
08) ΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΟ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

1. Η ππό πξνκήζεηα ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο, θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηε, 
ζύγρξνλεο νπσζδήπνηε ηερλνινγίαο ( λα αλαθεξζεί ην πξώην έηνο θπθινθνξίαο ) θαη 
λα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ζπζθεπέο ή εμαξηήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ δηελέξγεηα 
πιήξνπο αληίζηνηρεο εμέηαζεο. 

2. Να είλαη θαηά ην δπλαηόλ κηθξνύ βάξνπο θαη εύθνινο ζηελ κεηαθνξά ηνπ. 

3. Να θέξεη ελζσκαησκέλεο επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο θαη απηόκαην ζύζηεκα 
θόξηηζεο (AUTO CHARGE). Να ιεηηνπξγεί, θαη’ επηζπκία ηνπ ρεηξηζηή, είηε κε ζύλδεζε 
ζην δίθηπν 220V/50 Hz είηε κε ρξήζε απνθιεηζηηθά ησλ ελζσκαησκέλσλ κπαηαξηώλ. 

4. Να δηαζέηεη έλδεημε θαηάζηαζεο κπαηαξίαο θαη έλδεημε θόξηηζεο. Να δηαζέηεη απηνλνκία 
ιεηηνπξγίαο κε κπαηαξία γηα 30 ηνπιάρηζηνλ πιήξε ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα ε 30 
ιεπηά ζπλερνύο θαηαγξαθήο. 

5. Να δηαζέηεη νζόλε LCD, πεξίπνπ 7", πςειήο αλάιπζεο γηα ηελ εκθάληζε θαη ησλ  
δώδεθα απαγσγώλ. Να   έρεη   ηε δπλαηόηεηα πξνεπηζθόπεζεο (print preview) ηνπ ΗΚΓ 
πξηλ από ηελ εθηύπσζε. Σηελ  νζόλε  επίζεο λα  απεηθνλίδνληαη κελύκαηα  γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ (ώξα, εκεξνκελία, ηύπνο ιεηηνπξγίαο, ηαρύηεηα, 
εθαξκνδόκελα θίιηξα, κελύκαηα ζθάικαηνο, ν θαξδηαθόο ξπζκόο, θηι.) 

6. Να απεηθνλίδεη ηνλ αξηζκό ησλ ζθίμεσλ κε όξηα από 30 έσο 250 BPM πεξίπνπ. 

7. Να δηαζέηεη αιθαξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην γηα ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνύο, 
θαζώο επίζεο θαη εηδηθά πιήθηξα γηα ηνλ ρεηξηζκό ηνπ θαξδηνγξάθνπ. Θα αμηνινγεζεί 
ζεηηθά ν θαξδηνγξάθνο λα είλαη αδηάβξνρνο. 

8. Να θέξεη ελζσκαησκέλν εθηππσηή ζεξκηθνύ ηύπνπ πςειήο  δηαθξηηηθόηεηαο  (Digital  
Array  Printer) κε δπλαηόηεηα εθηύπσζεο πιήξνπο ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο αλά 
δώδεθα (12), αλά έμη (6) ή αλά ηξεηο (3) απαγσγέο. Να δύλαηαη λα εθηππώζεη  θαη ηνλ 
ξπζκό από κία απαγσγή. Να αλαθεξζνύλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθηππσηή 
πξνο αμηνιόγεζε. Να ρξεζηκνπνηεί ζεξκνεπαίζζεην θαηαγξαθηθό ραξηί κέγεζνο 
ζειίδαο Α4 (ζε κνξθή z-foil ή ξνιό). 

9. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 2 ηαρύηεηεο θαηαγξαθήο: 25 θαη 50 mm/sec. 

10. Να δηαζέηεη απηνέιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο (self test), ζύζηεκα απηνδηάγλσζεο βιαβώλ 
πνπ λα ππνδεηθλύνληαη κε κελύκαηα ιάζνπο (error codes), έλδεημε κε ζσζηήο επαθήο 
ή απνθόιιεζεο ζπγθεθξηκέλνπ ειεθηξνδίνπ, ηέινπο ραξηηνύ θ.ι.π. 

11.  Να δηαζέηεη ζηνλ standard εμνπιηζκό ελζσκαησκέλν ινγηζκηθό αλάιπζεο θαη 
δηάγλσζεο ελειίθσλ θαη παίδσλ, πξόγξακκα κεηξήζεσλ θαξδηνινγηθώλ παξακέηξσλ 
θαζώο θαη πξόγξακκα αλίρλεπζεο αξξπζκηώλ. Να γίλεη  αλαιπηηθή πεξηγξαθή πξνο 
αμηνιόγεζε. 

12. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. Να κπνξεί λα 
απνζεθεύζεη ζε εζσηεξηθή κλήκε ηνπιάρηζηνλ 100 ΗΚΓθήκαηα. Θα αμηνινγεζεί ε 
δπλαηόηεηα επέθηαζεο ηεο κλήκεο απνζήθεπζεο ειεθηξνθαξδηνγξαθεκάησλ. Τα 
ΗΚΓθήκαηα λα απνζεθεύνληαη κε ηξόπν έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε αλάγλσζε ηνπο 
ζε Η/Υ. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα απνζηνιήο ηνπ ΗΚΓθήκαηνο κέζσ LAN ή WIFI. 

13. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα απηόκαηεο ή ρεηξνθίλεηεο εθηύπσζεο ηνπ ΗΚΓθήκαηνο. Επίζεο 
λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα εθηύπσζεο αληηγξάθσλ (από ηελ κλήκε). 

14. Να δηαζέηεη Απηόκαηε θαη Manual ιεηηνπξγία (AUTO ΚΑΙ MANUAL MODE). 

15. Γηα ηε  ζσζηή  επεμεξγαζία ησλ ιακβαλόκελσλ  ζεκάησλ λα  έρεη πςειό  ξπζκό 
δεηγκαηνιεςίαο πνπ λα θζάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα 8000 δείγκαηα / sec γηα θάζε απαγσγή. 
Τν ζύζηεκα ςεθηνπνίεζεο λα είλαη 24 bit. 

16. Να   δηαζέηεη   θίιηξα   απόξξηςεο   παξαζίησλ   πξνεξρόκελα   από   κπτθό  ηξόκν 
(25/35 Hz) θαη από ην ειεθηξηθό δίθηπν (50 Hz). 



17. Να δηαζέηεη ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηζνειεθηξηθήο γξακκήο, ζύζηεκα πξνζηαζίαο από 
απηλίδσζε θαη θύθισκα απόξξηςεο παικώλ βεκαηνδόηεζεο. Επίζεο λα δηαζέηεη 
δηάηαμε πξνζηαζίαο ηνπ αζζελή από ηπραία δηαξξνή ξεύκαηνο. 

18. Να δηαζέηεη κεγάιε αληίζηαζε εηζόδνπ. 

19. Να έρεη απόθξηζε ζπρλόηεηαο από 0,05 έσο 150 Hz. 

20. Να δηαζέηεη ηεηξαγσληθό παικό ειέγρνπ 1mv θαη ζήκαλζε θάζε επαγσγήο θαηά ηελ 
εθηύπσζε. Επίζεο λα δηαζέηεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο επαηζζεζίαο ζηηο ηηκέο ησλ 
0.5, 1, 2 cm/mv. Η επαηζζεζία λα ξπζκίδεηαη είηε απηόκαηα είηε ρεηξνθίλεηα. 

21. Η κνλάδα ζα ζπλνδεύεηαη κε όια ηα παξειθόκελα γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ.  

22. Τν δεθαπνιηθό θαιώδην αζζελνύο λα απνηειείηαη από μερσξηζηέο απνζπώκελεο 
απνιήμεηο ώζηε λα κπνξνύλ λα αληηθαζίζηαληαη κεκνλσκέλα. 

23. Να ζπλνδεύεηαη νπσζδήπνηε κε θαηάιιειν ηξνρήιαην ηξαπεδίδην κε ζέζε 
απνζήθεπζεο αλαισζίκσλ θαη βξαρίνλα ζηήξημεο ηνπ θαισδίνπ αζζελνύο ηνπ ίδηνπ 
εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο κε ηνλ ειεθηξνθαξδηνγξάθν. 

24. Να αλαθεξζνύλ ηα επηπιένλ ησλ απαηηνύκελσλ πξνδηαγξαθώλ ηερληθά 
ραξαθηεξίζηεθα γηα λα αμηνινγεζνύλ. 

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

26.  Τν κεράλεκα λα παξαδίδεηαη κε εγγύεζε ηνπιαρηζηνλ 2 εηώλ. 

27. 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.                                                                                              
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