ΑΠΙΝΙΓΩΣΗ ΜΔ ΜΟΝΙΣΟΡ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΓΟΤ: 5
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
1. Η ζπζθεπή λα είλαη θαηλνύξηα, ακεηαρείξηζηε, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο (λα αλαθεξζεί ην έηνο
πξώηεο θπθινθνξίαο) θαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο, θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε όινπο ηνπο ρώξνπο
εληόο λνζνθνκείνπ. Να είλαη ζύκθσλε κε ηηο δηεζλήο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη ηα standards
ηεο IEC θαη λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE.
2. Να είλαη θνξεηή θαη λα δηαζέηεη ρεηξνιαβή κεηαθνξάο. Να είλαη κηθξνύ όγθνπ θαη ην βάξνο ηεο
λα κελ ππεξβαίλεη ηα 7 (εθηά) θηιά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ηξνθνδνηηθνύ θαη ηεο
κπαηαξίαο. Να αλαθεξζνύλ νη δηαζηάζεηο ηεο ζπζθεπήο αλαιπηηθά (ν κηθξόηεξνο όγθνο θαη
βάξνο ζα εθηηκεζνύλ).
3. Να ιεηηνπξγεί κε εζσηεξηθό ηξνθνδνηηθό ξεύκαηνο 220V/50Hz θαη κε ελζσκαησκέλε
επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία. Ο ρξόλνο πιήξνπο επαλαθόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο λα κελ
μεπεξλά ηηο 5 (πέληε) ώξεο. Η ζπζθεπή λα δύλαηαη λα εθηειέζεη κε θνξηηζκέλε κπαηαξία
ηνπιάρηζηνλ 80 απηληδώζεηο ζηε κέγηζηε απνδηδόκελε ελέξγεηα ή ζπλερή ιεηηνπξγία
ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο γηα παξαθνινύζεζε αζζελνύο (monitoring). Να κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη
από ξεύκα πόιεσο θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηεο κπαηαξίαο.
4. Ο απινιδωηής θα πρέπει :
4.1 Να ιεηηνπξγεί νπσζδήπνηε κε δηθαζηθή ηερλνινγία απηλίδσζεο ή λεόηεξε ηερλνινγία θαη
λα αλαθεξζεί ε κέγηζηε απνδηδόκελε ελέξγεηα ζε Joules.
4.2 Να κεηξάεη απηόκαηα ηελ εθάζηνηε δηαζσξαθηθή αληίζηαζε ηνπ αζζελνύο θαη λα
πξνζαξκόδεη ηνλ παικό απηλίδσζεο ζύκθσλα κε απηή.
4.3 Να εθηειεί ζύγρξνλε , αζύγρξνλε, εμσηεξηθή ρεηξνθίλεηε θαη εκη-απηόκαηε απηλίδσζε.
4.4 Να δηαζέηεη θσλεηηθά θαη γξαθηθά κελύκαηα θαζνδήγεζεο ηνπ ρεηξηζηή γηα ηελ
εκηαπηόκαηε απηλίδσζε. Να ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηα λέα πξσηόθνιια ηνπ
Επξσπατθνύ πκβνπιίνπ Αλαδσνγόλεζεο (ERC Guidelines 2005) θαη λα παξέρεη νδεγία
γηα ΚΑΡΠΑ δηάξθεηαο δπν ιεπηώλ κεηά από θάζε απηλίδσζε.
4.5 ε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία, λα απνδίδεη ηελ ελέξγεηα ζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10)
δηαζηήκαηα επηινγήο ελέξγεηαο θαηά ηελ ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε απηλίδσζε. Να
αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά.
4.6 ε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία, λα δηαζέηεη δπλαηόηεηα πξνεπηινγήο πξσηνθόιινπ
απηλίδσζεο γηα ηελ απνδηδόκελε ελέξγεηα θαηά ην 1ν , 2ν θαη 3ν ζνθ.
4.7 Ο ρξόλνο θόξηηζεο ζηε κέγηζηε ελέξγεηα
λα είλαη κηθξόηεξνο ε ίζνο ησλ 8
δεπηεξνιέπησλ.
4.8 Να παξέρεη ζεξαπεία απηλίδσζεο κέζσ PADDLES θαζώο θαη κέζσ απηνθόιιεησλ
ειεθηξνδίσλ γηα απηλίδσζε από απόζηαζε. Σα πιήθηξα απηλίδσζεο (επηινγή ελέξγεηαο,
θόξηηζε, απηλίδσζε) λα βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ηόζν πάλσ ζηε ζπζθεπή όζν θαη
πάλσ ζηα paddles εξγνλνκηθά θαη αξηζκεκέλα (1-2-3) γηα ηελ εύθνιε θαη άκεζε
ιεηηνπξγία ηνπ απηληδσηή.
4.9 Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ρεηξνθίλεηεο απνθόξηηζεο ηνπ απηληδσηή (DISARM). Επίζεο ε
ζπζθεπή λα απνθνξηίδεη απηόκαηα κε ηελ πάξνδν εμήληα πεξίπνπ δεπηεξνιέπησλ,
εθόζνλ δελ ρνξεγεζεί ε ελέξγεηα, γηα ιόγνπο αζθαιείαο.
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5. Σο μόνιηορ θα πρέπει :
5.1 Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο (LCD / TFT), πςειήο αλάιπζεο θαη κε δηαγώλην
κεγαιύηεξε ησλ 5’’ ηληζώλ.
5.2 Να δηαζέηεη δπν θαλάιηα απεηθόληζεο γηα ηελ ηαπηόρξνλε παξαθνινύζεζε δπν
δηαθνξεηηθώλ απαγσγώλ ΗΚΓξαθήκαηνο.
5.3 Να παξέρεη ςεθηαθά κελύκαηα γηα ηελ επηιεγκέλε απαγσγή ΗΚΓηνο, ηελ ελίζρπζε,
αξηζκεηηθή έλδεημε ηνπ θαξδηαθνύ ξπζκνύ, ηελ επηιεγκέλε ελέξγεηα απηλίδσζεο, ηα άλσ
θαη θάησ όξηα ζπλαγεξκώλ, δείθηεο ζπγρξνληζκέλεο απηλίδσζεο, ηελ θαηάζηαζε
ιεηηνπξγίαο ηνπ απηληδσηή θαη ηεο κπαηαξίαο θαζώο θαη γξαθηθά
κελύκαηα
θαζνδήγεζεο ηνπ ρεηξηζηή θαηά ηελ απηόκαηε απηλίδσζε θιπ.
5.4 Να δηαζέηεη εηδηθό θίιηξν αλαγλώξηζεο παικνύ εκθπηεύζηκνπ βεκαηνδόηε.
5.5 Θα εθηηκεζνύλ: α) δπλαηόηεηα ξύζκηζεο θσηεηλόηεηαο θαηά πξνηίκεζε απηόκαηε, β)
δπλαηόηεηα παγώκαηνο (freeze) γ) δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο αληίζεζεο (contrast) δ)
πιήθηξα αθήο, ε) αδηάβξνρν πιεθηξνιόγην
6. Σο καηαγραθικό θα πρέπει :
6.1 Να είλαη ζεξκηθό, πςειήο αλάιπζεο , δπν θαλαιηώλ κε ηαρύηεηα θαηαγξαθήο 25mm/sec.
6.2 Να ηίζεηαη απηόκαηα ζε ιεηηνπξγία ύζηεξα από απηλίδσζε θαη ύζηεξα από ελεξγνπνίεζε
ησλ ζπλαγεξκώλ.
6.3 ην ραξηί λα θαηαγξάθνληαη ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα, θαξδηαθόο ξπζκόο, ε ελέξγεηα
απηλίδσζεο, ε δηαζσξαθηθή αληίζηαζε, ελδείμεηο ζπγρξνληζκέλεο απηλίδσζεο, ε ώξα θαη
ε εκεξνκελία θ.α.
6.4 Να δέρεηαη ζεξκηθό ραξηί εκπνξίνπ.
7. Η ζσζκεσή να διαθέηει :
7.1 Δπλαηόηεηα ιήςεο ΗΚΓξαθήκαηνο κέζσ ησλ paddles/pads, 3-πνιηθνύ θαισδίνπ
αζζελή.
7.2 Ελίζρπζε ΗΚΓηνο ηνπιάρηζηνλ 0.5 – 2 cm/mV.
7.3 Ηρεηηθή έλδεημε QRS κε ξπζκηδόκελε έληαζε.
7.4 πλαγεξκνύο (Alarms) γηα όιεο ηηο παξακέηξνπο παξαθνινύζεζεο κε ξπζκηδόκελε
ερεηηθή έλδεημε.
7.5 Ελζσκαησκέλε ςεθηαθή κλήκε απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη δπλαηόηεηα είηε κέζσ USB
απνζπώκελεο κλήκεο (flash memory είηε αζύξκαηεο κεηαθνξάο ηνπο ζε Η/Τ.
7.6 ύζηεκα απηόκαηνπ θαζεκεξηλνύ ειέγρνπ ησλ θπθισκάησλ θαη ηνπ ινγηζκηθνύ.. Επίζεο
λα δηαζέηεη δπλαηόηεηα ρεηξνθίλεηνπ ειέγρνπ από ην ρεηξηζηή.
7.7 Να ζπλνδεύεηαη από PADDLES εμσηεξηθήο απηλίδσζεο ελειίθσλ θαη παηδηαηξηθά, δεύγνο
απηνθόιιεησλ αθηηλνδηαπεξαηώλ PADS απηλίδσζεο/ βεκαηνδόηεζεο, ζπλδεηηθό
θαιώδην απηλίδσζεο/ βεκαηνδόηεζεο, 3-πνιηθό, ραξηί εθηππσηή θαη όια ηα απαξαίηεηα
εμαξηήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.
7.8 Να ζπλνδεύεηαη νπσζδήπνηε κε θαηάιιειν ηξνρήιαην ηξαπεδίδην (κε ζπξηάξη θαη ξάθηα,
λα πεξηγξαθεί).
7.9 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.
7.10 Να αλαθεξζνύλ ηα επηπιένλ ησλ απαηηνύκελσλ πξνδηαγξαθώλ ηερληθά
ραξαθηεξίζηεθα γηα λα αμηνινγεζνύλ.
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7.11 Να πξνζθεξζεί κε 2 έηε εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ θαη λα γίλεη εθπαίδεπζε ζηελ ρξήζε θαη
ην service ηεο ζπζθεπήο.
8. 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
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