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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ  

«ΑΝΤΛΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΚΟΛΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΚΟΛΥΣΗΣ 

Προϋπολογισμός:   3.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.         

 

Αριθμ. πρωτ.: 2267/27-1-2022                  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

1. Να διαθέτει ειδικό ενσωματωμένο τοκολυτικό πρωτόκολλο χορήγησης με μεθοδολογία εφαρμογής δύο 

φάσεων:α] ταχείας έναρξης με την έγχυση μίας αρχικής φαρμακευτικής δόσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

ιατρού, ώστε να σταματήσουν οι συστολές για να μη δημιουργηθεί πρόωρος τοκετός, και β]συντήρησης, με 

συνεχή έγχυση μιας μικρότερης δόσης τοκολυτικού φαρμάκου προκειμένου να αποφευχθεί η επανεμφάνιση 

των συστολών.  

2. Η αντλία να είναι χαμηλού βάρους (<2,5 Kg) μαζί με τη λαβή μεταφοράς και την μπαταρία της και να διαθέτει 

βάση στήριξης σε στατώ ορού. 

3. Να διαθέτει αισθητήρα άνω απόφραξης για μεγαλύτερη ασφάλεια.  

4. Να έχει τη δυνατότητα χορήγησης με ρυθμό 0.1/0.01-999ml/h χωρίς περιορισμούς των ορίων ρυθμού στη 

χορήγηση.  

5. Να έχει τη δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης μεγάλου αριθμού συμβάντων (≥ 1500).                        

6. Να έχει τη δυνατότητα συγχρονισμού δεδομένων και διασύνδεσης  δευτερεύουσας προγραμματισμένης 

χορήγησης μεταξύ δύο αντλιών. 

7. Να έχει πιστοποίηση αδιαβροχοποίησης σε πρότυπο προστασίας τουλάχιστον IP32.   

8. Να έχει μηχανισμό αυτόματης διακοπής ελεύθερης ροής (Anti-Free Flow) για προστασία σε περίπτωση 

αποσύνδεσης της συσκευής χορήγησης από την αντλία. 

9. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας και  υψηλής κλινικής ασφαλείας με εφαρμογή έξυπνου λογισμικού DERS 

(Dose Error Elimination Software). 

10. Να διαθέτει λογισμικό ευρυζωνικής διαλειτουργικότητας διασύνδεσης μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας 

δεδομένων χορήγησης συμβατής με τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενών (HMR).                            

11. Να έχει τη δυνατότητα χορήγησης ρυθμιζόμενης δόσης φόρτισης (bolus) με τουλάχιστον 2 τρόπους: 

χειροκίνητα και αυτόματα με προγραμματισμό.             

12. Να έχει τη δυνατότητα στήριξης σε στατώ, σε εγκατεστημένη ράγα και τοποθέτησης με τη μορφή στοίβας σε 

βάσεις πολλαπλής διασύνδεσης αντλιών 2 - 8 θέσεων για εξοικονόμηση του παρακλίνιου χώρου και τη 

βέλτιστη διαχείριση πολλαπλών γραμμών με ένα και μόνο τροφοδοτικό. 

13. Να διαθέτει ευρεία, έγχρωμη και ευκρινή οθόνη με λειτουργία τεχνολογίας αφής medical grade κατάλληλη για 

κλινική χρήση, στην οποία υπάρχει και η δυνατότητα έγχρωμης επισήμανσης των χορηγούμενων φαρμάκων 

και εμφάνισης ειδικών υπο-προγραμμάτων και πρωτοκόλλων χορήγησης.                                                                                                      
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14. Να έχει τη δυνατότητα άμεσου μηδενισμού των παραμέτρων χορήγησης στην οθόνη για ευκολία και 

ταχύτητα.   

15.  Να έχει τη δυνατότητα χορήγησης ειδικών θεραπειών σε προγραμματισμένα πολλαπλά βήματα. 

16. Να διαθέτει πλήρη προ-εγκατεστημένη βάση βιβλιοθήκης φαρμάκων με δυνατότητα ρύθμισης όλων των 

επιμέρους παραμέτρων χορήγησης με βάση το τμήμα αναφοράς και τις ανάγκες χρήσης του, με αντίστοιχες 

ετικέτες χρωματικής κωδικοποίησης κατά ISO. 

17. Να έχει τη δυνατότητα συνεχούς απεικόνισης αυξομείωσης της αγγειακής πίεσης του ασθενή σε πραγματικό 

χρόνο στην κυρία οθόνη λειτουργίας ενώ το όριο της πίεσης χορήγησης της αντλίας να δύναται να είναι 

ρυθμιζόμενο από τον χρήστη. 

18. Να διαθέτει λειτουργία αναμονής (standby) με το πάτημα ενός μόνο κομβίου, με επανεμφάνιση των 

υφιστάμενων παραμέτρων χορήγησης και να είναι και ρυθμιζόμενη με επιλογή.   

19. Η αντλία τροφοδοτείται από ρεύμα δικτύου πόλης (220V – 240V / 50-6-Hz) με τριπολικό καλώδιο χωρίς τη 

χρήση εξωτερικού μετασχηματιστή. 

20. Να διαθέτει μεγάλη αυτονομία χρήσης μπαταρίας για τουλάχιστον 6 ώρες.  

21. Να διαθέτει ρυθμιζόμενο μηχανισμό διατήρησης ανοιχτής φλέβας (KVO). 

22. Να διαθέτει όλους τους συναγερμούς ασφαλείας που απαιτούνται με ηχητική και οπτική προειδοποίηση: 

απόφραξης, αέρα, πέρας έγχυσης, άδειος περιέκτης, ανοιχτής πόρτας, χαμηλής και άδειας μπαταρίας, 

αναγκαιότητας επισκευής /συντήρησης, εσφαλμένη τοποθέτηση σετ, κ.α. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ. 
 
1. Οι προσφέροντες, οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης για το προσφερόμενο μηχάνημα και για όλα 

τα αναγραφόμενα σε αυτό, να υπάρχει παραπομπή στην συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των επίσημων 

φυλλαδίων (όχι φωτοαντίγραφα) ή επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται 

στα ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη ύπαρξη του πιο πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

2. Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν με υπεύθυνη  δήλωση τον τύπο, το εργοστάσιο κατασκευής, την χώρα 

προέλευσης, το έτος κατασκευής και το έτος της πρώτης κυκλοφορίας του μοντέλου. 

 
3. Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν σήμανση CE Mark σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC  και να 

πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να 

κατατίθενται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

4. Οι προσφέροντες να καταθέτουν τα πιστοποιητικά: 

 ΕΝ ISO 13485:2016 του κατασκευαστικού οίκου του μηχανήματος. 

 EN ISO 9001:2015 του αντιπροσώπου. 

 ΕΝ ISO 13485:2016 του αντιπροσώπου. 

 Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 του αντιπροσώπου. 

 ΕΝ ISO 14001 του αντιπροσώπου. 

 EN ISO 27001 του αντιπροσώπου. 
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5. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος από την ανάδοχο εταιρία θα γίνει πλήρης εγκατάσταση , επίδειξη και 

απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. 

 
6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του συστήματος είναι να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην 

Ελληνική γλώσσα και οδηγίες συντήρησης – επισκευής στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα , οι οποίες να αποδίδουν 

πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή. 

 

7. Ο προμηθευτής να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) χρόνια από την παραλαβή του μηχανήματος. 

 

8. Μετά το πέρας της εγγύησης να βεβαιώνεται από τον  κατασκευαστικό οίκο η παροχή ανταλλακτικών  , 

εξαρτημάτων και μελλοντική αναβάθμιση του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για διάστημα δέκα 

(10) ετών.  

 

9. Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία και να αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά 

εκπαίδευσης από την κατασκευάστρια εταιρεία, των τεχνικών της προμηθεύτριας εταιρίας επί του 

προσφερόμενου μοντέλου. 

10. H αντλία να υποστηρίζεται από εξειδικευμένη και πιστοποιημένη από τον κατασκευαστικό οίκο τεχνική 

υποστήριξη η οποία να περιλαμβάνει προληπτική συντήρηση, αναβαθμίσεις λογισμικού, επισκευές, ανταλλακτικά, 

αλλά και άμεση αντικατάσταση της αντλίας σε περίπτωση μη δυνατότητας επισκευής της. 

11. Να κατατεθούν οι προτεινόμενες, από τον κατασκευαστικό οίκο συντηρήσεις που πρέπει να γίνονται κατά την 

διάρκεια του έτους. 

12. Ο προμηθευτής οφείλει να τηρεί κατά την διάρκεια της εγγύησης ότι προτείνει ο κατασκευαστικός οίκος για την 

ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. 

13. Οι συντηρήσεις – επισκευές θα γίνονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από πιστοποιημένους  τεχνικούς του οίκου 

και θα παραδίδονται δελτία εργασίας σε τεχνικούς του Νοσοκομείου. 

14. Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνά το όριο των 60 ημερών, στον χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας του. 

 

 

 

 

 

 

 

 


