
  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ  
ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΩΝΑ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.900€  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% 

 
1. Να είναι αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας. Επιπλέον λειτουργίες θα 

εκτιμηθούν θετικά. 
 

2. Να λειτουργεί με ρεύμα στα 220V/50Hz αλλά και με επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες διάρκειας τουλάχιστον 2 ωρών και για την εκτύπωση τουλάχιστον 1 
ώρας ΗΚΓφημα στην χειροκίνητη λειτουργία ή εκτύπωση τουλάχιστον 250 
εξετάσεων στην αυτόματη λειτουργία. 
 

3. Η δειγματοληψία να είναι τουλάχιστον 16000 Hz ανά κανάλι. 
 

4. Nα συλλέγει ταυτόχρονα και τις δώδεκα απαγωγές σε συνδυασμούς standard 
και cabrera. 
 

5. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD διαστάσεων 
τουλάχιστον 5" όπου να απεικονίζονται: 
 

 Έως και 12 απαγωγές ταυτόχρονα. 

 Ωρα και όνομα ασθενή. 

 Ένδειξη μπαταρίας με δυνατότητα ενημέρωσης του χρήστη σε περίπτωση 
χαμηλής στάθμης της. Να υπάρχει και ηχητική ένδειξη. 

 Καρδιορυθμός 

 Ταχύτητα Καρδιογραφήματος με δυνατότητα επιλογής μεταξύ τουλάχιστον 
τεσσάρων διαφορετικών ταχυτήτων. 

 Ευαισθησία Καρδιογραφήματος με δυνατότητα επιλογής μεταξύ τουλάχιστον 
τριών διαφορετικών ευαισθησιών. 

 Διάφορα μηνύματα συστήματος ή και οδηγίες. 

 Φίλτρο. 

 Τυχόν αποκόλλησης ή μη καλής επαφής των ηλεκτροδίων. Να υπάρχει και 
ηχητική ένδειξη. 
 

6. Να διαθέτει ενσωματωμένο αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή 
στοιχείων του ασθενoύς (όχι μέσω της οθόνης). 
 

7. Να διαθέτει καταγραφικό έξι  καναλιών, θερμικού τύπου, εκτύπωση σε χαρτί 
μεγέθους τουλάχιστον 100 mm.Να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης και σε 
εξωτερικό εκτυπωτή. 
 

8. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον τεσσάρων (4) διαφορετικών 
τύπων εκτύπωσης κατά την αυτόματη λειτουργία. 
 

9. Η ταχύτητα εκτύπωσης να μπορεί να ρυθμιστεί σε τουλάχιστον έξι (6) 
διαφορετικές ταχύτητες οι οποίες και να αναφερθούν. 
 

10. Η ευαισθησία εκτύπωσης να μπορεί να ρυθμιστεί σε τουλάχιστον τέσσερα (4) 
διαφορετικά επίπεδα και αυτόματα στην αυτόματη λειτουργία  



  

 
11. Να παρέχει φίλτρα, μυϊκά στα 25,35,45 Hz καθώς και φίλτρα δικτύου. 

Επιπλέον φίλτρα θα εκτιμηθούν θετικά. 
 

12. Να διαθέτει προγράμματα μετρήσεων και διάγνωσης και να αναγνωρίζει 
βηματοδοτικούς παλμούς. 
 

13. Να έχει δυνατότητα συγκράτησης στην μνήμη τουλάχιστον  500 εξετάσεων.  
Να μπορεί να δεχτεί και εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο για την αποθήκευση 
μεγαλύτερου αριθμού εξετάσεων.  
 

14. Να μπορεί να εξαχθεί η αναφορά και σε μορφή PDF. 
 
 

15. Το βάρος του να είναι έως 3 Kg. 
 

16. Στην βασική σύνθεση να περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα για την 
λειτουργία του και τροχήλατη βάση με βραχίονα στήριξης καλωδίων. 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 

17. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου. 

18. Να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark, medical grade κλπ), τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας καθώς και Υγιεινής σε θέματα απολύμανσης. 
Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.   

19. Να κατατεθούν τα  πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για 
τις απαιτήσεις των προϊόντων 93/42/EEC, εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 
13485, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 18001, ISO 27001 και ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 
και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. 
βάση του Π.Δ. 117/2004. 

20. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και 
επίδειξη  και απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών 

21. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου 
είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για10 έτη τουλάχιστον. 

22. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό 
προμήθεια είδους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή του.  
 

 
  


