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 Το  σπιρόμετρο   να είναι  σύγχρονης  ηλεκτρονικής  και  πληροφορικής  
τεχνολογίας και σύμφωνο με τις ευρωπαικές  προδιαγραφές  κατάλληλο  για 
αντιμετώπιση κάθε περιστατικού με υποκείμενη νόσο του αναπνευστικού  
που  χρήζει  θεραπευτικής  παρέμβασης. 

 Να  λειτουργεί  στα 220 V/50 Hz,  να είναι φορητό  και  να έχει αυτονομία  με 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία. 

 Να  διαθέτει  αρχείο διαχείρισης  ασθενών  για την αποθήκευση και 
ανάκληση αποτελεσμάτων καθώς και την εγγραφή και αρχειοθέτηση  σε  
USB. 

 Να  φέρει  monitor   ανάλυσης τουλάχιστον   320 x420   pixels,  έγχρωμο. 
 Να συνοδεύεται από όλα  τα απαραίτητα  υλικά  για  την πλήρη  λειτουργία 

του. 
 Να   λειτουργεί   αυτόνομα   χωρίς χρήση Η/Υ 
 Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμογραφικό εκτυπωτή 
 Να  δύναται   να  λειτουργεί   μέσω Η/Υ  
 Να  διαθέτει  ενσωματωμένη οθόνη υψηλής ανάλυσης 
 Να  συνδέεται  με  υπολογιστή  μέσω θύρας USB ή BlueTooth 
 Να  φέρει αισθητήρα  θερμοκρασιών 0-45 βαθμών Κελσίου. 
 Να  φέρει  αισθητήρα  ροής  με  αμφίδρομη  ψηφιακή  τουρμπίνα. 
 Το εύρος  ροής  να είναι +/-  16L/s   με  ακρίβεια +/- 3% η 50  ml    και  

ακρίβεια  ροής +/- 5% η 200  ml. 
 Να  έχει δυναμική  αντίσταση  <5 mm H2O /Lt/sec 
 Τα  επιστόμια  να  είναι  μίας  χρήσης  30 mm  διαμέτρου. 
 Να  μετράει  με τουρμπίνες μιας χρήσεως , οι οποίες  διατίθενται  στην 

ελεύθερη  αγορά ή με τουρμπίνα πολλαπλών χρήσεων  
 Να  μπορεί  να  εκτυπώνει  αποτελέσματα. 
 Να  μετράει  τις  κάτωθι   παραμέτρους:  

 
 
FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, 
Lung Age, Extrapolated Volume, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, 
FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FEV1/PEF, 
FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, 
IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (measured), MVV 
(calculated) 
 



 

 
 Να  διαθέτει  λειτουργία αποτελεσμάτων  μετά  από  βρογχοδιαστολή. 
 Να  παρέχεται  η  δυνατότητα   επιλογής  γλώσσας  και  φυσιολογικών  

τιμών. 
 Να  διαθέτει  ενσωματωμένο  παλμικό  οξύμετρο  και να   ικανοποιεί  τις  

κατωτέρω  παραμέτρους   οξυμετρίας :  
 
%SpO2 and Pulse Rate (Min, Max, Average), Test duration, Total SpO2 Events, 
T90% (SpO2 time ≤89%), T89% (SpO2 time ≤88%), T40 (Bradycardia duration 
with Pulse Rate <40 BPM), T120 (Tachycardia duration with Pulse Rate >120 
BPM) 
 

 Να  ζυγίζει  λιγότερο  από  2  kg  
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  

 
1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του 

κατασκευαστικού οίκου. 
2. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες παραπομπές στα φυλλάδια 

του κατασκευαστικού οίκου.  
3. 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.   

4. 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 9001:2008, ISO 14001, ISO 
18001, ISO 27001 και ISO 13485/03   (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. 

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

6. Να κατατεθεί γραπτή βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι το μηχάνημα θα 
διαθέτει εγγύηση για δύο έτη τουλάχιστον και ανταλλακτικά για τα επόμενα 10 
έτη. 

 
 
 


