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ΚΑΡΓΙΟΣΟΚΟΓΡΑΦΟ 

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΓΟΤ: 8 

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. Ο θαξδηνηνθνγξάθνο λα πιεξνί ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνύο αζθαινύο ιεηηνπξγίαο θαη 
πγηεηλήο. 

3. Να είλαη κηθξνύ βάξνπο θαη δηαζηάζεσλ γηα εύθνιε κεηαθνξά, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο κε 
δπλαηόηεηα εύθνινπ θαζαξηζκνύ θαη λα είλαη εξγνλνκηθόο θαη εύθνινο ζηε ρξήζε ηνπ. 

4. Να ιεηηνπξγεί κε ηάζε δηθηύνπ 220 V/50 Hz , κε ξεπκαηνιήπηε ηύπνπ «ζνύθν».  

5. Να θέξεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία θαη απηόκαην ζύζηεκα θόξηηζεο 
(AUTO CHARGE). Να ιεηηνπξγεί, θαη’ επηζπκία ηνπ ρεηξηζηή, είηε κε ζύλδεζε ζην δίθηπν 
220V/50 Hz είηε κε ρξήζε απνθιεηζηηθά ηεο  ελζσκαησκέλεο κπαηαξίαο. Επίζεο λα 
δηαζέηεη έλδεημε θαηάζηαζεο κπαηαξίαο θαη έλδεημε θόξηηζεο 

6. Να είλαη θαηάιιεινο γηα ηε κέηξεζε ηνπ θαξδηαθνύ παικνύ ηνπ εκβξύνπ, ηεο 
θηλεηηθόηεηαο ηνπ εκβξύνπ, ηε δξαζηεξηόηεηαο ηεο κήηξαο, θαζώο θαη γηα ηελ 
παξαθνινύζεζε ηεο θύεζεο δηδύκσλ 

7. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα απηόκαηεο αλίρλεπζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ θηλήζεσλ ηνπ 
εκβξύνπ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο θηλεηηθόηεηαο ηνπ εκβξύνπ. 

8. Να παξέρεη δπλαηόηεηα ιήςεο άκεζνπ θαξδηνγξαθήκαηνο ηνπ εκβξύνπ θαη ηεο πίεζεο 
ελδνκήηξηα.  

9. Να δηαζέηεη 2 θεθαιέο ππεξήρσλ, γηα γξήγνξν θαη εύθνιν εληνπηζκό ησλ δίδπκσλ 
εκβξύσλ. Να απαηηνύληαη όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξεο κεηαθηλήζεηο ησλ θεθαιώλ γηα 
εληνπηζκό ησλ ζθίμεσλ ησλ εκβξύσλ θαηά ηελ κεηαηόπηζή ηνπο. 

10. Να δηαζέηεη παξαθνινύζεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο κήηξαο  κέζσ ηνθνδπλακνκέηξνπ ( 
TOCO). Να δηαζέηεη επίζεο δπλαηόηεηα ‘TOCO ZERO’ (κεδεληζκόο ηεο κέηξεζεο 
ηνθνδπλνκεηξίαο). 

11. Οη  θεθαιέο λα είλαη πςειώλ πξνδηαγξαθώλ αληνρήο, θαζώο επίζεο λα είλαη αδηάβξνρνη. 
Να είλαη δπλαηόο ν εύθνινο νπηηθόο δηαρσξηζκόο (ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε) θαη ε 
αληηζηνίρεζε ηνπο κε ηηο ελδείμεηο ηεο νζόλεο. Να αλαθεξζνύλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπο γηα λα αμηνινγεζνύλ αλάινγα. Θα εθηηκεζεί ε απηόκαηε αλαγλώξηζε ησλ 
κνξθνηξνπέσλ από ηε ζπζθεπή. 

12. Να δηαζέηεη κνξθνκεηαηξνπέα πνπ κε  ηελ ρξήζε ρακειήο ζπρλόηεηαο ερεηηθώλ 
δνλήζεσλ,  λα εξεζίδεη ην έκβξπν κε απνηέιεζκα ηελ βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
NST. (Fetal Acoustic  Stimulator). 

13. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο θαξδηαθώλ παικώλ από 30 - 250 θαξδηαθνύο 
παικνύο ην ιεπηό πεξίπνπ. 

14. Να δηαζέηεη ξύζκηζε ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ ηνπ θαξδηαθνύ ξπζκνύ. 

15. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απόξξηςεο παξαζίησλ. 

16. Να δηαζέηεη έγρξσκε νζόλε 5’’ ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ απεηθόληζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο 
κήηξαο θαη ηνπ  θαξδηαθνύ ξπζκνύ ηνύ εκβξύνπ θαη ηεο κεηέξαο, ηεο ώξαο, ηεο 
εκεξνκελίαο, κελπκάησλ θ.ι.π. 

17. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζεξκνγξαθηθό θαηαγξαθηθό γηα ηελ εθηύπσζε ζε  
δηαβαζκηζκέλν ραξηί θαξδηνηνθνγξαθήκαηνο ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θαξδηαθνύ  ξπζκνύ 
θαη ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο κήηξαο. Να έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηαρύηεηεο 
θαηαγξαθήο. Να ηππώλεη ηελ ώξα,  εκεξνκελία,  ηαρύηεηα θαηαγξαθήο, ηξόπν 
παξαθνινύζεζεο, ζεκεησηή ζπκβάλησλ,  θ.ι.π. 
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18. Καηά ηελ παξαθνινύζεζε ησλ δηδύκσλ λα είλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή ησλ ζθύμεσλ ησλ 
εκβξύσλ ζε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο ζην θαηαγξαθηθό ραξηί γηα ηελ αμηόπηζηε δηάθξηζή 
ηνπο. 

19. Να δηαζέηεη κλήκε δεδνκέλσλ ώζηε ζε πεξίπησζε εμάληιεζεο ηνπ θαηαγξαθηθνύ ραξηηνύ 
λα ππάξρεη δπλαηόηεηα  κειινληηθήο εθηύπσζεο. 

20. Να έρεη εηδηθό ζύζηεκα ζπλαγεξκώλ γηα εληνπηζκό βξαδπθαξδίαο θαη ηαρπθαξδίαο, 
δηαθπκάλζεηο θαξδηαθνύ ξπζκνύ εκβξύνπ, θ.ι.π. Να δηαζέηεη όξηα ζπλαγεξκνύ γηα ηηο 
παξακέηξνπο κέηξεζεο ηνπ εκβξύνπ θαη ηεο κεηέξαο. Να αλαθεξζνύλ νη παξάκεηξνη 
πξνο αμηνιόγεζε. 

21. Να δηαζέηεη απηνέιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο (self test), ζύζηεκα απηνδηάγλσζεο βιαβώλ 
πνπ λα ππνδεηθλύνληαη κε κελύκαηα ιάζνπο (error codes), ηέινπο ραξηηνύ θ.ι.π. 

22. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα 
εθηύπσζεο αληηγξάθσλ (από ηελ κλήκε). 

23.  Να δηαζέηεη κέηξεζε αλαίκαθηεο πίεζεο θαη ηνπ θνξεζκνύ νμπγόλνπ ηεο κεηέξαο.  

24. Να είλαη έηνηκνο γηα πιήξε ιεηηνπξγία. Να πξνζθεξζεί καδί κε όια ηα δηαηηζέκελα 
παξειθόκελα (θεθαιέο, θαιώδηα, θιπ.) γηα ηελ άκεζε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ. Να 
αλαθεξζνύλ απαξαίηεηα πξνο αμηνιόγεζε, όια ηα δηαηηζέκελα παξειθόκελα. 

25. Να ζπλνδεύεηαη νπσζδήπνηε κε θαηάιιειν ηξνρήιαην ηξαπεδίδην, λα πεξηγξαθεί. 

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

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

28. 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. 

 

                                                                                                 Καζηνξηά 04-08-2017 

 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

(Αξηζ. Πξση.: 906/02-02-2011 & 5712/13-07-2017) 

 

1. ΣΟΤΜΠΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ 
 
ΠΔ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ 

 
2. ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ 
 
ΠΔ ΥΗΜΙΚΩΝ - ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 
 
3. ΜΗΛΙΟ ΠΑΥΑΛΗ 
 
ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 


