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ΑΠΟΦΑΗ 31Η
Ο Γηνηθεηήο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Φιώξηλαο έρνληαο ππόςε:
1.

Σηο δηαηάμεηο

ηνπ Ν 3329/05 αξζξ.8 παξ.11 „‟Αξκνδηόηεηεο ηνπ δηνηθεηή λνζνθνκείνπ‟‟, όπσο

ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3527/07 (ΦΔΚ 25/Α).
2.

Σελ 2ε/26-01-2017 (ΑΓΑ: ΧΝΤ46907Η-ΓΡΓ) απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Φιώξηλαο «Έγθξηζε ππνβνιήο
πξόηαζεο γηα πινπνίεζε ηνπ έξγνπ “Νένο Ηαηξνηερλνινγηθόο Δμνπιηζκόο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ
Φιώξηλαο” ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ 2014-2020.

3.

Σελ 199ε/09-03-2017 (ΑΓΑ: Φ66ΑΟΡΔΠ-0ΜΒ) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 3εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο
(Μαθεδνλίαο), «ύκθσλε γλώκε πξνκήζεηαο ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηηο αλάγθεο ησλ
Ννζνθνκείσλ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κέζσ ηνπ Δ.Π. “Γπηηθή Μαθεδνλία” 2014-2020.

4.

Σελ κε αξ. πξση. Α6γ/Γ.Π. 22351/06-04-2017 (ΑΓΑ: ΧΦΗΦ465ΦΤΟ-ΔΚ5) Απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή
Τπνπξγνύ Τγείαο κε ζέκα «Έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο γηα επηρνξήγεζε, από πόξνπο ηνπ ΔΠΑ 2014-2020,
ηεο πξνκήζεηαο ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Ν. Φιώξηλαο.

5.

Σν κε αξ. πξση. 2275/20.04.2017 Πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο ζύληαμεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.

6.

Σν Ν. 4412/2016 (Α‟ 147) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (Πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ
Σελ αλάξηεζε ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ έξγνπ «Νένο Ηαηξνηερλνινγηθόο
Δμνπιηζκόο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Φιώξηλαο», πξνϋπνινγηζκνύ 194.610,00 €, γηα ρξνληθή δηάξθεηα 7
εξγάζηκσλ εκεξώλ, από Δεστέρα 24 Απριλίοσ 2017 έσο Σετάρτη 3 Μαΐοσ 2017.
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα θαη αθνξνύλ ηα θάησζη είδε:

A/A
01
02
03
04

ΕΘΔΟ
ΜΟΝΗΣΟΡ ΠΑΡΑΚΛΗΝΗΑ (ΣΔΜ. 4) ΜΔ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΣΑΘΜΟ
ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ ΦΟΡΖΣΟ
ΠΟΛΤΘΡΟΝΑ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ ΜΔ ΕΤΓΟ
ΦΟΡΔΗΟ ΑΘΔΝΧΝ ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΠΔΡΑΣΟ
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TMX
1 ΔΣ
2
1
2

ΕΓΚΕΚΡΘΜΕΝΟ

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ
(€)
32.000,00
19.000,00
5.500,00
8.000,00
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ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΠΗΔΟΜΔΣΡΟ/ΟΞΤΜΔΣΡΟ, ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟ 6ΚΑΝΑΛΟ ΜΔ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ
ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΟ ΑΤΣΗΟΤ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΡΟΟΜΔΣΡΟ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΗΠΛΟ ΜΔ ΤΓΡΑΝΣΖΡΑ, ΔΠΗΣΟΗΥΗΟ
ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ, ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ
ΠΑΛΜΗΚΟ ΟΞΤΜΔΣΡΟ
ΛΤΥΝΗΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΣΤΠΟΤ LED, ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ
ΑΝΣΛΗΑ ΔΓΥΤΖ, ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΖ
ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΝΟΖΛΔΗΑ
ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΝΟΖΛΔΗΑ/ΑΛΛΑΓΧΝ
ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ
ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΣ ΧΣΟΚΟΠΗΟΤ, ΔΠΗΣΟΗΥΗΟ
ΣΖΘΟΚΟΠΗΟ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ, ΔΣ
ΠΗΔΟΜΔΣΡΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ, ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ
ΚΛΗΝΖ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 3 ΖΜΔΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ
ΤΚΔΤΖ
ΖΛΔΚΣΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ-ΤΠΔΡΖΥΧΝΑΝΑΡΡΟΦΖΖ
ΓΗΑΘΔΡΜΗΑ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ
ΛΤΥΝΗΑ ΤΠΔΡΤΘΡΧΝ, ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ
ΚΑΡΔΚΛΑ ΜΑΑΕ, ΦΟΡΖΣΖ
ΤΚΔΤΖ ΘΔΡΜΑΝΖ ΔΠΗΘΔΜΑΣΧΝ
ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΟΤ/ΑΚΑΘΑΡΣΟΤ
ΗΜΑΣΗΜΟΤ
ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΟΤ ΗΜΑΣΗΜΟΤ ΚΛΔΗΣΟ
ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΚΧΝ ΑΚΑΘΑΡΣΟΤ ΗΜΑΣΗΜΟΤ
ΣΑΣΧ ΟΡΧΝ, ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ
ΠΑΡΑΒΑΝ, ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ
ΚΤΣΗΟ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ
ΤΝΟΛΟ:

8
3
10
30
5
10
4
2
2
1
2
4
20
1 ΔΣ
10
2
2

16.000,00
8.100,00
2.500,00
4.200,00
8.000,00
5.000,00
4.800,00
3.600,00
6.800,00
3.300,00
4.000,00
3.200,00
1.000,00
16.500,00
5.000,00
5.000,00
11.000,00

1
1
1
1
4

4.000,00
650,00
250,00
400,00
6.000,00

2
1
50
15
8

3.600,00
1.000,00
3.000,00
2.250,00
960,00
194.610,00

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνζηέιινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ή/θαη πξνηάζεηο ηνπο ζην Γεληθό
Ννζνθνκείν Φιώξηλαο, σπόψη των κ.κ. Υατζή Υρήστοσ ή Κύρκοσ Κωνσταντίνοσ:
-

Δίηε κε e-mail ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο chrishatzis@hotmail.com ή kkirkou@hotmail.com.

-

Δίηε κε θαμ ζην 23850-22175

-

Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα 2385350156 (Υ.Υαηδήο) θαη 2385350176 (Κ.Κύξθνπ).
Ο ΔΘΟΘΚΗΣΗ

ΝΘΚΟΛΑΟ ΚΟΣΟΠΟΤΛΗ
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ - ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 01
ΚΝΛΗΡΝΟ ΞΑΟΑΘΙΗΛΗΑ (ΡΔΚ. 4) ΚΔ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΠΡΑΘΚΝ
Α. ΞΑΟΑΘΙΗΛΗΑ ΚΝΛΗΡΝΟ
1.

Να είλαη θαηλνύξηα, ακεηαρείξηζηα θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, ζηεξεάο, ζηηβαξήο θαη
αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο γηα λα αληέρνπλ ζε ζθιεξή κεηαρείξηζε θαη λα ζπλνδεύνληαη από
βάζε ζηήξημεο ζηνλ ηνίρν.

2.

Να είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ελήιηθεο, παηδηά θαη λενγλά θαη λα δηαζέηεη όια ηα
απαξαίηεηα παξειθόκελα γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ.

3.

Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 220V/50Hz θαη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε/-εο επαλαθνξηηδόκελε/εο κπαηαξία/-εο γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο απηόλνκεο ιεηηνπξγίαο.

4.

Η νζόλε λα είλαη έγρξσκε, πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο, κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 15
ηληζώλ, κε δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ηνπιάρηζηνλ 8 θπκαηνκνξθώλ κε ηηο αληίζηνηρεο
ςεθηαθέο ηηκέο ησλ παξαθνινπζνύκελσλ παξακέηξσλ.

5.

Να κεηξά, λα παξαθνινπζεί θαη λα απεηθνλίδεη ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο:
 Καξδηνγξάθεκα.
 Αλαπλνή.
 Αλαίκαθηε αξηεξηαθή πίεζε.
 Αηκαηεξέο πηέζεηο 2.
 Ομπκεηξία.
 Θεξκνθξαζία.
 Καπλνγξαθία.
Γηα θάζε κηα από ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο λα θαιύπηνληαη νη θάησζη απαηηήζεηο.

6. Καξδηνγξάθεκα.
 Να ιακβάλεηαη κε 3πνιηθό ή 5πνιηθό θαιώδην κε απηόκαηε αλαγλώξηζε θαη λα
απεηθνλίδνληαη όινη νη παξάκεηξνί ηνπ.
 ε πεξίπησζε απνθόιιεζεο ελόο ειεθηξνδίνπ εθηόο από ζπλαγεξκό λα έρεη ηελ
δπλαηόηεηα λα κεηαπεδά ζε άιιε απαγσγή ώζηε λα κελ δηαθόπηεηαη ε
παξαθνινύζεζε ηνπ αζζελνύο.
 Να δηαζέηεη πξόγξακκα αλάιπζεο αξξπζκηώλ θαη αλάιπζεο ηνπ ST δηαζηήκαηνο θαζώο
θαη αλίρλεπζε παικνύ βεκαηνδόηε θαη πξνζηαζία από απηληδσηή.
7. Αλαπλνή
 Η κέηξεζε ηεο αλαπλνήο λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ θαισδίνπ ηνπ
θαξδηνγξαθήκαηνο.
 Να απεηθνλίδεηαη ε θπκαηνκνξθή θαη ςεθηαθά ν αξηζκόο ησλ αλαπλνώλ θαη λα ππάξρεη
ξπζκηδόκελνο ζπλαγεξκόο άπλνηαο.
8. Αλαίκαθηε αξηεξηαθή πίεζε
 Η ιήςε κεηξήζεσλ λα γίλεηαη ζπλερόκελα, ρεηξνθίλεηα θαη απηόκαηα ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα, κέζσ πεξηρεηξίδαο όπνπ θαη ζα ππάξρεη πξνζηαζία από
ππεξπίεζε.
 Να απεηθνλίδνληαη ηαπηόρξνλα νη ηηκέο ηεο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη ηεο κέζεο
πίεζεο.
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9.

Αηκαηεξέο πηέζεηο
 Να απεηθνλίδεη ηαπηόρξνλα ηηο θπκαηνκνξθέο δπν αηκαηεξώλ πηέζεσλ θαζώο θαη ησλ
αξηζκεηηθώλ ηνπο ηηκώλ, ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη ηεο κέζεο πίεζεο γηα θάζε κηα
από απηέο.

10. Ομπκεηξία
 Η κέηξεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ αηζζεηήξα δαθηύινπ θαη λα απεηθνλίδεηαη ε
θπκαηνκνξθή θαη ε ςεθηαθή ηηκή ηνπ θνξεζκνύ ηεο αηκνζθαηξίλεο ζε νμπγόλν, θαζώο
θαη ν θαξδηαθόο ξπζκόο.
11. Θεξκνθξαζία
 Να κεηξά θαη λα απεηθνλίδεη ηαπηόρξνλα δπν ζεξκνθξαζίεο από δηαθνξεηηθά ζεκεία
ηνπ ζώκαηνο θαη ηελ δηαθνξά απηώλ.
12. Καπλνγξαθία
 Να κεηξάεη κε ηελ κέζνδν έκκεζεο ξνήο (sidestream)
13. Να δηαζέηεη ζεξκηθό εθηππσηή ηνπιάρηζηνλ 3 θαλαιηώλ γηα θαηαγξαθή θπκαηνκνξθώλ θαη
αξηζκεηηθώλ ηηκώλ.
14. Να δηαζέηεη αμηόπηζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ζπλαγεξκώλ, κε νπηηθναθνπζηηθέο ελδείμεηο θαη
ξπζκηδόκελα αλώηεξα θαη θαηώηεξα όξηα, γηα θάζε παξάκεηξν ηα νπνία θαη ζα
απεηθνλίδνληαη αληίζηνηρα.
15. Να είλαη ηειείσο αζόξπβν θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία ςύμεο ρσξίο αλεκηζηήξα γηα ηελ
απνθπγή ζπγθέληξσζεο ζθόλεο θαη δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθνύ ζνξύβνπ.
16. Να είλαη ην δπλαηόλ απιό θαη εύρξεζην θαη ν ρεηξηζκόο ηνπ λα γίλεηαη κέζσ εύρξεζησλ
πιήθηξσλ θαη δηαθνπηώλ πινήγεζεο θαη επηινγήο, ή/ θαη νζόλεο αθήο θαη λα δηαζέηεη
πιήθηξα άκεζεο πξόζβαζεο γηα ηηο θπξηόηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ.
17. Κάζε κόληηνξ λα ζπλνδεύεηαη από ηα παξαθάησ:







3πνιηθό θαη 5πνιηθό θαιώδην θαξδηνγξαθήκαηνο-αλαπλνήο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ.
Σξείο πεξηρεηξίδεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κε ζσιήλα πξνέθηαζεο, ζηα εμήο κεγέζε: α)
ελειίθσλ θαλνληθό κέγεζνο β) ελειίθσλ κεγάιν κέγεζνο θαη γ) παίδσλ.
Καιώδηα 2 αηκαηεξώλ πηέζεσλ.
Γύν αηζζεηήξεο νμπκεηξίαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κε θαιώδην πξνέθηαζεο, ζηα εμήο
κεγέζε: α) ελειίθσλ β) παίδσλ.
Γπν αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ: α) ζώκαηνο θαη β)
νηζνθάγνπ/νξζνύ.
Αηζζεηήξα θαπλνγξαθίαο κε όια ηα παξειθόκελα πξνο ρξήζε.
Β. ΘΔΛΡΟΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ

1. Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε ηελ κέγηζηε ζπκβαηόηεηα ζε δίθηπα ππνινγηζηώλ θαη
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ.
2. Να απνηειείηαη από Η/Τ κε δπν νζόλεο, πιεθηξνιόγην, πνληίθη, ερεία, laser εθηππσηή, UPS θαη
ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό ελζύξκαηεο ζύλδεζεο ηνπ κε ηα κόληηνξ. Οη δύν νζόλεο ζα
απεηθνλίδνπλ ηαπηόρξνλα ηελ ίδηα εηθόλα. Ο Η/Τ θαη νη νζόλεο λα ιεηηνπξγνύλ κε ξεύκα
220V/50Hz.
3. Η θάζε νζόλε λα είλαη έγρξσκε, αλάιπζεο full HD, κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 19 ηληζώλ, γηα ηελ
πιήξε παξαθνινύζεζε ηνπιάρηζηνλ 16 αζζελώλ.
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4. Ο Η/Τ λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηεηξαπύξελν επεμεξγαζηή, ζθιεξό δίζθν ρσξεηηθόηεηαο
ηνπιάρηζηνλ 500 GB θαη κλήκε RAM ηνπιάρηζηνλ 4 GB.
5. Να κπνξεί λα ζπλδεζεί κε έσο θαη 16 κόληηνξ, κε δπλαηόηεηα επέθηαζεο.
6. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηα παξαθιίληα κόληηνξ κέζσ δηθηύνπ
ETHERNET ώζηε λα κπνξνύλ λα δίλνληαη εληνιέο πξνο απηά.
7. ε πεξίπησζε ηαπηόρξνλεο απεηθόληζεο θπκαηνκνξθώλ ησλ 4 κόληηνξ, λα απεηθνλίδνληαη γηα
θαζέλα από απηά ηνπιάρηζηνλ 4 θπκαηνκνξθέο κε ςεθηαθέο ηηκέο γηα όιεο ηηο
παξαθνινπζνύκελεο παξακέηξνπο.
8. ε πεξίπησζε απεηθόληζεο θπκαηνκνξθώλ ελόο κόληηνξ, λα απεηθνλίδνληαη γηα απηό όιεο νη
δηαζέζηκεο θπκαηνκνξθέο, κε ςεθηαθέο ηηκέο, ελώ γηα ηα ππόινηπα κόληηνξ λα απεηθνλίδνληαη
νη ςεθηαθέο ηηκέο γηα όιεο ηηο παξαθνινπζνύκελεο παξακέηξνπο.
9. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα εηζαγσγήο ζηνηρείσλ αζζελνύο κε απεηθόληζε απηώλ ζηηο νζόλεο ηνπ
θεληξηθνύ ζηαζκνύ αιιά θαη ζηα παξαθιίληα κόληηνξ.
10. Να κπνξεί λα απεηθνλίδεη όινπο ηνπο ζπλαγεξκνύο από όια ηα κόληηνξ, κε αληίζηνηρν ερεηηθό
ζήκα.
11. Να έρεη δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ζηελ νζόλε ησλ πηλάθσλ ζπλαγεξκώλ ησλ trends θαη ησλ
παξακέηξσλ ππό κνξθή full disclosure, κε δπλαηόηεηα απνζήθεπζήο ηνπο γηα πεξίνδν
ηνπιάρηζηνλ 240 σξώλ.
Γ. ΓΔΛΗΘΑ ΓΗΑ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑ
1. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
2. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.
3. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
4. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο.
5. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 02
ΑΛΑΞΛΔΠΡΖΟΑΠ ΦΝΟΖΡΝΠ
1. Να είλαη πιήξεο, θαηλνύξγηνο, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηάιιεινο γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε
θαη θνξεηόο γηα κεηαθηλήζεηο θαη δηαθνκηδέο.
2. Να είλαη θνξεηόο, κηθξνύ όγθνπ θαη βάξνπο, θαηάιιεινο γηα παξαθιίληα ππνζηήξημε θαη
δηαθνκηδέο ελειίθσλ θαη παίδσλ επεκβαηηθά θαη κε.
3. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 220V/50Hz θαζώο θαη κε ζπλερέο ξεύκα 12V.
4. Να θέξεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία/-εο γηα απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ 8 σξώλ.
5.

Να







δηαζέηεη ηνπο παξαθάησ ηύπνπο αεξηζκνύ
Τπνβνεζνύκελνο ειεγρόκελνο αεξηζκόο ζηαζεξήο πίεζεο.
Τπνβνεζνύκελνο ειεγρόκελνο αεξηζκόο ζηαζεξνύ όγθνπ.
πγρξνληζκέλνο δηαιείπσλ αεξηζκόο κε ππνζηήξημε πίεζεο.
πγρξνληζκέλνο δηαιείπσλ αεξηζκόο κε ππνζηήξημε όγθνπ.
Τπνζηήξημε πίεζεο κε εμαζθαιηζκέλν αλαπλεόκελν όγθν.
πλερόκελε ζεηηθή πίεζε αεξαγσγώλ (CPAP).

6.

Να








δηαζέηεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Παξερόκελε πίεζε: ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 0-50 cm H2O.
Παξερόκελνο αλαπλεόκελνο όγθνο γηα ελήιηθεο: ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 100-2000 ml.
Παξερόκελνο αλαπλεόκελνο όγθνο γηα παηδηά: ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 50-300 ml.
Αλαπλεόκελνο ξπζκόο γηα ελήιηθεο: ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 2-40 BPM.
Αλαπλεόκελνο ξπζκόο γηα ελήιηθεο: ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 5-80 BPM.
Πίεζε PEEP : ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 0-20 cm H2O.
Μέηξεζε FiO2.

7.

Να









δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθνύο ζπλαγεξκνύο ηνπιάρηζηνλ γηα ηα παξαθάησ:
Υακειήο θαη πςειήο πίεζεο.
Υακειή θαη πςειή ζπρλόηεηα αλαπλνώλ.
Άπλνηα.
Υακειό θαη πςειό FiO2.
Μάζθα ρσξίο εμαεξηζκό.
Έιιεηςεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο.
Υακειήο ζηάζκεο κπαηαξίαο.
Γεληθήο ιεηηνπξγίαο.

8.

Να δηαζέηεη επθξηλή έγρξσκε νζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ ηνπιάρηζηνλ 5”, ζηελ νπνία λα
απεηθνλίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
 Αλαπλεπζηηθόο όγθνο αλά αλαπλνή.
 Αλαπλεπζηηθόο όγθνο αλά ιεπηό.
 Αξηζκόο αλαπλνώλ
 Αξηζκεηηθέο παξάκεηξνη ησλ πηέζεσλ.
 Πνζνζηό εηζπλεόκελνπ Ομπγόλνπ.
 Λόγνο Ι:Δ
 Κπκαηνκνξθέο ηνπιάρηζηνλ: Πίεζεο, ξνήο, όγθνπ.

9.

Η ξύζκηζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο λα γίλεηαη κε ρξήζε εύρξεζησλ πιήθηξσλ θαη
δηαθνπηώλ ή νζόλεο αθήο.

21/4/2017 – σελ. 6

ΑΔΑ: ΩΞ1Υ46907Ι-3ΥΖ
10. Να δηαζέηεη ειιεληθό κελνύ ρξήζεο.
11. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο trends γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 48 σξώλ.
12. Να κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηξνθνδνζία νμπγόλνπ, από δίθηπν ή θνξεηή θηάιε, θαη λα
ζπλνδεύεηαη από εύθακπην ζσιήλα ζύλδεζεο ηνπιάρηζηνλ 3 κέηξσλ κε ηνπο θαηάιιεινπο
ηαρπζπλδέζκνπο.
13. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ρξήζεο θπθιώκαηνο αζζελνύο κνλνύ ή δηπινύ ζθέινπο θαη λα
ζπλνδεύεηαη από θύθισκα αζζελνύο κνλνύ ζθέινπο, κε αλαπλεπζηηθή βαιβίδα πνιιαπιώλ
ρξήζεσλ, 6 κάζθεο κε επεκβαηηθνύ αεξηζκνύ (κεγεζώλ: 2 ηκρ. small, 2 ηκρ. medium, 2
ηκρ. large) κε θεθαινδέηε θαη αζθό ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
14. Να ζπλνδεύεηαη από βαιηηζάθη θύιαμεο θαη κεηαθνξάο.
15. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
16. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.
17. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
18. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο.
19. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 03
ΞΝΙΘΟΝΛΑ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ ΚΔ ΕΓΝ
1. Να είλαη θαηλνύξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο.
2. Να δηαζέηεη επξεία βάζε (πεξίπνπ 50 x 100 cm), γηα λα εμαζθαιίδεη ηελ απαηηνύκελε
ζηαζεξόηεηα θαη αζθάιεηα.
3. Να έρεη ζηηβαξή θαηαζθεπή ώζηε λα δέρεηαη αζζελείο βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 150 Kg.
4. Να θέξεη 4 ηξνρνύο αληηζηαηηθνύο, κνλνύο ή δηπινύο, πεξηζηξεθόκελνπο πεξί ηνλ θάζεην
άμνλά ηνπο.
5. Να θέξεη κεραληζκό αθηλεηνπνίεζεο ησλ ηεζζάξσλ ηξνρώλ, θαηά πξνηίκεζε κε θεληξηθό
πνδνρεηξηζηήξην ζηε βάζε ηεο πνιπζξόλαο.
6. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα πόιεσο 220-230V/50Hz.
7. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε κπαηαξία ηθαλή λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ειεθηξηθέο
θηλήζεηο επαλαθνξάο ζηελ όξζηα ζέζε ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.
8. Γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα ηνπ αζζελνύο θαη ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ λα δηαζέηεη
γείσζε.
9. Να έρεη κεηαζρεκαηηζηή πνπ ηξνθνδνηεί ηα κνηέξ θαη ην ηειερεηξηζηήξην κε ρακειή ηάζε
24V. Ο κεηαζρεκαηηζηήο ζην ηξνθνδνηηθό θαζώο θαη ηα κνηέξ λα είλαη ζηεγαλά ζύκθσλα κε
ην πξόηππν IPX4.
10. Να έρεη θαιπκκέλα ηα κεραληθά θαη ειεθηξηθά κέξε ζηε βάζε (κνηέξ, έκβνια, θαιώδηα θιπ.)
γηα αζθάιεηα θαη θαιαηζζεζία, κε αλζεθηηθό ζπλζεηηθό πιηθό ην νπνίν λα θαζαξίδεηαη εύθνια
θαη λα απνιπκαίλεηαη.
11.





Να δηαζέηεη ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ 4 κνηέξ:
Γηα ηελ θιίζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο πιάηεο κε εύξνο θίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 60 ν.
Γηα ηελ θιίζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ θαζίζκαηνο κε εύξνο θίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 10ν.
Γηα ηελ θιίζε ηνπ ηκήκαηνο ησλ πνδηώλ κε εύξνο θίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 20 ν.
Γηα ηελ θίλεζε ηνπ ππνπνδίνπ κε εύξνο θίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 20 cm.

12. Να δηαζέηεη ελζύξκαην ηειερεηξηζηήξην κε ηδηαίηεξν πιήθηξν αθήο γηα θάζε επηινγή
θηλήζεσο.
13. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ζηε ζέζε SHOCK (αλάζθεια κε ηα πόδηα ζε ππεξπςσκέλε
ζέζε) άκεζα κε ηε ρξήζε ελόο κόλν δηαθόπηε θαη ζε ρξόλν όρη κεγαιύηεξν ησλ 15 sec.
14. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα επαλαθνξάο από ηε ζέζε SHOCK ζηε ζέζε θαζίζκαηνο κε ην πάηεκα
αληίζηνηρνπ πιήθηξνπ αθήο.
15. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ζε νξηδόληηα ζέζε κε ζηαζεξόηεηα, σο θξεβάηη λνζειείαο.
16. Οη




δηαζηάζεηο ηεο πνιπζξόλαο όηαλ απηή γίλεηαη θξεβάηη λα είλαη:
Μήθνο: όρη κεγαιύηεξν από 2100 mm
Πιάηνο: όρη κεγαιύηεξν από 1000 mm (κε ηνπο βξαρίνλεο ρεξηώλ)
Ύςνο: πεξίπνπ 650 mm
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17. Να έρεη νξζνπεδηθό ζηξώκα, ππελδεδπκέλν κε εηδηθό αληηηδξσηηθό άθαπζην ζπλζεηηθό δέξκα
κεγάιεο αληνρήο ρσξίο ξαθέο.
18. Να δηαζέηεη βξαρίνλεο ρεξηώλ θαξδείο, ζηηβαξνύο, θαιπκκέλνπο από ην ίδην πιηθό κε ην
ζηξώκα, κε ζρεδηαζκό ηέηνην πνπ λα ηνπο επηηξέπεη:
 Σε ξύζκηζή ηνπο σο πξνο ηελ νξηδόληηα θίλεζε (δεμηά-αξηζηεξά) θαη ηελ θαηαθόξπθε
θιίζε. Η άξζξσζε λα ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ επηζπκεηή ζέζε κε εύρξεζην κεραληζκό.
 Σελ άκεζε θίλεζή ηνπο ζε όξζηα ζέζε γηα ην εύθνιν θάζηζκα ηνπ αζζελνύο.
 Να αθνινπζνύλ ηελ θίλεζε ηεο πιάηεο ηνπ θαζίζκαηνο γηα ηελ άλεζε ηνπ αζζελνύο.
 Να απνζπώληαη θαη λα απνκαθξύλνληαη, εάλ ρξεηαζηεί, από ηελ πνιπζξόλα ρσξίο
δπζθνιία.
19. Σν ππνπόδην λα απνζπάηαη θαη λα απνκαθξύλεηαη εύθνια, εάλ ρξεηαζηεί, θαη λα θέξεη
δηάθαλε κεκβξάλε πξνζηαζίαο γηα ην θάιπκκά ηνπ.
20. Να θέξεη ελζσκαησκέλν ή απνζπώκελν καμηιάξη γηα ην θεθάιη ηνπ αζζελνύο.
21. Να έρεη ελζσκαησκέλε ειεθηξνληθή δπγαξηά αθξηβείαο κε επαλάγλσζηε νζόλε πγξώλ
θξπζηάιισλ, γηα ηε ζπλερή παξαθνινύζεζε ηνπ βάξνπο ηνπ αζζελνύο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αηκνθάζαξζεο.
22. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
23. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.
24. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
25. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο.
26. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 04
ΦΝΟΔΗΝ ΑΠΘΔΛΩΛ ΑΘΡΗΛΝΓΗΑΞΔΟΑΡΝ
1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή
ρξήζε, θαηαζθεπαζκέλν από αλζεθηηθά θαη πνηνηηθά πιηθά.
2. Να δηαζέηεη πδξαπιηθή ξύζκηζε ηνπ ύςνπο ηνπ κε πνδνρεηξηζηήξην θαη εύξνο θίλεζεο
ηνπιάρηζηνλ 250 mm, κε ηε ρακειόηεξε ζέζε καδί κε ην ζηξώκα λα είλαη ζηα πεξίπνπ 60 cm
από ην έδαθνο.
3. Οιόθιεξε ε επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα είλαη από αθηηλνδηαπεξαηό πιηθό.
4. Να δηαζέηεη δίζθν ζπγθξάηεζεο αθηηλνινγηθήο θαζέηαο ζε όιν ην κήθνο.
5. Να δηαζέηεη βαξέσο ηύπνπ κεηαιιηθό ζθειεηό κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή.
6. Να έρεη ζπλνιηθό κήθνο όρη κεγαιύηεξν από 2.200 mm θαη ζπλνιηθό πιάηνο όρη κεγαιύηεξν
από 800 mm, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ εμαξηεκάησλ (θάγθεια, ρεηξνιαβέο,
πξνζθξνπζηήξεο θιπ).
7. Ο ζθειεηόο ηεο βάζεο λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα από αλζεθηηθό ζπλζεηηθό πιηθό
γηα εύθνιν θαζαξηζκό θαη πξνζηαζία ησλ κεραληζκώλ.
8. Να δέρεηαη αζζελείο 200 Kgr ηνπιάρηζηνλ.
9. Η επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα δηαηξείηαη ζε ηέζζεξα ηκήκαηα, ηκήκα πιάηεο, ηκήκα ιεθάλεο
ζηαζεξό, θαη δηπιή επηθάλεηα πνδηώλ κε άξζξσζε γνλάησλ (knee-flex).
10. Να έρεη πλεπκαηηθή ξύζκηζε ηεο θιίζεο ηεο πιάηεο ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 0 ν - 70ν.
11. Να έρεη πδξαπιηθή ή πλεπκαηηθή ξύζκηζε ζε ζέζε Trendelenburg ηνπιάρηζηνλ θαηά +8ν θαη
Anti-Trendelenburg ηνπιάρηζηνλ θαηά -12ν.
12. Όιεο νη θηλήζεηο ηνπ θνξείνπ λα εθηεινύληαη από πνδνκνρινύο ζηελ δεμηά θαη ηελ αξηζηεξή
πιεπξά ηνπ θνξείνπ.
13. Να δηαζέηεη ηέζζεξηο ηξνρνύο δηακέηξνπ Φ200 mm κε ειαζηηθή πξνζηαηεπηηθή πεξηκεηξηθή
επηθάιπςε. Οη δύν από ηνπο ηξνρνύο λα είλαη πεξηζηξεθόκελνη (θαηεπζπληήξηνη).
14. Να δηαζέηεη πέκπην ηξνρό γηα επθνιόηεξε νδήγεζε θαη επηηόπνπ πεξηζηξνθέο.
15. ηηο ηέζζεξηο γσλίεο λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθνύο πξνζθξνπζηήξεο.
16. Να ππάξρεη θεληξηθό θξέλν αθηλεηνπνίεζεο κε ελεξγνπνίεζε κε δύν πνδνκνρινύο, από έλα
ζε θάζε κεγάιε πιεπξά.
17. Να δηαζέηεη πιεπξηθά πηπζζόκελα αλνμείδσηα θάγθεια.
18. Να δηαζέηεη ρεηξνιαβέο ώζεζεο ζηηο δύν ζηελέο πιεπξέο.
19. Να δηαζέηεη δύν ζέζεηο γηα ζηαηώ νξνύ θαη λα πεξηιακβάλεηαη έλα ζηαηώ νξνύ κε δύν
άγθηζηξα.
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20. Να δηαζέηεη βάζε ζηήξημεο γηα θνξεηή θηάιε νμπγόλνπ κε κήθνο έσο θαη 1 m.
21. Να δηαζέηεη ζήθε ή θαιάζη γηα ηνπνζέηεζε κηθξναληηθεηκέλσλ αζζελνύο.
22. Να δηαζέηεη ζηξώκα πάρνπο πεξίπνπ 8 -10 cm, θαη κε κήθνο όρη κηθξόηεξν από 1900 mm θαη
πιάηνο όρη κηθξόηεξν από 600 mm, ην νπνίν λα αθνινπζεί ηηο θηλήζεηο ησλ ηκεκάησλ ηεο
επηθάλεηαο θαηάθιηζεο.
23. Σν ζηξώκα λα θέξεη θάιπκκα θαηάιιειν γηα Ννζνθνκεηαθή ρξήζε, από πιηθό κεγάιεο
αληνρήο, αδηάβξνρν, αληηνιηζζεηηθό, βξαδύθαπζην, θαη απνιπκαηλόκελν. Να θέξεη πιατλό
θεξκνπάξ γηα λα πξνζζαθαηξείηαη εύθνια.
24. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
25. Να θέξεη ζήκαλζε CE ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο.
26. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
27. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 05
ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΝ/ΝΜΚΔΡΟΝ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ
1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο.
2.

Να είλαη επαγγεικαηηθνύ επηπέδνπ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε θιηληθέο θαη εμεηαζηήξηα
Ννζνθνκείνπ.

3.

Να ζηεξίδεηαη κε αζθάιεηα ζηελ ηξνρήιαηε βάζε ηνπ θαη λα δηαζέηεη θαιάζη πνπ ζα ρσξάεη
όια ηα εμαξηήκαηα-παξειθόκελα ηνπ.

4.

Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 220V/50Hz αιιά θαη κέζσ ελζσκαησκέλεο επαλαθνξηηδόκελεο
κπαηαξίαο κε απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) σξώλ.

5.

Να είλαη κηθξνύ όγθνπ θαη βάξνπο, όρη πάλσ από ηξία (3) θηιά.

6.

Να είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε λενγλά, παηδηά θαη ελήιηθεο θαη λα παξαδνζεί κε ηηο
θαηάιιειεο πεξηρεηξίδεο θαη αηζζεηήξεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ αληίζηνηρα.

7.

Να δηαζέηεη νζόλε ηνπιάρηζηνλ 3.5” ηληζώλ όπνπ θαη ζα απεηθνλίδεη ηαπηόρξνλα ηελ
ζπζηνιηθή, ηελ δηαζηνιηθή θαη ηελ κέζε αξηεξηαθή πίεζε, ηνλ θαξδηαθό ξπζκό θαη ηνλ
θνξεζκό νμπγόλνπ.

8.

Να δηαζέηεη ζηελ πξόζνςε πιήθηξα γηα ηελ άκεζε κέηξεζε-απεηθόληζε ηεο πίεζεο θαη ηνπ
θνξεζκνύ νμπγόλνπ.

9.

Να κπνξεί λα εθηειεί κεηξήζεηο είηε κε ρεηξνθίλεηε είηε κε απηόκαηε κέζνδν.

10. Να δηαζέηεη πξνζηαζία από ππεξπίεζε πεξηρεηξίδαο.
11. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
12. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.
13. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
14. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο.
15. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
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ΑΔΑ: ΩΞ1Υ46907Ι-3ΥΖ
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 06
ΖΙΔΘΡΟΝΘΑΟΓΗΝΓΟΑΦΝΠ 6ΘΑΛΑΙΝΠ ΚΔ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ
1. Να είλαη θαηλνύξηνο, ακεηαρείξηζηνο, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα παξαδνζεί έηνηκνο πξνο
ιεηηνπξγία.
2. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 220V/50Hz θαη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε
κπαηαξία δηάξθεηαο ζπλερόκελεο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δπν (2) σξώλ.
3. Να δηαζέηεη νζόλε ηνπιάρηζηνλ 5 ηληζώλ γηα ηελ ηαπηόρξνλε απεηθόληζε θαη ησλ 12
απαγσγώλ καδί κε ηηο παξακέηξνπο ηνπ θαξδηνγξαθήκαηνο (νλνκαηεπώλπκν αζζελή,
απαγσγέο, ηαρύηεηα, επαηζζεζία, θίιηξα, θαξδηαθόο ξπζκόο, θαηάζηαζε κπαηαξίαο, δηάθνξα
κελύκαηα, ζπλαγεξκνύο θαη όηη άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην).
4. Να ζπιιέγεη ηαπηόρξνλα θαη ηηο 12 απαγσγέο ζε ζπλδπαζκνύο standard θαη Cabrera, θαη λα
δηαζέηεη πξνγξάκκαηα κεηξήζεσλ θαη δηάγλσζεο θαξδηνγξαθήκαηνο.
5. Να δηαζέηεη θίιηξα απόξξηςεο παξαζίησλ δηθηύνπ, κπώλ θαη ηζνειεθηξηθήο γξακκήο.
6. Να έρεη δπλαηόηεηα επηινγήο αλάκεζα ζε 4 επαηζζεζίεο θαη λα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη θαη
απηόκαηα.
7. Να ζπλνδεύεηαη από ηξνρήιαηε βάζε κε βξαρίνλα ζηήξημεο θαισδίνπ αζζελνύο ην νπνίν ζα
είλαη 10πνιηθό θαη ρώξν γηα ελαπόζεζε ησλ παξειθόκελσλ.
8. Να δηαζέηεη θαηαγξαθηθό 6 θαλαιηώλ, ζεξκηθνύ ηύπνπ, κε 3 ηνπιάρηζηνλ
εθηύπσζεο γηα ραξηί αλαδηπινύκελν ή ξνιό.

ηαρύηεηεο

9. Να έρεη δπλαηόηεηα απηόκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο θαηαγξαθήο θαζώο θαη έθδνζεο αληηγξάθνπ.
10. Να δηαζέηεη ζύζηεκα ειέγρνπ ηνπ θαισδίνπ ηνπ αζζελνύο ζε πεξίπησζε απνζύλδεζεο ή
θαθήο επαθήο, κε εηδνπνίεζε.
11. Σν πιεθηξνιόγην λα είλαη αιθαξηζκεηηθνύ ηύπνπ θαη πξνζηαηεπκέλν από ζθόλε θαη πγξαζία.
12. Να έρεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε Η/Τ, κε δίθηπν θαη κε εμσηεξηθό εθηππσηή κέζσ ζύξαο
USB, RS 232, ή ETHERNET.
13. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
14. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.
15. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
16. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο.
17. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
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ΑΔΑ: ΩΞ1Υ46907Ι-3ΥΖ
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 07
ΘΔΟΚΝΚΔΡΟΝ ΑΡΗΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ
1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο.
2.

Να είλαη ζεξκόκεηξν απηηνύ κε αληαιιαθηηθά ρσληά, επαγγεικαηηθνύ επηπέδνπ, θαηάιιειν
γηα ρξήζε ζε θιηληθέο θαη εμεηαζηήξηα Ννζνθνκείνπ.

3.

Να έρεη εύξνο κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 25 νC θαη 42 νC θαη λα
εκθαλίδεη δηαθνξεηηθέο ελδείμεηο όηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη εθηόο απηώλ ησλ νξίσλ.

4.

Να έρεη αλάιπζε κέηξεζεο θαηά 0,1 oC ή θαιύηεξε.

5.

Να εθηειεί κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ην πνιύ εληόο 5 sec.

6.

Να έρεη νλνκαζηηθή απόθιηζε ηεο κέηξεζεο ην πνιύ ± 0,2 νC γηα ηηο ζεξκνθξαζίεο κεηαμύ
35 νC θαη 42 oC.

7.

Να ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 10 νC θαη 40 oC.

8.

Να ιεηηνπξγεί κε θνηλέο αιθαιηθέο κπαηαξίεο.

9.

Γηα ηελ πςειή αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο, λα δηαζέηεη ηερλνινγία πνπ ιακβάλεη
ππόςε ηνλ ηξόπν θαη ηε ζηαζεξόηεηα ηνπνζέηεζεο ηνπ ρσληνύ ζην απηί θαζώο θαη ηελ
αλαηνκία ηνπ απηηνύ ηνπ αζζελνύο.

10. Να δηαζέηεη επθξηλή νζόλε νπίζζηνπ θσηηζκνύ.
11. ηελ νζόλε λα ππάξρεη έλδεημε ππόδεημεο γηα αθαίξεζε θαη ηνπνζέηεζε ρσληνύ.
12. ηελ νζόλε λα ππάξρεη έλδεημε γηα ην επίπεδν θόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο.
13. Η νλνκαζηηθή δηάξθεηα κεηξήζεσλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 700 κεηξήζεηο γηα θνηλέο αιθαιηθέο
κπαηαξίεο, πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο.
14. Να δηαζέηεη απηόκαην θιείζηκν γηα εμνηθνλόκεζε κπαηαξίαο.
15. Να είλαη ειαθξύ, κε βάξνο όρη κεγαιύηεξν ησλ 200 gr.
16. Να ζπλνδεύεηαη κε βάζε ηνπνζέηεζεο ε νπνία λα πεξηιακβάλεη ζήθε γηα ηνπιάρηζηνλ 40
αληαιιαθηηθά ρσλάθηα θαη ε νπνία λα κπνξεί λα αλαξηεζεί ζηνλ ηνίρν.
17. Να ζπλνδεύεηαη από 200 αληαιιαθηηθά ρσλάθηα.
18. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
19. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.
20. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο.
21. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
22. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 08
ΟΝΝΚΔΡΟΝ ΝΜΓΝΛΝ ΓΗΞΙΝ ΚΔ ΓΟΑΛΡΖΟΑ ΔΞΗΡΝΗΣΗΝ
1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο.
2.

Να είλαη θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε, κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζηηο επηηνίρηεο ιήςεηο
ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηύνπ νμπγόλνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλνπ
ηαρπζύλδεζκνπ γαιιηθνύ ηύπνπ AFNOR.

3.

Να είλαη θαηάιιειν γηα δηπιή ρξήζε, δειαδή γηα απιή παξνρή νμπγόλνπ κέζσ πγξαληήξα
αιιά θαη γηα λεθεινπνίεζε. Γηα ην ιόγν απηό λα δηαζέηεη επηινγέα ηξηώλ ζεκείσλ (OFF,
έμνδνο γηα πγξαληήξα, έμνδνο γηα λεθεινπνίεζε).

4.

Να δηαζέηεη ζηήιε κε έλδεημε ηεο παξνρήο από δηάθαλν αλζεθηηθό πιηθό κε εζσηεξηθή
κπίιηα. Η θιίκαθα ηεο παξνρήο λα είλαη κεηαμύ 0-15 lit/min θαη ε αλάιπζή ηεο λα είλαη ζε
βήκαηα ηνπ 1 lit/min ή 0,5 lit/min.

5.

ηελ είζνδν ηνπ ξνόκεηξνπ λα ππάξρεη θίιηξν.

6.

Να δηαζέηεη πεξηζηξνθηθό θνκβίν γηα ξύζκηζε ηεο παξνρήο.

7.

Να δηαζέηεη ζπκπαγέο ζώκα από επηρξσκησκέλν νξείραιθν.

8.

Να δηαζέηεη ραξαγκέλν ζην ζώκα ηνπ κνλαδηθό ζεηξηαθό αξηζκό γηα ηε βέιηηζηε ηρλειάηεζή
ηνπ.

9.

Να θέξεη εκθαλή έλδεημε ηνπ θεξόκελνπ ηαηξηθνύ αεξίνπ (O2 ή Oxygen) επί ιεπθνύ
ρξώκαηνο.

10. Να δηαζέηεη αξζεληθό ξαθόξ γηα ζύλδεζε κε πγξαληήξα.
11. Να ζπλνδεύεηαη από δηάθαλν θαη άζξαπζην πγξαληήξα ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 0,2 lit,
κε ζειπθό ξαθόξ γηα ζύλδεζή ηνπ κε ην ξνόκεηξν.
12. Ο πγξαληήξαο λα δηαζέηεη έλδεημε ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ζηάζκεο λεξνύ, θαη δηαρπηήξα
νμπγόλνπ.
13. Ο πγξαληήξαο λα κπνξεί λα απνζηεηξσζεί ζε θιίβαλν αηκνύ ζηνπο 121 νC.
14. Ο πγξαληήξαο λα θέξεη αξηζκό παξηίδαο γηα ηε βέιηηζηε ηρλειάηεζή ηνπ.
15. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
16. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.
17. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο.
18. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
19. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.

21/4/2017 – σελ. 15

ΑΔΑ: ΩΞ1Υ46907Ι-3ΥΖ
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 09
ΑΛΑΟΟΝΦΖΠΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΡΟΝΣΖΙΑΡΖ
1. Να είλαη θαηλνύξηα, ακεηαρείξηζηε θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο.
2.

Να είλαη θαηάιιειε γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε, ζε θιηληθέο αιιά θαη ρεηξνπξγεία.

3.

Να είλαη νιόθιεξε ηξνρήιαηε, θαη όρη επί ςειήο ηξνρήιαηεο βάζεο, κε ηέζζεξηο
αληηζηαηηθνύο ηξνρνύο, νη δύν ηνπιάρηζηνλ από ηνπο νπνίνπο λα είλαη πεξηζηξεθόκελνη θαη νη
δύν ηνπιάρηζηνλ από ηνπο νπνίνπο λα έρνπλ θξέλν.

4.

Η όιε θαηαζθεπή λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από αλνμείδσην πιηθό θαη λα κπνξεί εύθνια λα
θαζαξηζηεί κε ρξήζε απνιπκαληηθώλ πγξώλ.

5.

Να θέξεη ρεηξνιαβή γηα ηελ εύρξεζηε κεηαθίλεζή ηεο.

6.

Να είλαη ειεθηξηθή θαη λα ιεηηνπξγεί κε ξεύκα πόιεο 220-230V/50Hz.

7.

Να δηαζέηεη δηαθόπηε On-Off ζηεγαλό θαη λα ππάξρεη ελδεηθηηθή ιπρλία ιεηηνπξγίαο.

8.
9.

Να δηαζέηεη εκβνινθόξν θηλεηήξα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ιάδηα, ν νπνίνο λα ιεηηνπξγεί κε
πιήξεο αληηεθξεθηηθό ζύζηεκα αζθαιείαο.
Να παξέρεη απνξξνθεηηθή ηθαλόηεηα ηνπιάρηζηνλ 80lit/min.

10. Να δηαζέηεη εύρξεζην ρεηξηζηήξην ξύζκηζεο ηεο ππνπίεζεο, ε νπνία λα ξπζκίδεηαη
ηνπιάρηζηνλ έσο -0,9 bar ή -675 mmHg.
11. Να δηαζέηεη επθξηλέο καλόκεηξν γηα ηε ξύζκηζε ηεο ππνπίεζεο.
12. Να δηαζέηεη δύν δηαθαλή βαζκνλνκεκέλα θάληζηξα εθθξηκάησλ ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ
3 lit ην θάζε έλα, κε ζσιήλεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ. Σα θάληζηξα, ηα θαπάθηα ηνπο θαη νη
ζσιήλεο λα είλαη θιηβαληδόκελα.
13. Να δηαζέηεη αληηκηθξνβηαθό θίιηξν.
14. Σα θάληζηξα εθθξηκάησλ λα δηαζέηνπλ θινηέξ έλαληη ηεο ππεξρείιηζεο.
15. Γηα επηπιένλ πξνζηαζία, λα δηαζέηεη θηαιίδην ππεξρείιηζεο κε θινηέξ.
16. Να κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ πάλσ ηνπ θάληζηξα άιισλ νίθσλ ρσξεηηθόηεηαο 2 lit κε
αλαιώζηκν αζθό.
17. Η αλαξξόθεζε λα είλαη ειεθηξηθήο πξνζηαζίαο θαηεγνξίαο ΙΙa (κε δηπιή κόλσζε), IPX1
πξνζηαζίαο από ζηαγόλεο λεξνύ, ηύπνπ BF, πζθεπή Αληηεθξεθηηθνύ Σύπνπ Α Ρ (Anaesthetic
Proof).
18. Η ζηάζκε ζνξύβνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 48 dB.
19. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
20. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.
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21. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο.
22. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
23. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 10
ΞΑΙΚΗΘΝ ΝΜΚΔΡΟΝ
1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο.
2.

Να είλαη θνξεηό ςεθηαθό παικηθό νμύκεηξν ρεηξόο πνπ λα εκθαλίδεη αξηζκεηηθέο ηηκέο γηα
ηνλ θνξεζκό νμπγόλνπ ηνπ αίκαηνο (%SpO2) θαη ηε ζπρλόηεηα ηνπ ζθπγκνύ.

3.

Να ιεηηνπξγεί κε κπαηαξίεο γηα ηνπιάρηζηνλ 10 ζπλερείο ώξεο κέρξη εμάληιεζεο ησλ
κπαηαξηώλ.

4.

Να έρεη εύξνο κεηξήζεσο:
 SpO2: 1 – 100%
 BPM: 30 – 240/min.

5.

Να έρεη ηθαλόηεηα αλάιπζεο (resolution):
 1% SpO2
 1 BPM.

6.

Να έρεη ελδείμεηο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θαη δηαθόπηεο:
 Έλδεημε SpO2
 Γηαθόπηεο On/Off
 Έλδεημε πνηόηεηαο θαη ζπρλόηεηαο ζθπγκνύ
 Τπνδνρή αηζζεηήξα παικηθνύ νμύκεηξνπ
 Γηαθόπηεο ελαιιαγήο επηινγώλ
 Δλδεηθηηθή ιπρλία ρακειήο κπαηαξίαο

7.

Οη ηηκέο θνξεζκνύ ηνπ νμπγόλνπ θαη νη ζπρλόηεηεο ζθπγκνύ λα παξνπζηάδνληαη κε θσηεηλέο
ςεθηαθέο ελδείμεηο ζε επαλάγλσζηε νζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ.

8.

Να δηαζέηεη ζπλαγεξκνύο κε πξνθαζνξηζκέλα όξηα, γηα SpO 2 θαη BPM κε νπηηθή θαη
αθνπζηηθή έλδεημε.

9.

Γηα θάζε ζθπγκό πνπ αληρλεύεηαη, λα ππάξρεη ζηελ νζόλε έλδεημε ηεο πνηόηεηάο ηνπ.

10. Σπρόλ απνζύλδεζε ή δπζιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηήξα λα επηζεκαίλεηαη κε έλδεημε ζηελ νζόλε
πγξώλ θσηεηλώλ ελδείμεσλ.
11. Όηαλ δελ ιακβάλνληαη επαξθή ζήκαηα ζθπγκνύ, νη αξηζκεηηθέο ηηκέο ηνπ SpO2 ή/θαη ηεο
ζπρλόηεηαο ζθπγκνύ λα αληηθαζίζηαληαη από παύιεο.
12. Οη θαηαζηάζεηο ρακειήο θαη πνιύ ρακειήο κπαηαξίαο λα επηζεκαίλνληαη από ηελ ελδεηθηηθή
ιπρλία ρακειήο κπαηαξίαο.
13. Να ζπλνδεύεηαη απαξαηηήησο από δύν αηζζεηήξεο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο.
14. Σν θαιώδην ηνπ αηζζεηήξα λα είλαη κεγάινπ κήθνπο θαη ηνπιάρηζηνλ 1 m.
15. Να είλαη δπλαηή ε πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ αηζζεηήξσλ κόλν, εθόζνλ απηό ρξεηαζηεί.
16. Να πεξηιακβάλεηαη πξνζηαηεπηηθή ειαζηηθή ζήθε.
17. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
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18. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.
19. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο.
20. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
21. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 11
ΙΣΛΗΑ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΖ ΡΞΝ LED ΡΟΝΣΖΙΑΡΖ
1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο.
2.

Να είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ηαηξηθό ρώξν εμέηαζεο.

3.

Να δηαζέηεη θεθαιή κε ιπρλίεο ηερλνινγίαο LED.

4.

Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα πόιεο 220-230V/50Hz κε ελζσκαησκέλν κεηαζρεκαηηζηή 12V ή
24V.

5.

Να δηαζέηεη κέγηζηε έληαζε θσηηζκνύ ηνπιάρηζηνλ 50.000lx ζε απόζηαζε 0,5 κέηξνπ από
ηελ θεθαιή.

6.
7.
8.
9.

Να δηαζέηεη δηαθόπηε on-off θαη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο έληαζεο θσηηζκνύ.
Η ζεξκνθξαζία ηνπ θσηηζκνύ λα είλαη πεξίπνπ 4.000 Κ, θαη λα είλαη είηε ζηαζεξή είηε
ξπζκηδόκελε.
Η νλνκαζηηθή δηάξθεηα δσήο ησλ ιπρληώλ LED λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30.000 h.
Η θεθαιή λα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε ζηηβαξό βξαρίνλα, αξζξσηό ή κε εύθακπην ηκήκα, πνπ
λα επηηξέπεη ηελ εύθνιε ηνπνζέηεζή ηεο θαη ηε ξύζκηζε ηνπ ύςνπο ηεο.

10. Σν θσηηζηηθό λα είλαη ηξνρήιαην επί πεληάθηηλεο ζηηβαξήο βάζεο κε πεξηζηξεθόκελνπο
ηξνρνύο.
11. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
12. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.
13. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
14. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 12
ΑΛΡΙΗΑ ΔΓΣΠΖΠ ΝΓΘΝΚΔΡΟΗΘΖ
1. Να είλαη θαηλνύξηα, ακεηαρείξηζηε ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα παξαδνζεί έηνηκε πξνο
ιεηηνπξγία.
2. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 220V/50Hz θαη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε
κπαηαξία ηόλησλ ιηζίνπ δηάξθεηαο ζπλερόκελεο ιεηηνπξγίαο άλσ ησλ πέληε (5) σξώλ.
3. Να είλαη θνξεηή κε ελζσκαησκέλε ιαβή κεηαθνξάο θαη ζύζηεκα εύθνιεο αλάξηεζεο ζε
ζηαηώ νξνύ ή/θαη νξηδόληηα ξάγα κεραλεκάησλ. Να δπγίδεη ιηγόηεξν από 3,5 θηιά.
4. Να είλαη αδηάβξνρε θαη λα θαζαξίδεηαη εύθνια.
5. Να δηαζέηεη ςεθηαθή νζόλε πςειήο επθξίλεηαο γηα ηελ απεηθόληζε ησλ παξακέηξσλ έγρπζεο,
ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ κελπκάησλ γηα ζθάικαηα ιεηηνπξγίαο.
6. Ο ξπζκόο έγρπζεο λα ξπζκίδεηαη ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 0,1 – 999 ml/h θαη ην βήκα ξύζκηζεο λα
είλαη 0,1 ml/h ή κηθξόηεξν θαη λα επηηξέπεηαη ε ξύζκηζε ηνπ αθόκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα
ιεηηνπξγίαο.
7. Να δηαζέηεη επίπεδν αθξίβεηαο ±5% ηνπιάρηζηνλ.
8. Να κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θιέβεο θαη αξηεξίεο θαη λα δηαζέηεη ζύζηεκα δηαηήξεζεο
αλνηρηνύ αγγείνπ (keep vain open) κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο ξνήο ζε εύξνο ηνπιάρηζηνλ
κεηαμύ 0,1 – 5,0 ml/h.
9. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο bolus ρσξίο δηαθνπή ηεο ξνήο κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο
ηνπ ξπζκνύ.
10. Να δηαζέηεη απεηθόληζε ηνπ ρνξεγνύκελνπ θαξκάθνπ ζηελ νζόλε θαηόπηλ επηινγήο από
ελζσκαησκέλε ζηε κλήκε βηβιηνζήθε θαξκάθσλ θαη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα εηζαγσγήο λέσλ
δεδνκέλσλ.
11. Να έρεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε Η/Τ γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ.
12. Να









δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθνύο ζπλαγεξκνύο γηα ηα παξαθάησ:
Σεο ζσζηήο ζύλδεζεο ηεο γξακκήο έγρπζεο.
Σεο ειεύζεξεο έγρπζεο πγξώλ από ηελ γξακκή έγρπζεο.
Σεο πςειήο πίεζεο ηεο παξνρήο.
Ύπαξμεο θπζαιίδσλ ζηελ γξακκή έγρπζεο.
Σεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο έγρπζεο.
Σεο αιιαγήο ξνήο θαηά ηελ ιεηηνπξγία.
Σεο θαηάζηαζεο θόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο.
Μεραληθό πξόβιεκα.

13. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
14. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.
15. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
16. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο.
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17. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
18. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 13
ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ
1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο θαηαζθεπήο.
2.

Να είλαη ηξνρήιαην κε ηέζζεξηο ηξνρνύο, δηακέηξνπ 125 mm, κε ειαζηηθή πεξηκεηξηθή
επηθάιπςε. Καη νη ηέζζεξηο ηξνρνί λα είλαη πεξηζηξεθόκελνη ελώ νη δύν από απηνύο λα έρνπλ
θξέλν.

3.

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλζεθηηθά αληηκηθξνβηαθά πιηθά θαηάιιεια γηα ζθιεξή
λνζνθνκεηαθή ρξήζε, κε κία από ηηο παξαθάησ επηινγέο:


Κνξκόο θαη ζπξηάξηα από αλνμείδσην ράιπβα θαη επηθάλεηα εξγαζίαο από ζπλζεηηθό πιηθό
(π.ρ. baydur)

είηε
 Κνξκόο, ζπξηάξηα θαη επηθάλεηα εξγαζίαο εμνινθιήξνπ από ζπλζεηηθό πιηθό (π.ρ. baydur)
4.

O θνξκόο λα έρεη δηαζηάζεηο πεξίπνπ θαη όρη κηθξόηεξεο από: Μήθνο 750mm, Πιάηνο 550
mm, Ύςνο 950 mm.
 ην κήθνο θαη ζην πιάηνο δεν ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ηξνρνί ή ηπρόλ πξνεμέρνπζα
ρεηξνιαβή.
 Σν ύςνο αλαθέξεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη ζπλεπώο περιλαμβάνει θαη ηνπο
ηξνρνύο.

5.

ηελ κπξνζηηλή κεγάιε πιεπξά λα δηαζέηεη ηέζζεξα ζπξηάξηα:
 Σα ηξία πάλσ λα είλαη όκνηα, κε δηαζηάζεηο όρη κηθξόηεξεο από:
- Δμσηεξηθό Μήθνο: 440 mm
- Δμσηεξηθό Ύςνο: 140 mm
- Δζσηεξηθό Ύςνο ζηα πιαηλά: 80 mm
 Σν ηειεπηαίν θάησ λα έρεη δηαζηάζεηο όρη κηθξόηεξεο από:
- Δμσηεξηθό Μήθνο: 440 mm
- Δμσηεξηθό Ύςνο: 210 mm
- Δζσηεξηθό Ύςνο ζηα πιατλά: 140 mm

6.

Σα ζπξηάξηα λα δηαζέηνπλ ζην εζσηεξηθό ηνπο ξπζκηδόκελα θαη αθαηξνύκελα δηαρσξηζηηθά.

7.

Να ππάξρεη θεληξηθό θιείδσκα ησλ ζπξηαξηώλ κε ελζσκαησκέλε θιεηδαξηά ςειά ζηελ
κπξνζηηλή όςε θαη θιεηδί.

8.

Οη πξνζόςεηο ησλ ζπξηαξηώλ λα κπνξνύλ λα είλαη ρξσκαηηζκέλεο κε δηαθνξεηηθό ρξώκα, ή
λα κπνξνύλ λα δερηνύλ ρξσκαηηθή επηζήκαλζε, επηινγήο ηεο ππεξεζίαο από δηαζέζηκε
γθάκα.

9.

Η επηθάλεηα εξγαζίαο λα δηαζέηεη ζηηο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ πιεπξέο (πίζσ θαη πιατλέο)
αλαζεθσκέλν γείζν. Οη δηαζηάζεηο ηεο εληόο ησλ γεηζώλ λα είλαη πεξίπνπ θαη όρη κηθξόηεξεο
από: Μήθνο 650 mm, Πιάηνο 500 mm.

10. Η επηθάλεηα εξγαζίαο λα δηαζέηεη πξνζζαθαηξνύκελν θάιπκκα από αλνμείδσην ράιπβα.
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11. Να δηαζέηεη ρεηξνιαβή ώζεζεο ζην ύςνο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ ζηε κία από
ηηο ζηελέο πιεπξέο.
12. Πάλσ από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη ζηελ πίζσ πιεπξά λα δηαζέηεη ζσιελσηό πιαίζην γηα
ζηήξημε εμαξηεκάησλ.
13. Δπί ηνπ ζσιελσηνύ πιαηζίνπ ζηε κία πιεπξά λα ππάξρεη βάζε γηα ζηήξημε θίηξηλνπ δνρείνπ
αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ.
14. Δπί ηνπ ζσιελσηνύ πιαηζίνπ ζηελ άιιε πιεπξά λα ππάξρεη βάζε γηα ζηήξημε αλνμείδσηνπ ή
ράξηηλνπ λεθξνεηδνύο.
15. Δπί ηνπ ζσιελσηνύ πιαηζίνπ λα ππάξρνπλ τρεις ζεηξέο από απνζεθεπηηθά ληνπιαπάθηα
(δηαλνκείο) κε αλαθιηλόκελεο δηάθαλεο πξνζόςεηο θαη ζήθεο γηα εηηθέηεο. Η θάησ ζεηξά λα
δηαζέηεη ηξεηο δηαλνκείο θαη νη δύν πάλσ λα δηαζέηνπλ ηέζζεξηο ή πέληε δηαλνκείο. Η θάησ
ζεηξά δηαλνκέσλ λα είλαη έρεη ύςνο ηνπιάρηζηνλ 230 mm θαη νη πάλσ ζεηξέο ησλ δηαλνκέσλ
λα έρνπλ ύςνο ηνπιάρηζηνλ 150mm. Η θάησ ζεηξά ησλ δηαλνκέσλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 150
mm ςειόηεξα από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο.
16. Να δηαζέηεη βάζε γηα ζηήξημε δνρείνπ απνιπκαληηθνύ πγξνύ, επί ηνπ ζσιελσηνύ πιαηζίνπ ή
ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο.
17. ηε κία πιατλή επηθάλεηα ηνπ θνξκνύ, λα ππάξρεη θάδνο απνξξηκκάησλ ρσξεηηθόηεηαο
ηνπιάρηζηνλ 18 lit, κε αλαθιηλόκελν θαπάθη.
18. ηελ άιιε πιατλή πιεπξά ηνπ θνξκνύ, λα ππάξρεη ρακειά θάδνο απνξξηκκάησλ
ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 12 lit, κε αλαθιηλόκελν θαπάθη.
19. ηελ ίδηα πιατλή πιεπξά ηνπ θνξκνύ, πάλσ από ηνλ θάδν ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 12
lit, λα ππάξρεη ζπξηαξσηή επηθάλεηα γξαςίκαηνο.
20. ην ύςνο ηεο βάζεο λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθό αληηθξνπζηηθό πιηθό γηα πξνζηαζία ησλ
ηνίρσλ από ρηππήκαηα, ζηηο γσλίεο κόλν ή ζην ζύλνιν ηηο πεξηκέηξνπ ηεο βάζεο.
21. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
22. Να θέξεη ζήκαλζε CE ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο.
23. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
24. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 14
ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ/ΑΙΙΑΓΩΛ
1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο θαηαζθεπήο.
2.

Να είλαη ηξνρήιαην κε ηέζζεξηο ηξνρνύο, δηακέηξνπ 125 mm, κε ειαζηηθή πεξηκεηξηθή
επηθάιπςε. Καη νη ηέζζεξηο ηξνρνί λα είλαη πεξηζηξεθόκελνη ελώ νη δύν από απηνύο λα έρνπλ
θξέλν.

3.

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλζεθηηθά αληηκηθξνβηαθά πιηθά θαηάιιεια γηα ζθιεξή
λνζνθνκεηαθή ρξήζε, κε κία από ηηο παξαθάησ επηινγέο:


Κνξκόο θαη ζπξηάξηα από αλνμείδσην ράιπβα θαη επηθάλεηα εξγαζίαο από ζπλζεηηθό πιηθό
(π.ρ. baydur)

είηε
 Κνξκόο, ζπξηάξηα θαη επηθάλεηα εξγαζίαο εμνινθιήξνπ από ζπλζεηηθό πιηθό (π.ρ. baydur)
4.

O θνξκόο λα έρεη δηαζηάζεηο πεξίπνπ θαη όρη κηθξόηεξεο από: Μήθνο 750mm, Πιάηνο 550
mm, Ύςνο 950 mm.
 ην κήθνο θαη ζην πιάηνο δεν ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ηξνρνί ή ηπρόλ πξνεμέρνπζα
ρεηξνιαβή.
 Σν ύςνο αλαθέξεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη ζπλεπώο περιλαμβάνει θαη ηνπο
ηξνρνύο.

5.

ηελ κπξνζηηλή κεγάιε πιεπξά λα δηαζέηεη έλα ζπξηάξη κε εζσηεξηθά ξπζκηδόκελα
δηαρσξηζηηθά θαη κε δηαζηάζεηο πεξίπνπ θαη όρη κηθξόηεξεο από:
- Δμσηεξηθό Μήθνο: 440 mm
- Δμσηεξηθό Ύςνο: 140 mm
- Δζσηεξηθό Ύςνο ζηα πιαηλά: 80 mm

6.

ηελ κπξνζηηλή κεγάιε πιεπξά, θαη θάησ από ην ζπξηάξη, λα δηαζέηεη ληνπιάπη κε δίθπιιε
πόξηα. Σν ληνπιάπη ζην εζσηεξηθό ηνπ λα δηαζέηεη ξάθη κε επηινγή ηνπ ύςνπο ηνπνζέηεζεο.

7.

Να ππάξρεη θεληξηθό θιείδσκα ηνπ ζπξηαξηνύ θαη ηνπ ληνπιαπηνύ κε ελζσκαησκέλε
θιεηδαξηά ςειά ζηελ κπξνζηηλή όςε θαη θιεηδί.

8.

Η επηθάλεηα εξγαζίαο λα δηαζέηεη ζηηο ηξεηο ηνπιάρηζηνλ πιεπξέο (πίζσ θαη πιατλέο)
αλαζεθσκέλν ρείινο. Οη δηαζηάζεηο ηεο εληόο ησλ ρεηιώλ λα είλαη πεξίπνπ θαη όρη κηθξόηεξεο
από: Μήθνο 650 mm, Πιάηνο 500 mm.

9.

Η επηθάλεηα εξγαζίαο λα δηαζέηεη πξνζζαθαηξνύκελν θάιπκκα από αλνμείδσην ράιπβα.

10. Να δηαζέηεη ρεηξνιαβή ώζεζεο ζην ύςνο ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ ζηε κία από
ηηο ζηελέο πιεπξέο.
11. Πάλσ από ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη ζηελ πίζσ πιεπξά λα δηαζέηεη ζσιελσηό πιαίζην γηα
ζηήξημε εμαξηεκάησλ.
12. Δπί ηνπ ζσιελσηνύ πιαηζίνπ ζηε κία πιεπξά λα ππάξρεη βάζε γηα ζηήξημε θίηξηλνπ δνρείνπ
αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ.
13. Δπί ηνπ ζσιελσηνύ πιαηζίνπ λα ππάξρνπλ δύο ζεηξέο από απνζεθεπηηθά ληνπιαπάθηα
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(δηαλνκείο) κε αλαθιηλόκελεο δηάθαλεο πξνζόςεηο θαη ζήθεο γηα εηηθέηεο. Η θάησ ζεηξά λα
δηαζέηεη ηξεηο δηαλνκείο θαη ε πάλσ λα δηαζέηεη ηέζζεξηο ή πέληε δηαλνκείο. Η θάησ ζεηξά
δηαλνκέσλ λα είλαη έρεη ύςνο ηνπιάρηζηνλ 230 mm θαη ε θάησ ζεηξά ησλ δηαλνκέσλ λα έρεη
ύςνο ηνπιάρηζηνλ 150mm.
14. Δπί ηνπ ζσιελσηνύ πιαηζίνπ, θαη θάησ ή πάλσ από ηνπο δηαλνκείο, λα ππάξρεη ξάθη
ηνπνζέηεζεο αληηθεηκέλσλ.
15. Η επηθάλεηα εξγαζίαο λα δηαζέηεη πξνζζαθαηξνύκελε βάζε γηα ζηήξημε ηεζζάξσλ
κπνπθαιηώλ.
16. ηε κία πιατλή επηθάλεηα ηνπ θνξκνύ, λα ππάξρεη θάδνο απνξξηκκάησλ ρσξεηηθόηεηαο
ηνπιάρηζηνλ 18 lit, κε αλαθιηλόκελν θαπάθη.
17. ηελ άιιε πιατλή πιεπξά ηνπ θνξκνύ, λα ππάξρεη ρακειά θάδνο απνξξηκκάησλ
ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 12 lit, κε αλαθιηλόκελν θαπάθη.
18. ηελ ίδηα πιατλή πιεπξά ηνπ θνξκνύ, πάλσ από ηνλ θάδν ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 12
lit, λα ππάξρεη ζηεξηγκέλν νξζνγώλην αλνμείδσην δνρείν κε θαπάθη γηα ηνπνζέηεζε
ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ, κε δηαζηάζεηο πεξίπνπ θαη όρη κηθξόηεξεο από: ΜxΠxΤ 300x300x200
mm.
19. ην ύςνο ηεο βάζεο λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθό αληηθξνπζηηθό πιηθό γηα πξνζηαζία ησλ
ηνίρσλ από ρηππήκαηα, ζηηο γσλίεο κόλν ή ζην ζύλνιν ηηο πεξηκέηξνπ ηεο βάζεο.
20. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
21. Να θέξεη ζήκαλζε CE ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο.
22. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
23. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.

21/4/2017 – σελ. 26
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 15
ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΚΝΙΠΚΑΡΗΘΩΛ ΑΞΝΒΙΖΡΩΛ
1. Να είλαη θαηλνύξην θαη ακεηαρείξηζην.
2.

Να είλαη θάδνο θαηαζθεπαζκέλνο από αλνδηνκέλν αινπκίλην ή αλνδηνκέλν ειαθξύ κεηαιιηθό
θξάκα.

3.

Να έρεη νξζνγώλην ζρήκα κε εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο: Μήθνο 1000 – 1150 mm, Πιάηνο 650700 mm, Ύςνο 1400-1500 mm.

4.

Να έρεη εζσηεξηθή ρσξεηηθόηεηα πεξίπνπ 700 ιίηξσλ.

5.

Να είλαη ηξνρήιαην, κε ηέζζεξηο ηξνρνύο δηακέηξνπ 160–200 mm ζηηο γσλίεο, κε ειαζηηθή
πεξηκεηξηθή επηθάιπςε, θαη ρεηξνιαβή ζηε κία ηνπιάρηζηνλ ζηελή πιεπξά. Οη δύν από ηνπο
ηξνρνύο λα είλαη ζηαζεξνί θαη νη άιινη δύν πεξηζηξεθόκελνη.

6.

ην ύςνο ηεο βάζεο λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθό αληηθξνπζηηθό πιηθό γηα πξνζηαζία ησλ
ηνίρσλ από ρηππήκαηα, ζηηο γσλίεο κόλν ή ζην ζύλνιν ηηο πεξηκέηξνπ ηεο βάζεο.

7.

Να δηαζέηεη νξηδόληηεο ξαβδώζεηο ελίζρπζεο γηα αύμεζε ηεο αθακςίαο ησλ πιεπξηθώλ
επηθαλεηώλ.

8.

Ο ππζκέλαο ηνπ ηξνρήιαηνπ λα είλαη εληζρπκέλνο γηα αληνρή ζην βάξνο ησλ ζάθσλ ησλ
απνβιήησλ.

9.

ηελ πάλσ πιεπξά λα δηαζέηεη αξζξσηό θαπάθη πνπ λα αλνηγνθιείλεη θαηά ην κήθνο.

10. Η κία από ηηο πιατλέο κεγάιεο πιεπξέο λα δηαζέηεη αλνηγόκελε αξζξσηή πόξηα, πνπ λα
αλνίγεη πξνο ηα έμσ θαη θάησ γηα δηεπθόιπλζε ζηελ εηζαγσγή ζάθσλ απνβιήησλ, θαη πνπ λα
απνηειείηαη από έλα ή δύν ηκήκαηα.
11. Σν εζσηεξηθό ηνπ ηξνρήιαηνπ λα κπνξεί λα πιέλεηαη θαη γη απηό ην ιόγν απαξαηηήησο λα
δηαζέηεη ζηνλ ππζκέλα απνρέηεπζε απνξξνήο πγξώλ κε εμσηεξηθή θάλνπια.
12. Σν βάξνο ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 50 Kgr.
13. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
14. Να θέξεη ζήκαλζε CE ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο.
15. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο.
16. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 16
ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΝ ΠΔΡ ΩΡΝΠΘΝΞΗΝ ΔΞΗΡΝΗΣΗΝ
1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο.
2. Να είλαη επαγγεικαηηθνύ επηπέδνπ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε θιηληθέο θαη εμεηαζηήξηα
Ννζνθνκείνπ.
3. Να ζηεξίδεηαη κε αζθάιεηα ζηελ επηηνίρηα βάζε θαη λα ζπλνδεύεηαη από ηα παξειθόκελα γηα
αξρηθή ρξήζε θαη επηπιένλ κε εθαηό ρνάλεο κηαο ρξήζεσο.
4. Να ζπλνδεύεηαη από επηηνίρηα βάζε ηνπνζέηεζεο ησλ ρναλώλ κηαο ρξήζεσο.
5. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 220V/50Hz θαη ε θεθαιή λα είλαη νπηηθώλ ηλώλ κε θσηηζκό LED 3,5V.
6. Να έρεη απηόκαην ON/OFF θαηά ηελ απνκάθξπλζε θαη ηνπνζέηεζε αληίζηνηρα ζηελ επηηνίρηα
βάζε.
7. Η ιαβή λα είλαη αληηνιηζζεηηθή , εμνπιηζκέλε κε κεραληζκό ειέγρνπ θσηεηλόηεηαο, κε
θαιώδην πνπ λα επηηξέπεη απνκαθξπζκέλε εξγαζία από ηελ βάζε, γηα ηνπιάρηζηνλ 3 κέηξα.
8. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
9. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.
10. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
11. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο.
12. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 17
ΠΡΖΘΝΠΘΝΞΗΝ
1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο.
2.

Να παξέρεη εμαηξεηηθή αθνπζηηθή απόδνζε.

3.

Να είλαη ζηέξεν θαη αλζεθηηθό ζηε ζθιεξή ρξήζε.

4.

Να είλαη δηπινύ θώδσλα (δηπιήο όςεο).

5.

Η κεγάιε πιεπξά (45-50 mm δηάκεηξνο) λα είλαη θαηάιιειε γηα ελήιηθεο.

6.

Η κηθξή πιεπξά (25-40 mm δηάκεηξνο) θαηάιιειε γηα παηδηά ή αδύλαηνπο αζζελείο.

7.

O θώδσλαο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από αλνμείδσην ράιπβα ή αινπκίλην.

8.

Ο θώδσλαο θαη ζηηο δύν όςεηο ηνπ λα έρεη δαθηπιίνπο πνπ δελ παγώλνπλ ηνλ αζζελή.

9.

Σα αθνπζηηθά ζηηο άθξεο ηνπο λα είλαη από καιαθό πιηθό ώζηε λα εθαξκόδνπλ ηέιεηα ζηα
απηηά ησλ ηαηξώλ.

10. Ο ζσιήλαο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από αλζεθηηθό εύθακπην ζπλζεηηθό πιηθό ηέηνην (π.ρ.
λενπξέλην) ώζηε λα κπνξεί λα δηπιώλεη ρσξίο λα δεκηνπξγνύληαη ζθαζίκαηα ή ξσγκέο θαη λα
έρεη κήθνο ηνπιάρηζηνλ 70 cm.
11. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
12. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.
13. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο.
14. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
15. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
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ΑΔΑ: ΩΞ1Υ46907Ι-3ΥΖ
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 18
ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΑ ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΠΔΡ
1. Σα ρεηξνπξγηθά εξγαιεία λα είλαη θαηλνύξηα θαη ακεηαρείξηζηα.
2.
3.
4.
5.

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην ράιπβα θαη λα αληέρνπλ ζε πνιιαπιέο ρξήζεηο θαη
ηελ απνζηείξσζή ηνπο ζε θιίβαλν αηκνύ.
Να έρνπλ καη ηειείσκα θαη όρη γπαιηζηεξό.
Να θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθό αλάιπζεο ηνπ κεηάιινπ θαηαζθεπήο ησλ εξγαιείσλ, πξσηόηππν
ή επίζεκα επηθπξσκέλν.
Σα





εξγαιεία λα έρνπλ ραξαγκέλν πάλσ ηνπο:
Σν ινγόηππν ή ηελ νλνκαζία ηεο θίξκαο
Σνλ θσδηθό ηνπ εξγαιείνπ
εηξηαθό αξηζκό
Πηζηνπνίεζε CE

6.

Να θαηαηεζεί πξόζθαηνο πξσηόηππνο θαηάινγνο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. Να
αλαθεξζεί ζε πνηα ζεκεία ηνπ θαηαιόγνπ αλαθέξνληαη ηα δεηνύκελα εξγαιεία θαη νη θσδηθνί
πνπ ζα αλαγξάθνληαη ζηα εξγαιεία λα ζπκθσλνύλ κε ηνπο θσδηθνύο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ
θαηάινγν.

7.

Να κε πξνζθεξζνύλ εξγαιεία ζπγθεληξσηηθώλ νίθσλ ή νίθσλ RELABEL, αιιά κόλν ηνπ
εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο.

8.

Σα εξγαιεία λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο
ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.

9.

Να πιεξνύλ ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο.

10. Να έρνπλ εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
11. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
12. Σν ζεη ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ πεξηιακβάλεη ηα είδε πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ θάησζη
πίλαθα:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ
Παξακάλα Bunt 105 mm
Λαβή γηα καραηξίδηα Νν4 135 mm
Λαβή γηα καραηξίδηα Νν3 125 mm
Λαβίδα ρεηξνπξγηθή κνλνδνληνηή ιεπηή επζεία 145 mm
Λαβίδα ρεηξνπξγηθή κνλνδνληνηή ιεπηή επζεία 160 mm
Λαβίδα αλαηνκηθή standard επζεία 145 mm
Λαβίδα αλαηνκηθή standard επζεία 180 mm
Λαβίδα αξπαγήο νξγάλσλ Babcock 155 mm
Λαβίδα αλαηνκηθή ιεπηή επζεία 145 mm
Λαβίδα αηκνζηαηηθή θπξηή 200mm
Βεινλνθάηνρν Hegar 205 mm
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Βεινλνθάηνρν Mayo-Hegar 190 mm
Βεινλνθάηνρν Crile-Murray 150 mm
Φαιίδη ξακκάησλ standard επζύ 165 mm
Λαβίδα αηκνζηαηηθή Rochester-Pean θπξηή 160 mm
Λαβίδα αηκνζηαηηθή Rochester-Pean θπξηή 185 mm
Λαβίδα αηκνζηαηηθή Rochester-Pean επζεία 160 mm
Λαβίδα αηκνζηαηηθή Kocher θπξηή 150 mm
Λαβίδα αηκνζηαηηθή Kocher επζεία 150 mm
Λαβίδα Mosquito θπξηή 125 mm
Λαβίδα Mosquito επζεία 125 mm
Λαβίδα πεηζεηώλ Backhaus 135 mm
Λαβίδα πεηζεηώλ Backhaus 110 mm
Άγθηζηξν US-Army 220 mm
Άγθηζηξν Farabeuf 150 mm
Άγθηζηξν Farabeuf 125 mm
Άγθηζηξν Roux 165 mm 33x45 mm
Γισζζνπίεζηξν Buchwald 180 mm
Μύιε 160 mm
Νεθξνεηδέο 250 mm
Φαιίδη Metzenbaum θπξηό 180 mm
Φαιίδη Metzenbaum θπξηό 145 mm
Άγθηζηξν Rollet αηρκεξό 135 mm 2,5x7,0 mm
Άγθηζηξν 155 mm 4x10mm
Άγθηζηξν Mannerfelt 155 mm 12x12 mm
ΔΜΩΡΔΟΗΘΑ ΗΑΡΟΔΗΑ – ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ
Βεινλνθάηνρν κε ζρηζκή Mayo-Hegar 150 mm
Βεινλνθάηνρν Crile-Murray 150 mm
Λαβίδα αηκνζηαηηθή Pean επζεία 140 mm
Λαβίδα αηκνζηαηηθή Pean θπξηή 140 mm
Λαβίδα αηκνζηαηηθή Rankin θπξηή 160 mm
Λαβίδα αλαηνκηθή standard επζεία 160 mm
Λαβίδα αλαηνκηθή medium επζεία 160 mm
Λαβίδα ρεηξνπξγηθή κνλνδνληνηή επζεία 160 mm
Λαβίδα ρεηξνπξγηθή δηπινδνληνηή επζεία 160 mm
Φαιίδη Metzenbaum επζύ 180 mm
Φαιίδη Metzenbaum θπξηό 180 mm
Λαβίδα Mosquito θπξηή 125 mm
Λαβίδα αηκνζηαηηθή ιεπηή κνλνδνληνηή Crile 160 mm
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ΑΔΑ: ΩΞ1Υ46907Ι-3ΥΖ
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 19
ΞΗΔΠΝΚΔΡΟΝ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΝ
1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο.
2.

Να είλαη επηηξαπέδην, επαγγεικαηηθνύ επηπέδνπ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε θιηληθέο θαη
εμεηαζηήξηα Ννζνθνκείνπ.

3.

Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα πόιεο 220-230V/50Hz θαη λα πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλε
επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία.

4.

Να ρξεζηκνπνηεί παικνγξαθηθή ηερλνινγία κέηξεζεο, κε ρξήζε θνπζθώκαηνο θαη
μεθνπζθώκαηνο πεξηρεηξίδαο.

5.

Να ππάξρεη απηόκαηε αξρηθή πίεζε θνπζθώκαηνο ηεο πεξηρεηξίδαο ή ξπζκηδόκελε κε ηξεηο
ηνπιάρηζηνλ επηινγέο.

6.

Σν θνύζθσκα θαη
κηθξνεπεμεξγαζηή.

7.

Να παξέρεη ελδείμεηο γηα ηε ζπζηνιηθή πίεζε κε εύξνο ηνπιάρηζηνλ 60-250 mmHg θαη ηε
δηαζηνιηθή πίεζε κε εύξνο ηνπιάρηζηνλ 40-200 mmHg.

μεθνύζθσκα

ηεο

πεξηρεηξίδαο

λα

ειέγρεηαη

ειεθηξνληθά

8.

Nα παξέρεη έλδεημε ηνπ θαξδηαθνύ παικνύ κε εύξνο ηνπιάρηζηνλ 50-200 BPM.

9.

Οη ελδείμεηο λα παξέρνληαη ζε επαλάγλσζηε νζόλε νπίζζηνπ θσηηζκνύ.

από

10. Να έρεη αλάιπζε κέηξεζεο θαηά 1 mmHg θαη 1 BPM ή θαιύηεξε.
11. Να έρεη νλνκαζηηθή αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο ηεο πίεζεο ±3 mmHg θαη ηεο κέηξεζεο ησλ
παικώλ ±5 BPM, ή θαιύηεξεο.
12. Να έρεη έλδεημε αθαλόληζηνπ ξπζκνύ θαξδηάο (αξξπζκία)
13. Να ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 10 νC θαη 40 oC.
14. Να είλαη ειαθξύ, κε βάξνο όρη κεγαιύηεξν ησλ 1000 gr, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ
κεηαζρεκαηηζηή θαη ηεο κπαηαξίαο.
15. Με πιήξσο θνξηηζκέλε κπαηαξία ε νλνκαζηηθή δηάξθεηά ηεο λα είλαη γηα 300 ηνπιάρηζηνλ
κεηξήζεηο.
16. Να ππάξρεη έλδεημε ηεο ζηάζκεο ηεο κπαηαξίαο.
17. Να δηαζέηεη ρεηξνιαβή γηα ηελ εύθνιε κεηαθνξά ηνπ.
18. Να δηαζέηεη καθξύ ειαζηηθό ζσιήλα πξνο ηηο πεξηρεηξίδεο, κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1 m.
19. Να κπνξεί λα εμνπιηζηεί εμηξά κε πξνέθηαζε ηνπ ειαζηηθνύ ζσιήλα, κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1
m.
20. Να κπνξεί λα εμνπιηζηεί εμηξά κε βάζε ηνπνζέηεζεο ζηνλ ηνίρν.
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21. Να ζπλνδεύεηαη από 2 πεξηρεηξίδεο, κία θαλνληθή ελειίθσλ (22-32 cm) θαη κία κεγάιε
ελειίθσλ (32-42 cm).
22. Nα κπνξεί λα εμνπιηζηεί εμηξά κε πεξηρεηξίδεο ηνπιάρηζηνλ άιισλ 2 κεγεζώλ (λα
αλαθεξζνύλ).
23. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
24. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.
25. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο.
26. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
27. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
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ΑΔΑ: ΩΞ1Υ46907Ι-3ΥΖ
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 20
ΘΙΗΛΖ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 3 ΠΖΚΔΗΩΛ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ
1. Να είλαη θαηλνύξην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο ειεθηξηθό θξεβάηη 3 ηκεκάησλ,
ζεξαπείαο θαη καζάδ γηα θπζηνζεξαπεπηηθή ρξήζε.
2.

Να είλαη ζηηβαξή κεηαιιηθή θαηαζθεπή, αληνρήο βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 200 θηιώλ κε
ειεθηξηθή ξύζκηζε ύςνπο από 50 έσο 110 εθαηνζηά πεξίπνπ, κέζσ πεξηκεηξηθνύ
ζπζηήκαηνο.

3.

Γηαζηάζεηο ηξάπεδαο: κήθνο: πεξίπνπ 200 εθαηνζηά, πιάηνο: θαη’ επηινγή κεηαμύ 70 θαη 80
εθαηνζηά.

4.

Να δηαζέηεη ξπζκηδόκελν ηκήκα θεθαιηνύ από -70 έσο +40 κνίξεο, ξπζκηδόκελν ηκήκα
πνδηώλ από 0 έσο 90 κνίξεο θαη πξνζθέθαιν κε απνζπώκελν καμηιάξη θαη νπή πξνζώπνπ.

5.

Τιηθό γέκηζεο θαη ηαπεηζαξία από άθιεθηα πιηθά κεγάιεο αληνρήο ζε γξαηδνπληέο θαη
ηξηβέο.

6.

Να δηαζέηεη ζύζηεκα γηα ηνπνζέηεζεο δσλώλ θαη ειαζηηθώλ ηαηληώλ.

7.

Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.

8.

Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.

9.

Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.

10. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο.
11. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
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ΑΔΑ: ΩΞ1Υ46907Ι-3ΥΖ
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 21
ΠΠΘΔΖ ΖΙΔΘΡΟΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ-ΞΔΟΖΣΩΛ-ΑΛΑΟΟΝΦΖΠΖΠ
1. Να είλαη πιήξεο, θαηλνύξγηα, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα
πεξηιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο.
2.

Να ζπλνδεύεηαη από ππέξερν θαη αλαξξόθεζε ελζσκαησκέλα ή απηόλνκα όια καδί ζε έλα
ηξνρήιαην κε αληηζηαηηθνύο ηξνρνύο κε θξέλα ζε ηνπιάρηζηνλ 2 από απηνύο.

3.

Να δηαζέηεη νζόλε πςειήο επθξίλεηαο
ζεξαπείαο.

4.

θαηάιιειε γηα απεηθόληζε όισλ ησλ παξακέηξσλ

Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο ιεηηνπξγίαο ειεθηξνζεξαπείαο θαη ππέξερνπ.

5.

Η ειεθηξνζεξαπεία λα δηαζέηεη όιεο ηηο κνξθέο ξεπκάησλ ρακειήο θαη κεζαίαο ζπρλόηεηαο,
δπν αλεμάξηεηα θαλάιηα κε δπλαηόηεηα επηινγήο δηαθνξεηηθνύ ξεύκαηνο, δπλαηόηεηα
ξύζκηζεο ησλ παξακέηξσλ ησλ ξεπκάησλ θαη κεγάιν αξηζκό
ζέζεσλ απνζήθεπζεο
πξνγξακκάησλ θαη πξσηνθόιισλ ζεξαπείαο.

6.

Να ζπλνδεύεηαη από πιαθνεηδή ειεθηξόδηα κε ηηο αληίζηνηρεο ζθνπγγαξέληεο ζήθεο θαη
ηκάληεο ζπγθξάηεζεο.

7.

Ο ππέξερνο λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κηα αδηάβξνρε θεθαιή εθπνκπήο 1 θαη 3 MHz, γηα
παικηθή ή ζπλερή εθπνκπή θαη ζύζηεκα ερεηηθήο θαη νπηηθήο εηδνπνίεζεο ζε πεξίπησζε
απώιεηαο επαθήο.

8.

Η αλαξξόθεζε λα ζπλνδεύεηαη από ηα θαηάιιεια ειεθηξόδηα βεληνύδεο κε ηα αληίζηνηρα
ζθνπγγάξηα ηνπο.

9.

Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.

10. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.
11. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
12. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο.
13. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
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ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 22
ΓΗΑΘΔΟΚΗΑ ΚΗΘΟΝΘΚΑΡΩΛ
1. Να είλαη πιήξεο, θαηλνύξγηα, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα
πεξηιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο.
2.

Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 220V/50Hz θαη λα είλαη ηξνρήιαηε κε αληηζηαηηθνύο ηξνρνύο κε
θξέλα ζε ηνπιάρηζηνλ 2 από απηνύο.

3.

Να δηαζέηεη ζπλερή εθπνκπή κε κέγηζηε ηζρύ εμόδνπ πεξίπνπ 250W θαη παικηθή εθπνκπή κε
κέγηζηε ηζρύ εμόδνπ πεξίπνπ 1500W.

4.

Να δηαζέηεη εξγνλνκηθό-πνιύζπαζην βξαρίνλα ειεθηξνδίσλ γηα αθξηβή ηνπνζέηεζε.

5.

Να ζπλνδεύεηαη από αθηηλνβόιν επξέσο πεδίνπ ηύπνπ ζακαξάθη θαη θαη’ επηινγή λα έρεη ηελ
δπλαηόηεηα πξνζζήθεο εζηηαθνύ αθηηλνβόινπ ηύπνπ ηύκπαλν.

6.

Να δηαζέηεη έλδεημε ηζρύνο θαη ρξόλνπ ζεξαπείαο θαζώο θαη εηδνπνίεζε γηα ην ηέινο θαη
δηαθνπή ηεο.

7.

Να δηαζέηεη ζύζηεκα πξνζηαζίαο ηεο ιπρλίαο από ππεξζέξκαλζε θαη απηόκαηεο δηαθνπήο
ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο.

8.

Να ελζσκαηώλεη έηνηκα πξσηόθνιια ζεξαπείαο ζπλερνύο θαη παικηθήο εθπνκπήο.

9.

Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.

10. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.
11. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
12. Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο.
13. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
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ΑΔΑ: ΩΞ1Υ46907Ι-3ΥΖ
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 23
ΙΣΛΗΑ ΞΔΟΘΟΩΛ ΡΟΝΣΖΙΑΡΖ
1. Να είλαη πιήξεο, θαηλνύξγηα, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα
πεξηιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο.
2.

Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα πόιεο 220V/50Hz.

3.

Να είλαη ηξνρήιαηε θαη λα ξπζκίδεηαη εύθνια ην ύςνο θαη ε θιίζε ηεο ζε ζρέζε κε ηνλ
αζζελή.

4.

Η ηζρύο ηεο λα είλαη πεξίπνπ 400W θαη λα δηαζέηεη ρξνλόκεηξν 0 έσο 60 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ.

5.

Να θέξεη πξνζηαηεπηηθή ζράξα γηα ηελ απνθπγή επαθήο κε ηελ πεγή ζεξκόηεηαο.

6.

Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.

7.

Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.

8.

Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.

9.

Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο.

10. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
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ΑΔΑ: ΩΞ1Υ46907Ι-3ΥΖ
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 24
ΘΑΟΔΘΙΑ ΚΑΠΑΕ ΦΝΟΖΡΖ
1. Να είλαη πιήξεο, θαηλνύξγηα, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα
πεξηιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο.
2.

Να δηαζέηεη θάζηζκα ξπζκηδόκελν ζε ύςνο.

3.

Σν ππνζηήξηγκα θεθαιήο λα ξπζκίδεηαη ζε ύςνο θαη θιίζε.

4.

Να δηαζέηεη ξπζκηδόκελα ππνζηεξίγκαηα ζώξαθνο θαη ρεξηώλ.

5.

Να είλαη ην δπλαηόλ κηθξή ζε όγθν θαη βάξνο γηα εύθνιε κεηαθίλεζε.

6.

Να δηαζέηεη πιηθά γέκηζεο θαη ηαπεηζαξίαο ππναιιεξγηθά θαη αλζεθηηθά ζε ηξηβή θαη
θαζαξηζκό.

7.

Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.

8.

Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.

9.

Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο.

10. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.
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ΑΔΑ: ΩΞ1Υ46907Ι-3ΥΖ
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 25
ΠΠΘΔΖ ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ ΔΞΗΘΔΚΑΡΩΛ
1. Να είλαη πιήξεο, θαηλνύξγηα, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα
πεξηιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο.
2.

Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 220V/50Hz θαη ε ηζρύο ηεο λα είλαη πεξίπνπ 1800W.

3.

Να δηαζέηεη ξύζκηζε ζεξκνθξαζίαο κέζσ ζεξκνζηάηε αθξηβείαο 40 ν έσο 100ν C πεξίπνπ θαη
πξνζηαζία από ππεξζέξκαλζε.

4.

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε από θαηάιιειν πιηθό κε αληνρή θαη δηαηήξεζε πςειώλ
ζεξκνθξαζηώλ.

5.

Να έρεη ρσξεηηθόηεηα πεξίπνπ 25 ιίηξα θαη ζεξκηθά κνλσκέλεο ρεηξνιαβέο.

6.

Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.

7.

Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.

8.

Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.

9.

Να πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο.

10. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ.

21/4/2017 – σελ. 39

ΑΔΑ: ΩΞ1Υ46907Ι-3ΥΖ
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 26
ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΘΑΘΑΟΝ/ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ
1. Να είλαη θαηλνύξην θαη ακεηαρείξηζην.
2.

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ζσιελσηό πιαίζην από αλνμείδσην ράιπβα.

3.

Να έρεη δηαζηάζεηο πεξίπνπ θαη όρη κεγαιύηεξεο από: Μήθνο 1100 mm, Πιάηνο 700 mm,
Ύςνο 1150 mm.

4.

Σν ηξνρήιαην ζηε κία ηνπ πιεπξά λα δηαζέηεη θιεηζηό ληνπιάπη γηα ηνπνζέηεζε θαζαξνύ
ηκαηηζκνύ, θαηαζθεπαζκέλν από μύιν πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 15 mm κε επηθάιπςε κειακίλεο.
Tν κήθνο ηνπ ληνπιαπηνύ λα είλαη πεξίπνπ ην κηζό ηνπ ζπλνιηθνύ κήθνο ηνπ ηξνρήιαηνπ.

5.

Σν ληνπιάπη λα δηαζέηεη ζην εζσηεξηθό ηνπ έλα ή δύν ξάθηα.

6.

Σν ληνπιάπη λα δηαζέηεη πόξηα κνλόθπιιε ή δίθπιιε ζηε ζηελή πιεπξά ηνπ ηξνρήιαηνπ.

7.

Η άλσ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ληνπιαπηνύ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ επηθάλεηα
εξγαζίαο θαη λα δηαζέηεη ζηηο ηξεηο από ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ππεξπςσκέλν ην ζσιελσηό
πιαίζην (θάγθειν).

8.

Σν ηξνρήιαην ζηελ άιιε ηνπ πιεπξά λα δηαζέηεη δύν ζηεθάληα κε ζύζηεκα ηνπνζέηεζεο
θαη ζηεξέσζεο ηππνπνηεκέλσλ ζάθσλ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνύ.

9.

Σα ζηεθάληα λα δηαζέηνπλ αξζξσηά πιαζηηθά θαπάθηα πνπ λα αλνίγνπλ κε πνδνθίλεην
κεραληζκό.

10. Σν ηξνρήιαην λα δηαζέηεη ηέζζεξηο ηξνρνύο ζηηο γσλίεο δηακέηξνπ 120–160 mm, κε
ειαζηηθή πεξηκεηξηθή επηθάιπςε, νη δύν ηνπιάρηζηνλ από ηνπο νπνίνπο λα είλαη
πεξηζηξεθόκελνη. Οη δύν ηνπιάρηζηνλ ηξνρνί λα δηαζέηνπλ θξέλν.
11. Σν ηξνρήιαην ζην ύςνο ηεο βάζεο λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθό αληηθξνπζηηθό πιηθό γηα
πξνζηαζία ησλ ηνίρσλ από ρηππήκαηα, ζηηο γσλίεο κόλν ή ζην ζύλνιν ηηο πεξηκέηξνπ ηεο
βάζεο.
12. Να αλαθεξζεί αλ ππάξρεη δπλαηόηεηα επηινγήο ρξσκαηηζκνύ γηα ηα πιαζηηθά θαπάθηα θαη
γηα ην ληνπιάπη, ώζηε λα επηιέμεη ε ππεξεζία θαηά ηελ ηειηθή παξαγγειία.
13. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
14. Να θέξεη ζήκαλζε CE ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο.
15. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο.
16. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
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ΑΔΑ: ΩΞ1Υ46907Ι-3ΥΖ
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 27
ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΘΑΘΑΟΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΘΙΔΗΠΡΝ
1. Να είλαη θαηλνύξην θαη ακεηαρείξηζην.
2.
3.
4.

Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην ράιπβα.
Να έρεη νξζνγώλην ζρήκα κε εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο πεξίπνπ θαη όρη κεγαιύηεξεο από: Μήθνο
1100 mm, Πιάηνο 700 mm, Ύςνο 1300 mm.
Να έρεη εζσηεξηθή ρσξεηηθόηεηα πεξίπνπ 80 ιίηξσλ.

5.

Να είλαη ηξνρήιαην, κε ηέζζεξηο ηξνρνύο δηακέηξνπ 160–200 mm ζηηο γσλίεο, κε ειαζηηθή
πεξηκεηξηθή επηθάιπςε, θαη ρεηξνιαβή ζηε κία ηνπιάρηζηνλ ζηελή πιεπξά. Οη δύν από ηνπο
ηξνρνύο λα είλαη ζηαζεξνί θαη νη άιινη δύν πεξηζηξεθόκελνη. Οη δύν από ηνπο ηξνρνύο λα
δηαζέηνπλ θξέλν.

6.

ην ύςνο ηεο βάζεο λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθό αληηθξνπζηηθό πιηθό γηα πξνζηαζία ησλ
ηνίρσλ από ρηππήκαηα, ζηηο γσλίεο κόλν ή ζην ζύλνιν ηηο πεξηκέηξνπ ηεο βάζεο.

7.

Να δηαζέηεη δίθπιιε πόξηα ζε κία κεγάιε πιεπξηθή επηθάλεηα, κε ηα θύιια λα κπνξνύλ λα
αλνίγνπλ θαηά 270ν, κε ειαζηηθή πεξηκεηξηθή ηζηκνύρα γηα απνηξνπή εηζξνήο ζθόλεο θαη
βξσκηάο.

8.

Η πόξηα λα κπνξεί λα αζθαιίδεη θιεηζηή γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπ θαζαξνύ ηκαηηζκνύ.

9.

ην εζσηεξηθό λα δηαζέηεη έλα ή δύν ξάθηα, από αλνμείδσην ράιπβα, κε δπλαηόηεηα
ξύζκηζεο ηνπ ύςνπο ηνπνζέηεζεο.

10. Σν βάξνο ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 70 Kgr.
11. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
12. Να θέξεη ζήκαλζε CE ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο.
13. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο.
14. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
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ΑΔΑ: ΩΞ1Υ46907Ι-3ΥΖ
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 28
ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΠΑΘΩΛ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ
1. Να είλαη θαηλνύξην θαη ακεηαρείξηζην.
2. Να είλαη ηξνρήιαην νξζνγώληνπ ζρήκαηνο, κε δηαζηάζεηο πεξίπνπ αιιά όρη κεγαιύηεξεο από:
Μήθνο 900 mm – Πιάηνο 700 mm – Ύςνο 1800 mm.
3. Να δηαζέηεη ηέζζεξηο πιεπξηθέο επηθάλεηεο θαη ππζκέλα από κεηαιιηθό πιαίζην κε κεηαιιηθό
πιέγκα θαη αλνηρηή ηελ πάλσ πιεπξά.
4. Η κία κεγάιε πιεπξηθή επηθάλεηα λα απνηειείηαη από δίθπιιε πόξηα, πνπ λα κπνξεί λα
αζθαιίδεη θιεηζηή γηα αζθαιή κεηαθνξά ησλ ζάθσλ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνύ.
5. ην εζσηεξηθό ηνπ λα δηαζέηεη δύν ξάθηα, επίζεο από κεηαιιηθό πιαίζην κε κεηαιιηθό
πιέγκα, ηα νπνία λα κπνξνύλ λα αλαδηπισζνύλ πξνο ηα θάησ ή λα αθαηξεζνύλ ηειείσο.
6. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από γαιβαληζκέλν ράιπβα.
7. Να είλαη ηξνρήιαην, κε ηέζζεξηο ηξνρνύο δηακέηξνπ 120–160 mm ζηηο γσλίεο, κε ειαζηηθή
πεξηκεηξηθή επηθάιπςε. Οη δύν από ηνπο ηξνρνύο λα είλαη ζηαζεξνί θαη νη άιινη δύν
πεξηζηξεθόκελνη. Οη δύν από ηνπο ηξνρνύο λα δηαζέηνπλ θξέλν.
8. ην ύςνο ηεο βάζεο λα δηαζέηεη πξνζηαηεπηηθό αληηθξνπζηηθό πιηθό γηα πξνζηαζία ησλ
ηνίρσλ από ρηππήκαηα, ζηηο γσλίεο κόλν ή ζην ζύλνιν ηηο πεξηκέηξνπ ηεο βάζεο.
9. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 200 Kgr.
10. Σν βάξνο ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 50 Kgr.
11. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
12. Να θέξεη ζήκαλζε CE ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο.
13. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο.
14. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
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ΑΔΑ: ΩΞ1Υ46907Ι-3ΥΖ
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 29
ΠΡΑΡΩ ΝΟΩΛ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ
1. Να είλαη θαηλνύξην θαη ακεηαρείξηζην.
2. Να είλαη ζσιελσηνύ ζρήκαηνο θαη λα δηαζέηεη βάζε κε ηξεηο ή πέληε αθηίλεο θαη αλζεθηηθνύο
ηξνρνύο.
3. Να είλαη κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο από αλνμείδσην πιηθό, ηόζν ε ζηήιε όζν θαη ε βάζε.
4. Να δηαζέηεη άγθηζηξν κε ηέζζεξηο ζέζεηο γηα αλάξηεζε νξώλ θαη πγξώλ θαξκάθσλ.
5. Σν άγθηζηξν λα ξπζκίδεηαη ρεηξνθίλεηα σο πξνο ην ύςνο ηνπιάρηζηνλ κεηαμύ 1,40 m θαη 1,80
m θαη λα αζθαιίδεη ζηαζεξά ζηελ επηζπκεηή ζέζε.
6. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
7. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο.
8. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 30
ΞΑΟΑΒΑΛ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ
1. Να είλαη θαηλνύξην θαη ακεηαρείξηζην.
2. Να είλαη θαηάιιειν γηα ρώξνπο εμέηαζεο θαη λνζειείαο ώζηε λα εμαζθαιίδεη θαιαίζζεην θαη
δηαθξηηηθό ρώξηζκα γηα ηελ απνκόλσζε ηνπ αζζελνύο.
3. Να είλαη ηξνρήιαην γηα ηελ εύθνιε κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζή ηνπ.
4. Να δηαζέηεη ηξία αλαδηπινύκελα θύιια ώζηε όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη λα δηπιώλεη θαη λα κε
θαηαιακβάλεη ρώξν.
5. Σν θάζε θύιιν λα έρεη δηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 1,70 m ύςνο θαη πεξίπνπ 0,60 m κήθνο.
6. Σν πιαίζην λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλνδηνκέλν αινπκίλην ή αλνμείδσην κέηαιιν.
7. Σν ύθαζκα ηνπ παξαβάλ λα είλαη αλνηρηόρξσκν (π.ρ. ιεπθό ή παζηέι γαιάδην ή ζνκόλ).
8. Σν ύθαζκα ηνπ παξαβάλ λα είλαη αδηάβξνρν, αλζεθηηθό ζηε ρξήζε θαη λα είλαη εύθνια
αθαηξνύκελν ώζηε λα πιέλεηαη.
9. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
10. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο.
11. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
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ΑΔΑ: ΩΞ1Υ46907Ι-3ΥΖ
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΦΙΩΟΗΛΑΠ
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 31
ΘΡΗΝ ΑΞΝΠΡΔΗΟΩΠΖΠ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΩΛ ΔΟΓΑΙΔΗΩΛ
1. Να είλαη θαηλνύξην θαη ακεηαρείξηζην.
2. Να είλαη θπιηλδξηθνύ ζρήκαηνο δηαζηάζεσλ Φ 30 Υ 25 cm ηνπιάρηζηνλ.
3. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην ράιπβα θαη λα είλαη θαηάιιειν γηα απνζηείξσζε
ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ θαη γαδώλ ζε θιίβαλν αηκνύ ζε ζεξκνθξαζία 125ν C.
4. Πεξηκεηξηθά ζην θάησ κέξνο λα δηαζέηεη νπέο γηα ηελ είζνδν ηνπ αηκνύ απνζηείξσζεο, νη
νπνίεο λα κπνξνύλ λα αλνηγνθιείλνπλ αζθαιώο κε δηάηαμε ελζσκαησκέλεο αλνμείδσηεο
ηαηλίαο.
5. Να δηαζέηεη θαπάθη πνπ λα θιείλεη αζθαιώο θαη ζηε κία ηνπ πιεπξά λα δηαζέηεη κόληκε
άξζξσζε κε ην ζώκα ηνπ θπηίνπ.
6. Σν θαπάθη λα δηαζέηεη ρεηξνιαβή κεηαθνξάο.
7. Όια ηα αλσηέξσ λα απνδεηθλύνληαη απαξαίηεηα από ηα prospectus ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
8. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42/EEC σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ.
9. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
10. Να έρεη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο.
11. Ο θαηαζθεπαζηήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001.
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