί απηόκαηα θαη ρεηξνθίλεηα όιεο 
ηηο γλσζηέο δνθηκαζίεο ηπκπαλνκεηξίαο. 

3. Η κεηξήζεηο πνπ πξέπεη λα εθηειεί είλαη: 

α) Σσμπανόγραμμα ζρεηηθό θαη απόιπην κε απηόκαηε εθθίλεζε κε ηελ αλίρλεπζε ζθξαγίζκαηνο 
αθνπζηηθνύ πόξνπ. 

 Εύξνο πίεζεο ξπζκηζκέλν από -400 σο +200 daPa. 

 Πξνζαξκνδόκελν: Αξλεηηθή πίεζε: -600 σο -50 (ζε βήκαηα ησλ 50 daPa) 

 Θεηηθή πίεζε: +50 to +400 daPa (ζε βήκαηα ησλ  50 daPa). 

 Δπλαηόηεηα αληηπαξαβνιήο έσο ηξεηο θακπύιεο. 

β) Ανηανακλαζηικά κπόο αλαβνιέσο, νκόπιεπξα θαη εηεξόπιεπξα, κε απηόκαηε θαη ρεηξνθίλεηε 
παξνρή εξεζηζκάησλ θαζώο θαη απηόκαηε εύξεζε νδνύ αληαλαθιαζηηθώλ. 

 Εξεζίζκαηα: 500,1000, 2000, 3000, 4000 Hz.  

 Broad Band Noise (επξέσο θάζκαηνο) ζύκθσλα κε IEC 1027   

 Low Band Noise (ρακειήο δώλεο) 400 σο 1600 Hz  

 High Band Noise (πςειήο δώλεο)1600 σο 4000 Hz.  

 Επηιεγόκελα εξεζίζκαηα κε νπνηαδήπνηε ζεηξά (Οκόπιεπξα, εηεξόπιεπξα, Οκόπιεπξα 
αθνινπζνύκελα από εηεξόπιεπξα, εηεξόπιεπξα αθνινπζνύκελα από νκόπιεπξα).  

 Εληάζεηο εξεζίζκαηνο ξπζκηδόκελεο σο 100 dB HL ζε βήκαηα 10, 15, ή 20 dB- 

 Χεηξνθίλεηε παύζε ζε πεξίπησζε δηαξξνήο ή πξνεηδνπνίεζεο πςειήο έληαζεο. 

 Δπλαηόηεηα παξάιεηςεο ελόο θαη κεηάβαζεο ζην επόκελν εξέζηζκα. 

γ) Γοκιμαζία κόπωζης (Reflex Decay) κε απηόκαηε παξνρή εξεζηζκάησλ 10sec ζε όιεο ηηο 
ζπρλόηεηεο, κε ππνινγηζκό πνζνζηνύ θόπσζεο. 

δ) Έλεγτος λειηοσργίας εσζηαγτιανής (ETF)  κε δηάηξεηε θαη αθέξαηα ηπκπαληθή κεκβξάλε. 

4. Να έρεη δπλαηόηεηα εθηέιεζεο γξήγνξσλ εμεηάζεσλ θαζώο επίζεο θαη απηόκαηε έλαξμε ησλ 
δνθηκαζηώλ απηώλ. 

5. Να δηαζέηεη probe κε ηόλνπο δνθηκαζίαο 226 θαη 1000 Hz. 

6. Τν probe λα είλαη ειαθξύ, κηθξό θαη αλζεθηηθό γηα επθνιία ρξήζεο. 

7. Τν εηεξόπιεπξν εξέζηζκα λα κπνξεί λα παξέρεηαη κέζσ αθνπζηηθώλ ηύπνπ insert. 

8. Να δηαζέηεη εηδηθό ζύζηεκα εηδνπνίεζεο γηα θαθή εθαξκνγή ηνπ probe ή δηαξξνή θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο. 

9. Να έρεη ελζσκαησκέλε νζόλε θαη δπλαηόηεηα λα ζπλδεζεί κε νπνηνλδήπνηε εμσηεξηθό εθηππσηή 
ηνπ εκπνξίνπ.  

10. Να κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή κέζσ ζύξαο USB  κε Bluetooth interface θαη 
λα απνζεθεύεη ηα απνηειέζκαηα αξρεηνζεηώληαο θάζε αζζελή ρσξηζηά. 

11. Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππνινγηζηή . 

12. Θα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε δπλαηόηεηα εύθνιεο κεηαθνξάο ηεο ζπζθεπήο. 

13. Τν πξόγξακκα, λα κπνξεί λα εκθαλίζεη ζην ίδην θύιιν αλαθνξάο (report) θαη ην αθνόγξακκα ηνπ 
αζζελνύο. 

14. Να παξαζρεζεί εγγύεζε γηα 2 (δπν) ρξόληα θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο βεβαίσζε ρνξήγεζεο 
αληαιιαθηηθώλ γηα 10 (δέθα ) ρξόληα. 

15. Να πξνζθεξζεί κε όια ηα απαξαίηεηα παξειθόκελα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ όπσο probe, ζειέο., 
βάζε ζπγθξάηεζεο ηνπ probe ζηνλ ώκν, θεθαιόδεζκνο κε αθνπζηηθά θιπ. Να πεξηιακβάλνληαη 
ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο (laptop) θαη έγρξσκνο εθηππσηήο. 

16. Να αλαθεξζνύλ πηζαλά πεξαηηέξσ πιενλεθηήκαηα. 



 
 

17. Τν πξνζθεξόκελν είδνο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ην Εγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο (Operation 
Manual) ζηα ειιεληθά θαη ην Εγρεηξίδην Σπληήξεζεο (Service Manual, part list) ηνπ θαηαζθεπαζηή 
θαη όινπο ηνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο ζε όια ηα κελνύ. 

18. Να ππνβιεζνύλ καδί κε ηελ πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά ηεο λόκηκεο θπθινθνξίαο ηνπ πξνο 
πξνκήζεηα είδνπο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θνηλνηηθέο Οδεγίεο γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά 
πξντόληα (Καηά πεξίπησζε, όπσο απαηηείηαη, πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE, δειώζεηο 
ζπκκόξθσζεο, πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο ζηα κεηξώα ηεο Αξκόδηαο Αξρήο θιπ). Άπαληα ηα ελ 
ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη πξσηόηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα. 

 

                                                                                                 Καζηοριά 04- 07-2017 

 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
1. ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ 
 
 
ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 
 
2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΤΓΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 
 
 
ΓΔ ΣΔΥΝΙΚΟΤ 
 
3. ΓΟΤΦΛΙΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ 
 
 
ΓΔ ΣΔΥΝΙΚΟΤ 

 

 

 


