ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Σακτικοφ Ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ προμήθειασ
ΕΞΙ ΜΟΝΙΣΟΡ ΜΕ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ( CPV: 33195100-4 ),
του Γ.Ν Πζλλασ (Ν.Μ Γιαννιτςών)
χετ:
1.
Σο από 10/09/2020 ζγγραφο τθσ εταιρείασ INTERMEDICA-ΕΜΜ. ΣΖΑΝΙΔΑΚΗ
2.
Σο από 25/09/2020 ζγγραφο τθσ εταιρείασ ΑΝΣΙΕΛ - ΑΦΟΙ Α. ΕΛΙΔΗ ΑΕ
3.
Σο από 24/06/2020 ζγγραφο του κου Δευτεραίου Γεράςιμου εκ μζρουσ τθσ
εταιρείασ CRITIS MEDICAL SYNERGY IKE
Η Επιτροπι φνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν ζλαβε γνϊςθ των παραπάνω
ςχετικϊν εγγράφων αναφορικά με τισ παρατθριςεισ των εταιρειϊν επί των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν τθσ 1θσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ και αφοφ ςυνεδρίαςε, αποφάςιςε
να τροποποιιςει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ωσ ακολοφκωσ:

Η προδιαγραφι αρ. 10 επαναδιατυπϊνεται:
Σο monitor να ςυνοδεφεται από μια ι περιςςότερεσ πολυενιςχυτικζσ βακμίδεσ για
τθν παρακολοφκθςθ των εξισ παραμζτρων: Ηλεκτροκαρδιογραφιματοσ (ECG),
Αναπνοισ (RESP), Αναίμακτθσ πίεςθσ (NIBP), Κορεςμοφ αιμοςφαιρίνθσ
(SpO2), Θερμοκραςίασ (2 ςτον αρικμό) (TEMP), τουλάχιςτον 4 αιματθρζσ (IBP) και
καρδιακι παροχι (Cardiac Output) με τθ μζκοδο τθσ κερμοαραίωςθσ. Θα
βακμολογθκεί περιςςότερο θ δυνατότθτα του monitor να δζχεται βυςματοφμενουσ
ενιςχυτζσ για θλεκτροεγκεφαλογράφθμα, καπνογραφία, μζτρθςθ καρδιακισ
παροχισ από περιφερική αρτηρία, και μζτρθςθ αναπνευςτικϊν και ογκομετρικϊν
παραμζτρων από τον αναπνευςτιρα.
Αιτιολόγθςθ:
Η προςκικθ «μζτρθςθ καρδιακισ παροχισ από περιφερικι αρτθρία» είναι
απαραίτθτθ γιατί με αυτό το τρόπο διευκρινίηεται θ μζκοδοσ και αποφεφγονται
παρεξθγιςεισ ςτθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ. Η απαλοιφι τθσ « μζτρθςθσ
κορεςμοφ τθσ αιμοςφαιρίνθσ ςτο μικτό φλεβικό αίμα (SvO2)» είναι απαραίτθτθ διότι
ςτθν προδιαγραφι 47 θ μζκοδοσ αυτι ηθτείται ςτισ βαςικζσ προδιαγραφζσ και
κεωροφμε ότι ζτςι πρζπει να παραμείνει. Επομζνωσ θ προςφορά τθσ δεν μπορεί να
αποτελεί ςτοιχείο για περιςςότερθ βακμολογία.
Η προδιαγραφι αρ. 16 επαναδιατυπϊνεται:
Να παραδοκεί με το απαραίτθτο καλϊδιο (6πολικό ι 10πολικό) με δυνατότθτα
προςκαφαιροφμενων ακροδεκτϊν και με δυνατότθτα για τθν παρακολοφκθςθ
δϊδεκα (12) απαγωγϊν, με ειδικό λογιςμικό. Σα υπόλοιπα διακζςιμα καλϊδια να
προςφερκοφν προσ επιλογι. Θα βακμολογθκεί περιςςότερο θ δυνατότθτα για
ανάλυςθ R-R interval και διαςτιματοσ ST (ςε όλεσ τισ απαγωγζσ) και να υπολογίηει

τισ τιμζσ του PR διαςτιματοσ, τθ διάρκεια του QRS, το κλάςμα QT/QTc. Κάκε monitor
να είναι εφοδιαςμζνο με εξειδικευμζνο λογιςμικό ϊςτε να πραγματοποιεί
διάγνωςθ του θλεκτροκαρδιογραφιματοσ και κινθτοποίθςθ για οξφ καρδιακό
ςφμβαμα (πχ οξεία ιςχαιμία του μυοκαρδίου), ανεξάρτθτα από τον κεντρικό ςτακμό.
Αιτιολόγθςθ:
Σκοπόσ
είναι
θ
διαςφάλιςθ
τθσ
ικανότθτασ
διάγνωςθσ
του
θλεκτροκαρδιογραφιματοσ (ΗΚΓ) ακόμα και ςε περιπτϊςεισ απϊλειασ ςφνδεςθσ με
τον κεντρικό ςτακμό ι αςτοχίασ αυτοφ. Αξίηει να τονιςτεί ότι οι αςκενείσ που
νοςθλεφουμε είναι ςτθν πλειονότθτά τουσ υπεριλικεσ (>65 ετϊν) με ςυνοδά
καρδιαγγειακά προβλιματα και με διάγνωςθ ειςαγωγισ ςτθ ΜΕΘ τθν καταπλθξία.
Είναι αναγκαίο επίςθσ να τονιςτεί ότι οι αςκενείσ που νοςθλεφονται ςτθ Στεφανιαία
Μονάδα του Νοςοκομείου μασ (οξζα εμφράγματα του μυοκαρδίου, πνευμονικι
εμβολι, καρδιογενισ καταπλθξία κα) και χριηουν διαςωλινωςθσ ειςάγονται ςτθ
ΜΕΘ.¨Όλα τα προθγοφμενα ςτοιχειοκετοφν τθν ανάγκθ για ΗΚΓ μελζτθ των αςκενϊν
με όλεσ τισ παραπάνω λεπτομζρειεσ
Η προδιαγραφι αρ. 26 επαναδιατυπϊνεται:
Να υπολογίηει πίεςθ ενςφινωςθσ τθσ πνευμονικισ αρτθρίασ (Wedge pressure), και
τθ μεταβλθτότθτα τθσ πίεςθσ παλμοφ (Pulse Pressure Variation). Θα βακμολογθεί
περιςςότερο θ δυνατότθτα για υπολογιςμό τθσ μεταβλθτότθτασ τθσ ςυςτολικισ
πίεςθσ (Systolic Pressure Variation).
Αιτιολόγθςθ:
Ο υπολογιςμόσ τθσ μεταβλθτότθτασ τθσ ςυςτολικισ πίεςθσ (Systolic Pressure
Variation) παρζχει χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςτον Εντατικολόγο όςον αφορά τθν
επάρκεια ι μθ του ενδο-αγγειακοφ όγκου των αςκενϊν και επομζνωσ τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ υπο-ογκαιμίασ. Οι αςκενείσ που νοςθλεφονται ςτθ ΜΕΘ του
Νοςοκομείου μασ ςυγκεντρϊνουν τα χαρακτθριςτικά που αναφζρκθκαν ςτισ
προθγοφμενεσ παραγράφουσ. Κατά ςυνζπεια κάκε επιπλζον πλθροφορία ςχετικά με
τθν αιμοδυναμικι κατάςταςι τουσ είναι ευπρόςδεκτθ και απαραίτθτθ.
Η προδιαγραφι αρ. 27 επαναδιατυπϊνεται:
Μζτρθςθ με τθν ταλαντωςιμετρία μζςω περιχειρίδασ. Θα βακμολογθκεί
περιςςότερο θ φπαρξθ τεχνολογίασ διπλοφ αυλοφ. Σρόποσ μζτρθςθσ: χειροκίνθτα,
ςυνεχόμενα και αυτόματα (να αναφερκοφν οι χρόνοι), ςε χρονικά διαςτιματα (να
αναφερκοφν) και κα αξιολογθκεί κετικά θ δυνατότθτα μζτρθςθσ ανάμεςα ςτα
διαςτιματα αυτά όταν κρίνεται απαραίτθτο. Απεικόνιςθ των τιμϊν ςυςτολικισ,
διαςτολικισ και μζςθσ πίεςθσ.

Αιτιολόγθςθ: κεωροφμε ότι αναβακμίηεται θ προδιαγραφι

Η προδιαγραφι αρ. 39 επαναδιατυπϊνεται:
Να προςφερκεί θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ κορεςμοφ τθσ αιμοςφαιρίνθσ ςε Ο2
του μικτοφ φλεβικοφ αίματοσ (SvO2) και τθσ άνω κοίλθσ φλζβασ (ScvO2).
Αιτιολόγθςθ:
Αναβάκμιςθ τθσ προδιαγραφισ ςε απαιτοφμενθ, με απαλοιφι τθσ διατφπωςθσ για
κετικι αξιολόγθςθ, λόγω τθσ ςθμαντικισ κζςθσ που ζχουν οι δυο αυτοί παράμετροι
(SvO2 και ScvO2) ςτο αιμοδυναμικό monitoring. Αξίηει να υπογραμμιςτεί ότι θ μια
παράμετροσ δεν μπορεί να υποκαταςτιςει απόλυτα τθν άλλθ.

Η προδιαγραφι αρ. 40 επαναδιατυπϊνεται:
Δυνατότθτα μζτρθςθσ και υπολογιςμοφ τθσ κατανάλωςθσ οξυγόνου (VO2),
παραγωγισ CO2 (VCO2), κακϊσ και των ενεργειακϊν αναγκϊν (energy expenditure)
μζςω ζμμεςθσ κερμιδομετρίασ
Αιτιολόγθςθ:
Αναβάκμιςθ τθσ προδιαγραφισ ςε απαιτοφμενθ, με απαλοιφι τθσ διατφπωςθσ για
κετικι αξιολόγθςθ, λόγω τθσ μεγάλθσ ςθμαςίασ των κλινικϊν πλθροφοριϊν ςτθ
ρφκμιςθ τθσ κερμιδικισ κάλυψθσ των αςκενϊν με τθ μζγιςτθ δυνατι ακρίβεια.

Η παράγραφοσ αρ. 46 επαναδιατυπϊνεται:
Κάκε monitor να διακζτει τισ απαραίτθτεσ μονάδεσ για τον υπολογιςμό τθσ
καρδιακισ παροχισ (Cardiac Output) με τθ μζκοδο τθσ κερμοαραίωςθσ και τθσ
μεταβλθτότθτασ του όγκου παλμοφ ( Stroke Volume Variation). Για χριςθ με το
ςφνολο των monitors να περιλαμβάνεται ςτθ προςφορά και μία (1) βυςματοφμενθ
μονάδα για μζτρθςθ SvO2 και ScvΟ2. Να αναφερκεί με ποιουσ από τουσ
προςφερόμενουσ ςτθν ελλθνικι αγορά κακετιρεσ είναι ςυμβατι θ μονάδα.
Αιτιολόγθςθ:
Αναβάκμιςθ τθσ προδιαγραφισ με τθν προςκικθ τθσ παραμζτρου SvO2, θ οποία
διευρφνει τισ επιλογζσ μασ για το πλθρζςτερο και ακριβζςτερο δυνατό
αιμοδυναμικό monitoring. (βλ. αιτιολόγθςθ για τθ τροποποίθςθ παρ. με αρ.39)

Η παράγραφοσ αρ. 49 επαναδιατυπϊνεται:
Θα αξιολογθκεί κετικά θ δυνατότθτα για ςφνδεςθ των μονιτορσ με ςφςτθμα
Κλινικϊν Δεδομζνων (Clinical Information System), το οποίο να μπορεί να

διαςυνδεκεί μζςω ςυμβατοφ HL7 με τισ υφιςτάμενεσ υποδομζσ του Νοςοκομείου
πχ Μθτρϊο Αςκενϊν, Ιατρικό Φακελλο, δίκτυο πλθροφορικισ του Νοςοκομείου
(Hospital Information System), το Radiology Information System (PACS), τα Ιατρικά
εργαςτιρια (Laboratory Information System) και να ενςωματϊνει όλα τα ςτοιχεία
των παρακλινίων μόνιτορ, των αναπνευςτιρων, των αντλιϊν ζγχυςθσ φαρμάκων,
κτλ. Με τον τρόπο αυτό να δθμιουργείται μόνιμοσ Ηλεκτρονικόσ Ιατρικόσ Φάκελοσ
του αςκενοφσ για τθν αςφαλζςτερθ και πλθρζςτερθ νοςθλεία και φροντίδα του,
ενϊ ςυγχρόνωσ να δίνεται θ δυνατότθτα ςτο ιατρικό προςωπικό να εκτελεί
επιςτθμονικό ζργο με τθ ςυνδυαςτικι μελζτθ παραμζτρων, τθν εξαγωγι
ςτατιςτικϊν δεδομζνων κτλ.
Αιτιολόγθςθ. Mε τισ αλλαγζσ αυτζσ εξαςφαλίηεται αφενόσ ευρφτερθ ςυμμετοχι
ςτο διαγωνιςμό και αφετζρου θ αξιοποίθςθ των υποδομϊν του Νοςοκομείου
μασ.
Η προδιαγραφι αρ. 51 επαναδιατυπϊνεται:
Θα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ
προδιαγραφζσ αςφάλειασ και να διακζτει απαραιτιτωσ πιςτοποιθτικό ςιμανςθσ CE.
Να διατίκεται από αντιπρόςωπο που διακζτει πιςτοποίθςθ ISO 9001 ι/και ISO
13485 κακϊσ και βεβαίωςθ αρμόδιασ Αρχισ ι Κοινοποιθμζνου Οργανιςμοφ από τθν
οποία να προκφπτει ότι ςυμμορφϊνεται προσ τισ απαιτιςεισ τθσ υπουργικισ
απόφαςθσ ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ./1348/07.01.2004 ("Αρχζσ & κατευκυντιριεσ γραμμζσ
ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων" - ΦΕΚ Β' 32/16.01.2004).
Πιςτοποίθςθ ορκισ διαχείριςθσ ISO 14001:2015, ι πιςτοποίθςθ ζνταξθσ ςε
πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Η.Η.Ε. βάςει του Π.Δ. 117/2004, ι
αντίςτοιχθ.
Αιτιολόγθςθ:
Επιδίωξθ διεφρυνςθσ τθσ δυνατότθτασ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό.

Η προδιαγραφι αρ. 59 επαναδιατυπϊνεται:
Να προςφερκεί με δυνατότθτα ταυτόχρονθσ παρακολοφκθςθσ οκτϊ (8) αςκενϊν.
Να ζχει τθ δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ επιπρόςκετων αδειϊν για τθν
παρακολοφκθςθ ζωσ και δεκαζξι (16) ςυνολικά αςκενϊν. Η δυνατότθτα μενοφ ςτα
ελλθνικά κα αξιολογθκεί κετικά.
Αιτιολόγθςθ:
Η παρουςία μενοφ ςτα ελλθνικά μπορεί να διευκολφνει τουσ χειριςτζσ.

Κατόπιν τοφτου, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ωσ άνω διαγωνιςμοφ μετά τθν 2θ
διαβοφλευςθ ζχουν ωσ εξισ:

Α. ΓΕΝΙΚΑ
1.
Παρακλίνιο μόνιτορ πλιρωσ βυςματοφμενου τφπου (modular type )
τελευταίασ τεχνολογίασ, για ευελιξία ςχθματιςμοφ εξατομικευμζνων ςυνκζςεων,
εφοδιαςμζνο με το κατάλλθλο λογιςμικό για χριςθ ςε Μονάδα Εντατικισ
Θεραπείασ και παρακολοφκθςθ ενθλίκων αςκενϊν. Να δζχεται μονοπαραμετρικοφσ
και πολυπαραμετρικοφσ ενιςχυτζσ με δυνατότθτα εναλλαγισ μεταξφ των μόνιτορσ,
ϊςτε να είναι δυνατι θ διαμόρφωςθ τθσ κατάλλθλθσ ςφνκεςθσ ανάλογα με τισ
ανάγκεσ παρακολοφκθςθσ του κάκε αςκενοφσ και τθ βζλτιςτθ αντιμετϊπιςθ
τεχνικϊν προβλθμάτων ςε περίπτωςθ βλάβθσ κάποιου ενιςχυτι χωρίσ να απαιτθκεί
αποςυναρμολόγθςθ του μόνιτορ.
2.
Να φζρει ζγχρωμθ οκόνθ με λειτουργία αφισ , τεχνολογίασ TFT/LCD,
Medical Grade, τουλάχιςτον 18 ιντςϊν με ταυτόχρονθ απεικονιςθ ζωσ και 14
κυματομορφϊν τουλαχιςτον, με ταχφτθτεσ ςάρωςθσ 6,25 - 12,5 – 25 - 50mm/sec
τουλάχιςτον. Θα βακμολογθκεί περιςςότερο θ μεγαλφτερθ οκόνθ και ο
μεγαλφτεροσ αρικμόσ κυματομορφϊν που απεικονίηονται ταυτόχρονα.
3.
Η οκόνθ να ζχει υψθλι ανάλυςθ, με προςαρμογι τθσ φωτεινότθτασ
ανάλογα με το φωτιςμό του περιβάλλοντοσ χϊρου. Θα εκτιμθκεί κετικά θ οκόνθ να
είναι ανεξάρτθτθ από τθν υπόλοιπθ μονάδα του μόνιτορ και να μπορεί να
περιςτρζφεται (δεξιά, αριςτερά, πάνω, κάτω). ). Σα μόνιτορ να διακζτουν και βάςθ
ςτιριξθσ τοίχου με μετακινοφμενο βραχίονα και ςφςτθμα εναπόκεςθσ
παρελκομζνων Να αναφερκοφν οι διαςτάςεισ: φψοσ x πλάτοσ x μικοσ (ςε mm). Να
αναφερκεί το βάροσ (ςε Kg).
4.
Σο μονιτορ να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, αμεταχείριςτο και πρϊτθσ
κυκλοφορίασ εντόσ τθσ τελευταίασ πενταετίασ (όχι αναβάκμιςθσ λογιςμικοφ). Να
αναφερκεί το ζτοσ πρϊτθσ κυκλοφορίασ προσ αξιολόγθςθ.
5.
Να διακζτει ςφςτθμα πακθτικισ ψφξθσ (απαραίτθτα χωρίσ χριςθ
ανεμιςτιρα fanless) για ακόρυβθ λειτουργία και πιο υγιεινό περιβάλλον (αποφυγι
ςυςςϊρευςθσ ςκόνθσ ςτο εςωτερικό του μόνιτορ)..
6.
Να διακζτει ενςωματωμζνο τροφοδοτικό για να λειτουργεί με τάςθ
220V/50Hz. Να είναι εφκολο ςτον χειριςμό του. Ο χειριςμόσ του μόνιτορ να γίνεται
μζςω οκόνθσ αφισ και να υπάρχουν πλικτρα άμεςθσ επζμβαςθσ ςτα πιο βαςικά
λειτουργικά μενοφ του μόνιτορ.
7.
Σο monitor κα πρζπει απαραίτθτα να φζρει τουσ ανάλογουσ ενιςχυτζσ –
δυνατότθτεσ, προγράμματα, θλεκτρόδια, καλϊδια, κ.λ.π. και γενικότερα εξαρτιματα
για λειτουργία και πλιρθ χριςθ του ςτθ μονάδα, χωρίσ καμία περαιτζρω οικονομικι
επιβάρυνςθ για το Νοςοκομείο. Να διακζτει εξόδουσ USB. Η δυνατότθτα για ζξοδο
VGA ι DVI για ςφνδεςθ απομακρυςμζνθσ οκόνθσ κα βακμολογθκεί κετικά.
8.
Να επικοινωνεί, μζςω ςφνδεςθσ ςε κοινό ψθφιακό δίκτυο με τα άλλα
παρακλίνια monitors (επικοινωνία bed to bed) χωρίσ τθν ανάγκθ παρζμβαςθσ
οποιαςδιποτε άλλθσ ςυςκευισ. Κατά τθν επικοινωνία bed to bed να μθν χάνεται
καμία κυματομορφι του monitor και ταυτόχρονα να απεικονίηονται τουλάχιςτον
τζςςερισ κυματομορφζσ του προσ ςτιγμιν παρακολουκοφμενου monitor.

9.
Να διακζτει για όλεσ τισ παραμζτρουσ, οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ
(alarms) με ρυκμιηόμενα τα άνω και κάτω όρια κακϊσ και ςυναγερμό για τεχνικό
πρόβλθμα. Ο ιατρικόσ ςυναγερμόσ να δίνεται ςε διαφορετικά επίπεδα-κατθγορίεσ,
ανάλογα με τθν ςπουδαιότθτα του φαινομζνου και τθν κρίςθ του χειριςτι. Επίςθσ
να διακζτει τεχνικοφσ ςυναγερμοφσ που να αφοροφν θλεκτρικι και μθχανικι βλάβθ,
κακϊσ και αιςκθτιρα ι εξάρτθμα. Ο τεχνικόσ ςυναγερμόσ να δίνεται ςε τουλάχιςτον
δφο επίπεδα. Σα όρια των ςυναγερμϊν των παρακλίνιων monitors για τισ διάφορεσ
παραμζτρουσ να ρυκμίηονται εφκολα από το χειριςτι.
10.
Σο monitor να ςυνοδεφεται από μια ι περιςςότερεσ πολυενιςχυτικζσ
βακμίδεσ για τθν παρακολοφκθςθ των εξισ παραμζτρων:
Ηλεκτροκαρδιογραφιματοσ (ECG), Αναπνοισ (RESP), Αναίμακτθσ πίεςθσ (NIBP),
Κορεςμοφ αιμοςφαιρίνθσ (SpO2), Θερμοκραςίασ (2 ςτον αρικμό) (TEMP),
τουλάχιςτον 4 αιματθρζσ (IBP) και καρδιακι παροχι (Cardiac Output) με τθ μζκοδο
τθσ κερμοαραίωςθσ. Θα βακμολογθκεί περιςςότερο θ δυνατότθτα του monitor να
δζχεται βυςματοφμενουσ ενιςχυτζσ για θλεκτροεγκεφαλογράφθμα, καπνογραφία,
μζτρθςθ καρδιακισ παροχισ από περιφερικι αρτθρία, και μζτρθςθ αναπνευςτικϊν
και ογκομετρικϊν παραμζτρων από τον αναπνευςτιρα.
11.
Να είναι απλό και εφχρθςτο με menu που να κακοδθγεί το χριςτθ και ο
χειριςμόσ του να γίνεται μζςω τθσ οκόνθσ αφισ. Επίςθσ να διακζτει πλικτρα
άμεςθσ πρόςβαςθσ για τισ ςυχνότερα χρθςιμοποιοφμενεσ λειτουργίεσ. Όλεσ οι
ενδείξεισ και οι οδθγίεσ επί τθσ οκόνθσ να εμφανίηονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
12.
Δυνατότθτα αποκικευςθσ και απεικόνιςθσ γραφθμάτων και πινάκων
χρονικοφ διαςτιματοσ από 1 ζωσ 48 ϊρεσ τουλάχιςτον, όλων των
παρακολουκοφμενων παραμζτρων, κακϊσ και επειςοδίων, ςυναγερμϊν και
αρρυκμιϊν όλων των τφπων. Να αναφερκοφν οι δυνατότθτεσ αποκικευςθσ.
Επιπλζον χρόνοσ να αναφερκεί και κα εκτιμθκεί κετικά.
13.
Να ζχει πρόγραμμα, που να ςυνδυάηει τισ μετριςεισ αιμοδυναμικϊν
παραμζτρων ςε ςχζςθ με το πλαίςιο λειτουργίασ (επιτρεπτά όρια), που κζτει ο
χριςτθσ, και να δίνει πλθροφόρθςθ για τθν αιμοδυναμικι κατάςταςθ του αςκενοφσ
με ενδείξεισ και ςυγκεντρωτικά γραφικά.
14.
Να γνωςτοποιθκεί θ κατάςταςθ ςυμβατότθτασ με αναλϊςιμουσ κακετιρεσ
άλλων εταιριϊν/παραγωγϊν ιατροτεχνικοφ υλικοφ.
Β. ΜΟΝΙΣΟΡ ΜΕΣΑΦΟΡΑ
15.
Η προςφορά να περιλαμβάνει ζνα μόνιτορ μεταφοράσ για το ςφνολο των ζξι
(6) μόνιτορσ τθσ προμικειασ, το οποίο να διακζτει μπαταρία τουλάχιςτον 3 ωρϊν,
οκόνθ λειτουργίασ αφισ, μεγζκουσ τουλάχιςτον 12’’ και να δζχεται τθ μία ι
περιςςότερεσ πολυενιςχυτικζσ βακμίδεσ του παρακλινίου μόνιτορ που
περιγράφονται ςτθν προδιαγραφι 10, με ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ των εξισ
παραμζτρων: Ηλεκτροκαρδιογραφιματοσ (ECG), Αναπνοισ (RESP), Αναίμακτθσ
πίεςθσ (NIBP), Κορεςμοφ αιμοςφαιρίνθσ (SpO2), Θερμοκραςίασ (2 ςτον αρικμό)
(TEMP), τουλάχιςτον 4 αιματθρζσ (IBP) και καρδιακι παροχι (Cardiac Output) με τθ
μζκοδο τθσ κερμοαραίωςθσ. Θα βακμολογθκεί περιςςότερο θ δυνατότθτα του
monitor να δζχεται βυςματοφμενουσ ενιςχυτζσ για θλεκτροεγκεφαλογράφθμα,
καρδιακι παροχι, καπνογραφία, μζτρθςθ κορεςμοφ τθσ αιμοςφαιρίνθσ ςτο μεικτό
φλεβικό αίμα (SvO2), ςυνεχοφσ μζτρθςθσ καρδιακισ παροχισ από περιφερικι

αρτθρία, και μζτρθςθ αναπνευςτικϊν και ογκομετρικϊν παραμζτρων από τον
αναπνευςτιρα.
Σο μόνιτορ μεταφοράσ ζχει χρθςιμότθτα όχι μόνο για τθν παρακολοφκθςθ των
παραμζτρων κατά τθ μεταφορά του αςκενοφσ, αλλά και για τθ λειτουργία του ωσ
εφεδρικοφ, ςε περίπτωςθ προςωρινισ βλάβθσ ενόσ από τα 6 μονιτορσ.
Γ. ΒΑΘΜΙΔΑ ΗΛΕΚΣΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΟΗ
16.
Να παραδοκεί με το απαραίτθτο καλϊδιο (6πολικό ι 10πολικό) με
δυνατότθτα προςκαφαιροφμενων ακροδεκτϊν και με δυνατότθτα για τθν
παρακολοφκθςθ δϊδεκα (12) απαγωγϊν, με ειδικό λογιςμικό. Σα υπόλοιπα
διακζςιμα καλϊδια να προςφερκοφν προσ επιλογι. Θα βακμολογθκεί περιςςότερο
θ δυνατότθτα για ανάλυςθ R-R interval και διαςτιματοσ ST (ςε όλεσ τισ απαγωγζσ)
και να υπολογίηει τισ τιμζσ του PR διαςτιματοσ, τθ διάρκεια του QRS, το κλάςμα
QT/QTc. Κάκε monitor να είναι εφοδιαςμζνο με εξειδικευμζνο λογιςμικό ϊςτε να
πραγματοποιεί διάγνωςθ του θλεκτροκαρδιογραφιματοσ και κινθτοποίθςθ για οξφ
καρδιακό ςφμβαμα (πχ οξεία ιςχαιμία του μυοκαρδίου), ανεξάρτθτα από τον
κεντρικό ςτακμό.
17.
Να ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ βθματοδότθ.
18.
Να ανιχνεφει τθν κακι ςφνδεςθ ι τθν θλεκτρικι διακοπι κάκε θλεκτροδίου
και να μεταπίπτει αυτόματα ςε διακζςιμθ απαγωγι και ειδοποίθςθ του χριςτθ.
19.
Να απεικονίηει τον αρικμό ςφφξεων, ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ κακισ
ςφνδεςθσ ι διακοπισ του καλωδίου του θλεκτροκαρδιογραφιματοσ (ΗΚΓ) από τθ
βακμίδα παλμικισ οξυμετρίασ ι τθν αιματθρι πίεςθ.
20.
Να ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ τουλάχιςτον είκοςι (20) τφπων
αρρυκμιϊν ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κολπικισ μαρμαρυγισ (Afib). Αυτόματθ
κατάταξθ ςε ομάδεσ και αποκικευςθ των αρρυκμικϊν επειςοδίων ςτθ μνιμθ. Θα
βακμολογθκεί περιςςότερο θ εκτίμθςθ των αρρυκμιϊν να γίνεται με βάςθ τθ
ταυτόχρονθ ανάλυςθ ςε όςο το δυνατόν περιςςότερεσ απαγωγζσ ΗΚΓραφιματοσ
(τουλάχιςτον 2).
21.
Ανάλυςθ διαςτιματοσ ST ςε όλεσ τισ απαγωγζσ. Να δφναται επίςθσ να
απεικονιςτοφν τα trends δθλ. θ γραφικι παράςταςθ τθσ μεταβολισ του ST ςε
ςυνάρτθςθ με το χρόνο για τρεισ απαγωγζσ τουλάχιςτον ςυγχρόνωσ και παράλλθλα
με τισ κυματομορφζσ πραγματικοφ χρόνου.
22.
Κατ' επιλογι του χριςτθ ρφκμιςθ του χρόνου άπνοιασ με ςυναγερμό
άπνοιασ να αναφερκοφν τα όρια.
Δ. ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΙΜΑΣΗΡΩΝ ΠΙΕΕΩΝ
23.
Μζςω μορφομετατροπζων μίασ χριςθσ ι πολλαπλϊν χριςεων.
24.
Να διακζτει ενιςχυτι τουλάχιςτον τεςςάρων (4) αιματθρϊν πιζςεων. Οι
αιματθρζσ πιζςεισ να απεικονίηονται με τισ κυματομορφζσ τουσ και να εμφανίηονται
ταυτόχρονα οι τιμζσ τθσ ςυςτολικισ, διαςτολικισ και μζςθσ πίεςθσ. Nα ζχει
δυνατότθτα απεικόνιςθσ των κυματομορφϊν ςε υπζρκεςθ (overlapping με κοινό 0)
και διενζργεια μετριςεων με κζρςορα. Να ζχει δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ
επιπλζον αιματθρϊν πιζςεων με προςκικθ αντίςτοιχων βυςματοφμενων ενιςχυτϊν
(ωσ 8 ςτο ςφνολο).

25.
Να επιτρζπει ςτο χειριςτι να δθλϊνει ετικζτεσ ανάλογα με το ςθμείο
εφαρμογισ του κακετιρα
26.
Να υπολογίηει πίεςθ ενςφινωςθσ τθσ πνευμονικισ αρτθρίασ (Wedge
pressure), και τθ μεταβλθτότθτα τθσ πίεςθσ παλμοφ (Pulse Pressure Variation). Θα
βακμολογθεί περιςςότερο θ δυνατότθτα για υπολογιςμό τθσ μεταβλθτότθτασ τθσ
ςυςτολικισ πίεςθσ (Systolic Pressure Variation).
Ε. ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΝΑΙΜΑΚΣΗ ΠΙΕΗ
27.
Μζτρθςθ με τθν ταλαντωςιμετρία μζςω περιχειρίδασ. Θα βακμολογθκεί
περιςςότερο θ φπαρξθ τεχνολογίασ διπλοφ αυλοφ. Σρόποσ μζτρθςθσ: χειροκίνθτα,
ςυνεχόμενα και αυτόματα (να αναφερκοφν οι χρόνοι), ςε χρονικά διαςτιματα (να
αναφερκοφν) και κα αξιολογθκεί κετικά θ δυνατότθτα μζτρθςθσ ανάμεςα ςτα
διαςτιματα αυτά όταν κρίνεται απαραίτθτο. Απεικόνιςθ των τιμϊν ςυςτολικισ,
διαςτολικισ και μζςθσ πίεςθσ.
28.
Θα εκτιμθκεί περιςςότερο θ φπαρξθ αλγορίκμου απόρριψθσ παραςίτων ,
ϊςτε να παρζχεται θ μζγιςτθ δυνατι ακρίβεια ακόμθ και ςε κίνθςθ του αςκενοφσ
29.
Να ςυνοδεφεται με τρεισ (3) περιχειρίδεσ ενθλίκων
(μεςαία/κανονικι/μεγάλθ).
Σ. ΒΑΘΜΙΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ
30.
Μζςω αιςκθτιρων υψθλισ ακρίβειασ, πολλαπλϊν ι μιασ χριςεωσ, για λιψθ
κερμοκραςίασ δζρματοσ και οιςοφάγου / ορκοφ. Να ζχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ με
κερμίςτορα ουροκακετιρα.
31.
Πλικοσ λαμβανομζνων κερμοκραςιϊν: δφο (2). Να υπάρχει ψθφιακι
ζνδειξθ των δυο κερμοκραςιϊν και τθσ διαφοράσ τουσ.
32.
Να ςυνοδεφεται από αιςκθτιρα οιςοφάγου / ορκοφ και από καλϊδιο
προζκταςθσ για ςφνδεςθ αιςκθτιρων κερμοκραςίασ μιασ χριςθσ (πχ αιςκθτιρων
ςτθν ουροδόχο κφςτθ).
Ζ. ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΛΜΙΚΗ ΟΞΤΜΕΣΡΙΑ
33.
Απεικόνιςθ πλθκυςμογραφικισ καμπφλθσ, αρικμοφ ςφίξεων (PR) και τθσ
τιμισ του κορεςμοφ (SpO2). Να αναφερκεί θ τεχνολογία τθσ οξυμετρίασ . Θα
εκτιμθκεί κετικά θ δυνατότθτα τεχνολογίασ Νellcor or Masimo.
34.
Τψθλι ακρίβεια ςε ςυνκικεσ χαμθλισ αιμάτωςθσ και ςυνεχοφσ κίνθςθσ. Η
παρεχόμενθ ακρίβεια ςε ςυνκικεσ ςυνεχοφσ κίνθςθσ ςτο εφροσ 70 – 100% να είναι
< 3%.
35.
Να ζχει κατ' επιλογι δυνατότθτα μζτρθςθσ και δεφτερου καναλιοφ
οξυμετρίασ, με απεικόνιςθ των μετριςεων ταυτόχρονα. Θα βακμολογθκεί κετικά θ
ανάδειξθ διαφοράσ ΔSpΟ2. Να προςφερκεί προσ επιλογι ςτθν οικονομικι
προςφορά.
36.
Να ςυνοδεφεται από αιςκθτιρα πολλαπλϊν χριςεων ενθλίκων.
Η. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΕ ΠΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ (ΜΕΩ ΒΤΜΑΣΟΤΜΕΝΩΝ
ΕΝΙΧΤΣΩΝ) χωρίσ να απαιτείται ςφνδεςη με ςυςκευή άλλου καταςκευαςτή.

37.
Καπνογραφία με τθν μζκοδο mainstream (κφριασ ροισ) ι sidestream
(πλάγιασ ροισ) μζςω βυςματοφμενθσ μονάδασ μζτρθςθσ εκπνεόμενου διοξειδίου
του άνκρακα (EtCO2). Θα αξιολογθκεί κετικά.
38.
Να προςφερκεί προσ επιλογι θ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με τουσ
αναπνευςτιρεσ, για μζτρθςθ αναπνευςτικϊν και ογκομετρικϊν παραμζτρων και
δεδομζνων καπνογραφίασ. Θα αξιολογθκεί κετικά.
39.
Να προςφερκεί θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ κορεςμοφ τθσ
αιμοςφαιρίνθσ ςε Ο2 του μικτοφ φλεβικοφ αίματοσ (SvO2) και τθσ άνω κοίλθσ
φλζβασ (ScvO2).
40.
Δυνατότθτα μζτρθςθσ και υπολογιςμοφ τθσ κατανάλωςθσ οξυγόνου (VO2),
παραγωγισ CO2 (VCO2), κακϊσ και των ενεργειακϊν αναγκϊν (energy expenditure)
μζςω ζμμεςθσ κερμιδομετρίασ
41.
Ηλεκτροεγκεφαλογράφθμα 4 καναλιϊν. Η δυνατότθτα εξζταςθσ προκλθτϊν
δυναμικϊν (evoked potentials) κα αξιολογθκεί κετικά.
42.
Η δυνατότθτα ςυνεχοφσ μζτρθςθσ καρδιακισ παροχισ από περιφερικι
αρτθρία να προςφερκεί προσ επιλογι και κα αξιολογθκεί κετικά. Nα αναφερκεί,
ονομαςτικά για κάκε μια, θ ςυμβατότθτα με κακετιρεσ άλλων εταιρειϊν.
43.
Δυνατότθτα εκτφπωςθσ του θλεκτροκαρδιογραφιματοσ και των λοιπϊν
δεδομζνων/παραμζτρων/πινάκων ςε εκτυπωτι τφπου Laser. Να παρζχεται ο
εκτυπωτισ ςτθν προςφορά.
Θ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ
44.
Να διακζτει πρόγραμμα υπολογιςμϊν: αιμοδυναμικϊν, οξυγόνωςθσ,
φαρμάκων, αεριςμοφ.
45.
Να διακζτει δυνατότθτα ανάλυςθσ με χριςθ δείκτθ (cursor) για υπολογιςμό
μεμονωμζνων τιμϊν από τισ απεικονιηόμενεσ κυματομορφζσ και τα διαγράμματα.
46.
Κάκε monitor να διακζτει τισ απαραίτθτεσ μονάδεσ για τον υπολογιςμό τθσ
καρδιακισ παροχισ (Cardiac Output) με τθ μζκοδο τθσ κερμοαραίωςθσ και τθσ
μεταβλθτότθτασ του όγκου παλμοφ ( Stroke Volume Variation). Για χριςθ με το
ςφνολο των monitors να περιλαμβάνεται ςτθ προςφορά και μία (1) βυςματοφμενθ
μονάδα για μζτρθςθ SvO2 και ScvΟ2. Να αναφερκεί με ποιουσ από τουσ
προςφερόμενουσ ςτθν ελλθνικι αγορά κακετιρεσ είναι ςυμβατι θ μονάδα.
47.
Η δυνατότθτα αναβάκμιςθσ με προγράμματα υπολογιςμοφ τθσ βαρφτθτασ
και τθσ πρόγνωςθσ με βάςθ τα κλινικά δεδομζνα (κλίμακεσ βαρφτθτασ,
φυςιολογικζσ και εργαςτθριακζσ παράμετροι) κα αξιολογθκεί κετικά.
48.
Να ζχει δυνατότθτα να αναβακμιςτεί με ενςωματωμζνο ςφςτθμα Η/Τ. Να
προςφερκεί προσ επιλογι και κα αξιολογθκεί κετικά
49.
Θα αξιολογθκεί κετικά θ δυνατότθτα για ςφνδεςθ των μονιτορσ με ςφςτθμα
Κλινικϊν Δεδομζνων (Clinical Information System), το οποίο να μπορεί να
διαςυνδεκεί μζςω ςυμβατοφ HL7 με τισ υφιςτάμενεσ υποδομζσ του Νοςοκομείου
πχ Μθτρϊο Αςκενϊν, Ιατρικό Φακελλο, δίκτυο πλθροφορικισ του Νοςοκομείου
(Hospital Information System), το Radiology Information System (PACS), τα Ιατρικά

εργαςτιρια (Laboratory Information System) και να ενςωματϊνει όλα τα ςτοιχεία
των παρακλινίων μόνιτορ, των αναπνευςτιρων, των αντλιϊν ζγχυςθσ φαρμάκων,
κτλ. Με τον τρόπο αυτό να δθμιουργείται μόνιμοσ Ηλεκτρονικόσ Ιατρικόσ Φάκελοσ
του αςκενοφσ για τθν αςφαλζςτερθ και πλθρζςτερθ νοςθλεία και φροντίδα του,
ενϊ ςυγχρόνωσ να δίνεται θ δυνατότθτα ςτο ιατρικό προςωπικό να εκτελεί
επιςτθμονικό ζργο με τθ ςυνδυαςτικι μελζτθ παραμζτρων, τθν εξαγωγι
ςτατιςτικϊν δεδομζνων κτλ.
Ι. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΤΜΜΟΡΦΩΗ
50.
το φφλλο ςυμμόρφωςθσ κα πρζπει να απαντθκεί με ςαφινεια θ ςυμφωνία
ι όχι ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, παραπζμποντασ, για τθν τεκμθρίωςθ, ςτα
ςυνθμμζνα ςτθν προςφορά prospectus, ι άλλα φυλλάδια του οίκου, με τθν ίδια
αρίκμθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, με ποινι αποκλειςμοφ.
51.
Θα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ διεκνείσ και
ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και να διακζτει απαραιτιτωσ πιςτοποιθτικό
ςιμανςθσ CE. Να διατίκεται από αντιπρόςωπο που διακζτει πιςτοποίθςθ ISO 9001
ι/και ISO 13485 κακϊσ και βεβαίωςθ αρμόδιασ Αρχισ ι Κοινοποιθμζνου
Οργανιςμοφ από τθν οποία να προκφπτει ότι ςυμμορφϊνεται προσ τισ απαιτιςεισ
τθσ υπουργικισ απόφαςθσ ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ./1348/07.01.2004 ("Αρχζσ &
κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων"
- ΦΕΚ Β' 32/16.01.2004). Πιςτοποίθςθ ορκισ διαχείριςθσ ISO 14001:2015, ι
πιςτοποίθςθ ζνταξθσ ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Η.Η.Ε. βάςει του
Π.Δ. 117/2004, ι αντίςτοιχθ.
52.
Να δίδεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο ζτθ και επάρκεια
ανταλλακτικϊν για 10 ζτθ.
53.
Η προςφορά να ςυνοδεφεται από ζγγραφο τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ
περί εξουςιοδοτθμζνου service.
54.
Να δοκεί user manual ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και service manual ςτθν
Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα.
55.
Οι υποψιφιοι να φζρουν προσ επίδειξθ το προςφερόμενο monitor ςτθ ΜΕΘ
για αξιολόγθςθ τθσ χριςθσ του ςτθν κλινικι πράξθ.
56.
Ο ανάδοχοσ να εκπαιδεφςει το Ιατρικό και Νοςθλευτικό προςωπικό τθσ
Μονάδασ, κακϊσ και τουσ τεχνικοφσ τθσ Βιοιατρικισ τεχνολογίασ για αντιμετϊπιςθ
βλαβϊν.
57.
Να κατατεκεί τιμοκατάλογοσ περιλαμβανομζνων των κάκε φφςθσ
ανταλλακτικϊν προλθπτικισ και επιςκευαςτικισ ςυντιρθςθσ.
Κ. ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
58.
Ο κεντρικόσ ςτακμόσ παρακολοφκθςθσ αςκενϊν να είναι ςφγχρονθσ
τεχνολογίασ), με όςο δυνατόν λιγότερα κινθτά μζρθ για μζγιςτθ αξιοπιςτία και
αντοχι ςτο χρόνο. Να είναι ςυμβατόσ για διαςφνδεςθ και επικοινωνία με τα υπό
προμικεια μόνιτορ. Να ζχει δυνατότθτα υποςτιριξθσ και τθλεμετρικϊν αςκενϊν.
59.
Να προςφερκεί με δυνατότθτα ταυτόχρονθσ παρακολοφκθςθσ οκτϊ (8)
αςκενϊν. Να ζχει τθ δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ επιπρόςκετων αδειϊν για τθν
παρακολοφκθςθ ζωσ και δεκαζξι (16) ςυνολικά αςκενϊν. Η δυνατότθτα μενοφ ςτα
ελλθνικά κα αξιολογθκεί κετικά.

60.
Σα μόνιτορ και ο κεντρικόσ ςτακμόσ να είναι ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ ςε
τοπικό δίκτυο Ethernet, μζςω του οποίου κα γίνεται θ μεταξφ τουσ επικοινωνία.
61.
Να διακζτει δφο (2) ζγχρωμεσ TFT οκόνεσ, υψθλισ ευκρίνειασ, μεγζκουσ 21
ιντςϊν τουλάχιςτον. Να παρζχεται θ δυνατότθτα απεικόνιςθσ τεςςάρων (4)
κυματομορφϊν και ψθφιακϊν τιμϊν για κάκε αςκενι ταυτόχρονα.
62.
Να ςυνοδεφεται από laser εκτυπωτι και κερμικό καταγραφικό. Να διακζτει
όλα τα απαραίτθτα περιφερειακά ςτοιχεία (πλθκτρολόγιο, ποντίκι, ενςωματωμζνα
θχεία ςυναγερμϊν).
63.
Να υπάρχει δυνατότθτα χειριςμοφ των παρακλίνιων μόνιτορ από τον
κεντρικό ςτακμό, ςχετικά με τον ζλεγχο των ςυναγερμϊν, ρφκμιςθ των ορίων και
τθν ανάκλθςθ των trend του αςκενοφσ.
64.
Να ζχει τθ δυνατότθτα πλιρουσ αποκάλυψθσ κυματομορφϊν (Full
Disclosure) για τουλάχιςτον εβδομιντα δυο (72) ϊρεσ ανά αςκενι και για
τουλάχιςτον πζντε (5) φαινόμενα (εκ των οποίων απαραιτιτωσ ECG/RR/IBP/SpO2).
65.
Να λειτουργεί με 220V/50Hz
66.
Nα ζχει οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ για όλεσ τισ λαμβανόμενεσ
παραμζτρουσ με ρυκμιηόμενα ανωτζρα και κατϊτερα όρια.

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΧΟΤΡΗ ΙΑΑΚ
ΡΑΝΣΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ
ΚΟΛΟΒΟ ΠΑΝ

