
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ γηα ηνλ εμνπιηζκό ηεο Μ.Σ.Ν. 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν-Κέληξν Τγείαο Λήκλνπ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ησλ θάησζη εηδψλ:                                              

 

 Α) 15 λέα κεραλήκαηα αηκνθάζαξζεο  

TEXNIKE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ ΑΙΜΟΓΙΗΘΗΗ 

ΑΙΜΟΓΙΑΓΙΗΘΗΗ ΚΑΙ ON-LINE ΜΔΘΟΓΧΝ 

1. Σν κεράλεκα λα είλαη πιήξεο, θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ζα αλαθεξζνχλ λα ηεθκεξηψλνληαη απαξαίηεηα, κε αληίζηνηρα prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηή, εγθξίζεηο 

θαη άιια ζηνηρεία πξνο αμηνιφγεζε. Να θέξεη ζήκαλζε CE, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 

Διιεληθή Ννκνζεζία.  

2. Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα ηάζεο 220V/50Hz, κε απηνλνκία ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δέθα (30) ιεπηψλ, ζε 

πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο.  

3. Η ιεηηνπξγία ηνπ λα βαζίδεηαη ζε κηθξνυπνινγηζηέο (microprocessors) θαη λα απηνειέγρεηαη πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αηκνθάζαξζεο.  

4. Να θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε βάζε, κε δπλαηφηεηα αθηλεηνπνίεζεο ησλ ηξνρψλ, λα είλαη εχθνιν ζηελ 

κεηαθνξά ηνπ θαη λα θέξεη αλαξηήξεο θηαιψλ, ζπζθεπψλ νξψλ, θίιηξσλ θαη γξακκψλ.  

5. α) Να ρξεζηκνπνηεί θίιηξα αηκνθάζαξζεο φισλ ησλ εξγνζηαζίσλ.  

6. Να θέξεη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο απηνκαηηζκνχο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

αζζελνχο είηε απφ βιάβε, είηε απφ εζθαικέλν ρεηξηζκφ.  

7. Να έρεη απηνδηαγλσζηηθφ πξφγξακκα βιαβψλ ή ιαζψλ γηα ηελ ηαρεία επηζθεπή απφ ηνπο ηερληθνχο. Οη 

ελδείμεηο ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο λα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη λα απεηθνλίδνληαη ςεθηαθά ή 

αλαινγηθά ή ζε νζφλε.  

8. Να έρεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα εθαξκνγήο αηκνθάζαξζεο κε Μνλή Βειφλα ηφζν κε κία, φζν θαη κε δχν 

αληιίεο.  
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9. Να έρεη αληιία ρνξήγεζεο επαξίλεο.  

10. Να έρεη ζχζηεκα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ νξίσλ αξηεξηαθήο θαη θιεβηθήο πίεζεο ηνπ αίκαηνο κε ηηο 

αληίζηνηρεο ελδείμεηο.  

11. Να έρεη έλδεημε ηεο δηακεκβξαληθήο πίεζεο (ΣΜP).  

12. Να έρεη απηφκαηε πεξηζηξνθηθή αληιία αίκαηνο, κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο παξνρήο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλεδξίαο. Η κέγηζηε δπλαηή παξνρή αίκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 500 ml/min. Η αληιία ζα 

πξέπεη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη ρεηξνθίλεηα, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο.  

13. Να έρεη έλδεημε ηεο παξνρήο ηνπ αίκαηνο.  

14. Να έρεη ζχζηεκα απηφκαηεο ειεγρφκελεο ππεξδηήζεζεο.  

15. Να έρεη πξφγξακκα ππεξδηήζεζεο ρσξίο δίνδν δηαιχκαηνο αηκνθάζαξζεο (μεξά θάζαξζε).  

16. Να δηαζέηεη ζχζηεκα αλίρλεπζεο δηαθπγήο αίκαηνο (bloodleakdetector) θαη ζχζηεκα απηφκαηεο 

αεξνπαγίδαο.  

17. Χο πξνο ηελ παξαζθεπή ηνπ δηαιχκαηνο αηκνθάζαξζεο, λα είλαη απηφκαην θαη απηφλνκν. 

20PROC006678046 2020-05-08 ΑΝΗΚΔΙ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 6Τ/20 ειίδα 50  

18. Να είλαη ηχπνπ singlepass (κνλήο δηέιεπζεο ηνπ δηαιχκαηνο αηκνθάζαξζεο απφ ην θίιηξν 

αηκνθάζαξζεο).  

19. Να έρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο παξνρήο ηνπ ηειηθνχ δηαιχκαηνο κε αλψηεξν φξην ηνπιάρηζηνλ 800 

ml/min.  

20. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ δηαιχκαηνο αηκνθάζαξζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεδξίαο.  

21. Να εθηειεί απηφκαηε ζεξκηθή θαη ρεκηθή απνζηείξσζε θαη πιχζηκν κε λεξφ 

 22. α) Να παξαζθεπάδεη δηαιχκαηα δηηηαλζξαθηθψλ θαη απφ ππθλφ δηάιπκα θαη απφ άλπδξν δηηηαλζξαθηθφ 

λάηξην ζε ζηεξεά κνξθή (ζθφλε), κε δπλαηφηεηα κεηαβνιήο/ξχζκηζεο ηεο ζπγθέληξσζεο δηηηαλζξαθηθψλ 

θαη λαηξίνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο. β) Να δέρεηαη θχζηγγα ζθφλεο δηηηαλζξαθηθψλ πνπ δελ 

θαιχπηεηαη απφ εξγνζηαζηαθφ απφξξεην θαηαζθεπήο.  

23. Να δηελεξγεί ηε κέζνδν ηεο Αηκνδηήζεζεο, Αηκνδηαδηήζεζεο, κε on-line παξαζθεπή δηαιπκάησλ 

(ππνθαηάζηαζεο θαη αηκνθάζαξζεο). Σα αλαιψζηκα πιηθά γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ σο άλσ κεζφδσλ δελ ζα 

πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ εξγνζηαζηαθφ απφξξεην θαηαζθεπήο.  

24. Να έρνπλ επηινγέο θαη ζπλδπαζκνχο πξνγξακκάησλ θαηαλνκήο ηνπ ξπζκνχ Τπεξδηήζεζεο, ηεο Οιηθήο 

θαη Γηηαλζξαθηθήο Αγσγηκφηεηαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε αζζελνχο. (UF, Na+, HCO3 profile). Eπίζεο 

λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ θαη θαηαγξαθήο ηεο παξερφκελεο δφζεο 

αηκνθάζαξζεο (Kt/V). 

25. Να δηαζέηνπλ ζχζηεκα αλίρλεπζεο ελεκέξσζεο δηαξξνήο δηαιχκαηνο αηκνθάζαξζεο ζην πδξαπιηθφ 

θχθισκα. 

26. Να ιεηηνπξγνχλ κε θάξηα κλήκεο αζζελνχο  κεηαθνξάο ζηνηρείσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ 

ζπληαγνγξάθεζεο& ζεξαπείαο θαζψο θαη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηνπ κεραλήκαηνο αηκνθάζαξζεο 

κε ππνινγηζηή ή ζην δίθηπν ηνπ Ννζνθνκείνπ 



27. Να δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν πηεζφκεηξν γηα κέηξεζε ηεο πζηνιηθήο θαη Γηαζηνιηθήο πίεζεο κέζσ 

πεξηρεηξίδαο. 

28. Να έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ζχζηεκα θεληξηθήο παξνρήο φμηλνπ ζπκππθλσκέλνπ δηαιχκαηνο 

(CCS).  

Οπσζδήπνηε ζα πξέπεη:  

1. Να δνζεί θαηάινγνο κε ηηο απαηηνχκελεο πξνιεπηηθέο ζπληεξήζεηο θαζψο πίεζεο θαη ηελ πεξηνδηθφηεηα 

ηνπο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν κεηά ηελ ιήμε ηεο εγγχεζεο ηνπ κεραλήκαηνο.  

2. Να παξαδνζεί ην αλαιπηηθφ servicemanual, ην νπνίν ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα πεξηέρεη αλαιπηηθφ 

ειεθηξνληθφ δηάγξακκα, errorcode&partlist.  

3. Να παξαδνζνχλ operationmanuals ζηα ειιεληθά θαη λα γίλεη εθπαίδεπζε ρεηξηζηψλ θαη ηερληθψλ.  

4. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348 «Αξρέο 

θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (ΦΔΚ 

32/Β/16.01.2004) θαη λα έρεη πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2015 θαη ISO 13485:2016 

γηα ηε δηαλνκή θα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Γηα ην ιφγo απηφ ζηηο πξνζθνξέο 

ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζπλεκκέλα έγθπξα πηζηνπνηεηηθά θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη φξνη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

 5. Ο πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ  

6. Να έρεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δχν (2) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ  

7. Να έρεη ηερληθή θάιπςε (service θαη αληαιιαθηηθά) γηα δέθα (10) ρξφληα ηνπιάρηζηνλ.  

8. Θα πξνζθεξζεί ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ κεραλήκαηνο γηα δέθα (10) ρξφληα (εγγχεζε θαη ζπκβφιαην 

ζπληήξεζεο κεηά ηελ ιήμε ηεο εγγχεζεο κε αληαιιαθηηθά). Σν παξαπάλσ πξνζθεξφκελν ζπκβφιαην 

ζπληήξεζεο ζα είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ λα ηεζεί ε εθαξκνγή ή φρη. 

 9. Να δνζνχλ αλαιπηηθά ηηκέο αλαισζίκσλ θαη ε θαηαλάισζή ηνπο αλάινγα κε ηελ ρξήζε.  

10. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ζηελ Διιάδα πιήξεο θαη νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο, κε θαηάιιεια 

θαηαξηηζκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ, πηζηνπνηεκέλν θαη εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν γηα 

ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηεο πξνζθεξφκελεο ζπζθεπήο. Να γίλεη πεξηγξαθή ηνπ ηκήκαηνο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο (δηεχζπλζε έδξαο, εκπεηξία, ζηειέρσζε πξνζσπηθνχ θιπ). Να θαηαηεζνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά 

εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ηεο ζπζθεπήο.  

11. Θα γίλεη εθπαίδεπζε ρξεζηψλ θαη ηερληθψλ (ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ) θαη λα παξαδνζνχλ ηα 

service θαη operation manuals ζηα Διιεληθά  

12. Να δνζεί ιίζηα εγθαηεζηεκέλσλ κεραλεκάησλ ζηελ Διιάδα. 

B) Φνξεηό κεράλεκα ππεξήρνπ κε 2 θεθαιέο θαη ηξνρήιαην κεηαθνξάο απηνύ  

1. Φνξεηφ ζχζηεκα ππεξερνηνκνγξάθνπ 

2. Γπλαηφηεηα απεηθφληζεο ζε Β-Μode, Μ-Mode, Color M-Mode, PW Doppler, HPRF, Color Flow 

Doppler (CFM), Power Doppler Imaging (PDI), Directiona lPower Doppler θαζψο θαη ζπλδπαζκνχο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν real time triplex. 

3. πζηήκαηα ζάξσζεο phased array sector, convex, micrνconvex, linear. 



4. Έγρξσκε ςεθηαθή νζφλε ηερλνινγίαο πγξψλ θξπζηάιισλ   LCD15 ηληζψλ πςειήο αλάιπζεο (Non 

Interlaced, Flat Display) πςειήο επθξίλεηαο. 

5. Πιήξεο αιθαξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην θαη θνλζφια ρεηξηζκνχ & ινγηζκηθφ απηφκαηεο πξνζαξκνγήο 

ζηελ εθάζηνηε εμέηαζε. 

6. Δπηινγέα θεθαιψλ κε ζχλδεζε κίαο απεηθνληζηηθήο ερνβφινπ θεθαιήο θαη απηφκαηε ελεξγνπνίεζή 

ηεο κε “απιή ιήςε”. 

7. Write Zoom TM. Τςειήο επθξίλεηαο κεγέζπλζε, κε ηερλνινγία παξάιιειεο αχμεζεο ηεο 

δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο. 

8. Read Zoom. Γπλαηφηεηα κεγέζπλζεο ζε παγσκέλε εηθφλα. 

9. Colorized B/M/D γηα αληηζηνίρεζε ησλ δηαβαζκίζεσλ ηνπ γθξη κε άιιεο ρξσκαηηθέο δηαβαζκίζεηο. 

10. Cine memory απνζήθεπζεο θαη Scrolling Timeline Memory γηα απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ ζηηο 

ιεηηνπξγίεο M, D. 

11. Σερληθή Flash Suppression θαη εηδηθά θίιηξα Spatial Filters γηα απνθνπή ρξσκαηηθψλ παξαζίησλ 

πνπ νθείινληαη ζηελ θίλεζε ησλ ηζηψλ. 

12. Δλζσκαησκέλα ερεία 

13. πκβαηφηεηα γηα άκεζε ζχλδεζε κε ην ζχζηεκα ηειεδηάγλσζεο, ηειε Service In Site ExC ηεο 

General Electric. 

14. Ether Net Output. Έμνδνο γηα ζχλδεζε ζε δίθηπν Ether Net. 

15. Βαζηθφ ινγηζκηθφ γηα κεηξήζεηο θαη δηαρείξηζε εηθφλαο 

16. Απηφκαηεο κεηξήζεηο θαη ππνινγηζκνί ηεο θπκαηνκνξθήο ηνπ θαζκαηηθνχ Doppler ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν ή ζε παγσκέλε εηθφλα 

17. Λνγηζκηθφ αθηηλνινγηθψλ κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκψλ 

18. Λνγηζκηθφ αγγεηνινγηθψλ κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκψλ 

19. Λνγηζκηθφ νπξνινγηθψλ κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκψλ. 

20. Λνγηζκηθφ λεθξηθψλ κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκψλ. 

21. Λνγηζκηθφ θαξδηνινγηθψλ κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκψλ. 

22. Οn Board Reporting Package 

23. Wide-Band Multifrequency Linearprobe: Κεθαιή ζάξσζεο Linear Array επξέσο θάζκαηνο 

ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο 

24. Wide-Band Multifrequency Convexprobe: Κεθαιή ζάξσζεο Convex Array επξέσο θάζκαηνο 

ζπρλνηήησλ  ιεηηνπξγίαο 

25.        Οδεγνί   βειφλαο πνηθίιεο δηακέηξνπ γηα δηελέξγεηαο παξαθέληεζεο φδσλ θαη ηνπνζέηεζεο 

θεληξηθψλ θαζεηήξσλ 

26. Πξσηφθνιιν DICOM 

27. Σξνρήιαην θαξφηζη ηνπνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

28. Insite Ex Cremote service connection 



29. ΣΡΙΑ (3) ΔΣΗ εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

Γ) Πξνκήζεηα ηξηνθζάικηνπ νπηηθνύ κηθξνζθνπίνπ  

Κεθαιή: Σξηφθζαικε, πεξηζηξεθφκελε θαηά 360°, θεθιηκέλε θαηά 45° 

1. Τιηθφ νπηηθψλ: Οπηηθφ γπαιί 

2. Γηάκεηξνο ζσιήλα πξνζνθζαικίνπ: 23,2 mm 

3. Σξάπεδα: 140x130 mm, κεραληθή ηξάπεδα δχν επηπέδσλ, κε θιίκαθα ζπληεηαγκέλσλ θαη ειάζκαηα 

ζπγθξάηεζεο ηνπ δείγκαηνο 

4. Πεξηζψξηα θίλεζεο ηεο ηξάπεδαο, κέζσ ηνπ κεραληζκνχ εζηίαζεο: θαηαθφξπθα: 24 mm 

5. νξηδφληηα: 75 mm 

6. Ρχζκηζε δηνπηξίαο πξνζνθζαικίνπ: ±6 δηνπηξίεο 

7. πκππθλσηήο: Abbe N.A. 1.25 

8. Γηάθξαγκα: Ίξηδαο 

9. Δζηίαζε: νκναμνληθή, ρνληξηθή θαη ιεπηή 

10. ρνληξηθή: 22 mm 

11. ιεπηή: 0.002 mm 

12. Τιηθφ ηνπ ζψκαηνο: Αινπκίλην 

13. Φσηηζκφο: LED 

14. Ρχζκηζε έληαζεο θσηεηλήο πεγήο: Ναη 

15. Σξνθνδνζία: απφ ηελ πξίδα 220 V/50 Hz. (πεξηιακβάλεηαη θαιψδην) 

16. Σχπνο θσηεηλήο πεγήο: LED 3W 

17. Φίιηξα: Μπιε, θίηξηλν, πξάζηλν 

18. Αρξσκαηηθνί θαθνί 

19. Μήθνο ζσιήλα πξνζνθζαικίνπ: 160mm 

20. Μνληέιν θάκεξαο: Levenhuk D740T 

21. Megapixels: 5,1 

22. Δπαηζζεζία, v/lux.sec@550 nm: 0,53 

23. Καηαγξαθή βίληεν: Ναη 

24. Θέζε θάκεξαο: σιήλαο πξνζνθζαικίνπ (αληηθαζηζηά ην πξνζνθζάικην) 

25. Σχπνο αξρείσλ εηθφλαο: *.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif, *.tiff, *.gif, *.psd, *.ico, *.emf, *.wmf, etc. 

26. Μέζνδνο έθζεζεο: ERS (Electronic Rolling Shutter) 

27. White balance: auto/manual 

28. Έιεγρνο έθζεζεο: auto/manual 

29. Λνγηζκηθφ: Οδεγφο USB 2.0, ινγηζκηθφ Levenhuk 

30. Ρπζκηδφκελεο παξάκεηξνη: Μέγεζνο εηθφλαο, θσηεηλφηεηα, έιεγρνο έθζεζεο 

31. Θχξα θάκεξαο: USB 2.0, 480 Mb/s 

32. Σξνθνδνζία θάκεξαο: Μέζσ θαισδίνπ USB 

33. Σχπνο αξρείσλ βίληεν: *.wmv, *.h264, *.avi, etc. 

34. Μέγηζηε αλάιπζε: 2592х1944 

35. Πεξηιακβάλεηαη ςεθηαθή θάκεξα 5Mpx 

ηε ζπζθεπαζία λα πεξηιακβάλνληαη: 

• Φίιηξα (κπιε, θίηξηλν, πξάζηλν) 

• Φηάιε κε ιάδη θαηάδπζεο 

• Φεθηαθή θάκεξα 5Mpx 

• Αληάπηνξαο θάκεξαο 

• Καιψδην USB 

• CD εγθαηάζηαζεο κε ινγηζκηθφ θαη νδεγνχο 

• Κάιπκκα πξνζηαζίαο απφ ηε ζθφλε 



• Αληάπηνξαο AC 

• Κιεηδί Allen 

• Δθεδξηθή αζθάιεηα 

• Δγρεηξίδην νδεγηψλ θαη εγγχεζε εθ'φξνπ δσήο 

Γ) πζθεπή Βηνεκπέδεζε   

 Διεγρνο βαζκνχ ελπδάησζεο 

 δπλαηφηεηα λα κεηξάεη ηνλ φγθν θαηαλνκήο ηεο νπξίαο 

 νιηθνλεξνεμσθπηηάξην θαη ελδνθπηηάξην 

 (πνζνζηφ άιηπεο κάδαο- πνζνζηφ ιίπνπο θαη κπηθή κάδα) 

 

 

Δ) Πνιπζξόλα αηκνθάζαξζεο κε δπγό   

- Ηιεθηξνθίλεηε, πνιχζπαζηε πνιπζξφλα.  

- Σξνρήιαηε βάζε κε 4 ηξνρνχο.  

- Δλζσκαησκέλν ζχζηεκα δχγηζεο.  

- Λεηηνπξγία κε ηάζε ξεχκαηνο 220/50HZ  

- Καηεγνξία πξνζηαζίαο IPX4  

 

ΓΙΑΣΑΔΙ:  

- Πιάηνο 0.90 κ. πεξίπνπ.  

- Μήθνο 2.00 κ. πεξίπνπ.  

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ:  

- θειεηφο θαη βάζε πνιπζξφλαο απφ ράιπβα πςειήο αληνρήο θαη πνηφηεηαο ή αλνμείδσηνο AISI 

304-18/10.  

- Καηαζθεπή πςειήο αληνρήο , ψζηε λα δέρεηαη θαη αζζελείο κε βάξνο δχγηζεο 200Kg.  

- 4 ηξνρνί ζπκπαγείο απφ ειαζηηθφ πιηθφ , αληηζηαηηθνί κε θεληξηθφ κεραληζκφ αθηλεηνπνίεζεο( 

Φ100)  

- Ρχζκηζε ζέζεσλ κε 4 ειεθηξνθηλεηήξεο κέζσ ελζχξκαηνπ ρεηξηζηεξίνπ κε ελδείμεηο ζηνπο 

δηαθφπηεο γηα ηηο πνιιαπιέο θηλήζεηο ηεο πνιπζξφλαο :  

1. Αλεμάξηεηε θίλεζε πιάηεο –θαζίζκαηνο –πνδηψλ.  

2. Αλεμάξηεηε ξχζκηζε χςνπο 0,55-0,80κ. πεξίπνπ.  

3. Αλεμάξηεηε θαη απηφκαηε ξχζκηζε ηεο πνιπζξφλαο ζηελ ζέζε TRENDELENBURG θαη 

ANTITRENDELENBURG ( ζε ρξφλν <10΄΄).  

- Αλεμάξηεηε θίλεζε ππνπνδίνπ κε εχρξεζην κεραληζκφ (κε ειεθηξνθηλεηήξα)  

- Αλαηνκηθφ ζηξψκα απφ αθξψδεο ,αληηβαθηεξηδηαθφ πιηθφ, κε δπλαηφηεηα απνζπλαξκνιφγεζεο 

ησλ ηκεκάησλ ηνπ πξνο επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε.  

 

Δπέλδπζε κε ζπλζεηηθφ δέξκα, άθαπζην, αληηηδξσηηθφ, κε απνξξνθεηηθφ , πςειήο αληνρήο θαη 

πνηφηεηαο, ρσξίο πηπρψζεηο ,εζνρέο θιπ. Δπί πιένλ ελίζρπζε ηεο επέλδπζεο ζηα πεξηθεξηθά ζεκεία 

θαη ζην ηκήκα πνδηψλ γηα πξνζηαζία απφ θζνξέο  

- Μαμηιάξη ζηε ζέζε θεθαιήο ξπζκηδφκελν θαζ΄ χςνο.  

- Γχν βξαρίνλεο ,ζηαζεξνί, ίδηαο θαηαζθεπήο κε ην ζηξψκα ,ηθαλνχ πιάηνπο , κε θαηάιιειε άξζξσζε γηα 

ξχζκηζε ζε πνιιέο ζέζεηο θαη ζηαζεξνπνίεζε κε εχρξεζην κεραληζκφ. 

 

Σ) Φνξεηό Doppler  

Καηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε 



Πξνζαξκνγή θεθαιψλ αγγείσλ, καηεπηηθέο - γπλαηθνινγηθέο. κε ζπρλφηεηεο 2, 4, 5, 8, 10MHz 

Τςειή αθνπζηηθή κε ερείν 200 mV 

χζηεκα αζθαιείαο κε θπθιψκαηα FLOATING γηα πξνζηαζία απφ ειεθηξνπιεμία 

Γηαζέηεη ζχζηεκα απηφκαηνπ ζβεζίκαηνο θαη δηαθφπηε ON-OFF ζηνλ θνξκφ ηεο θεθαιήο 

Κιηληθέο εθαξκνγέο ηνπ Doppler είλαη ηα πεξηθεξεηαθά αγγεία  

Λεηηνπξγεί κε αιθαιηθέο κπαηαξίεο DC9V, A9V 

Γηαζηάζεηο: 75 (Π) x 140 (Μ) x 25 (Τ) cm πεξίπνπ 

Σν Doppler Hadeco ES - 100 VX, ζπλνδεχεηαη απφ κηα θεθαιή δηθή ζαο επηινγήο θαη πιήξε ζεηξά 

εμαξηεκάησλ (αθνπζηηθά, ηζαληάθη κεηαθνξάο, δειέ, θιπ) γηα ηελ άκεζε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

Σα παξαπάλσ είδε πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ 

θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

 

Οη ηηκέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο αλψηαηεο ηηκέο (αλ ππάξρνπλ) ηνπ 

Παξαηεξεηήξηνπ Σηκψλ ηεο ΔΠΤ. 

 

Οη πξνζθνξέο γηα φια ηα είδε ζα είλαη ΥΩΡΙ ΦΠΑ. 

 

 Γεθηέο ζα γίλνπλ φζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ έωο 02-12-2021 θαη ώξα 14:00 κέζσ e-mail ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε : prom@1160.syzefxis.gov.gr . 

 

                                                                                                                             Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
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ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ 
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