1. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σύστηµα υπερηχοκαρδιογραφίας, της σύγχρονης τεχνολογίας, τροχήλατο, µικρού όγκου και
βάρους να αναφερθούν προς αξιολόγηση , ευέλικτο για εύκολη µετακίνηση στους χώρους του
Νοσοκοµείου, αποτελούµενο από :
Βασική µονάδα, (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω).

•
•

Λογισµικό ανάλυσης των δισδιάστατων πληροφοριών (2D speckle) για τον συνολικό &
τµηµατικό έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας
Aυτόµατος υπολογισµός του κλάσµατος εξώθησης .

•

Λογισµικό ποσοτικοποίησης του ιστικού Doppler (TDI/TVI) για τον έλεγχο συγχρονισµού
των τοιχωµάτων της αριστερής κοιλίας, µε τεχνικές παραµόρφωσης του ιστού (strain, strain
rate και velocity)

•

∆ιαθωρακική ηχοβόλο κεφαλή MATRIX Phased Array, ευρέως φάσµατος συχνοτήτων, από
1,5 έως 4,0 MHz, η οποία να λειτουργεί µε όλες τις µεθόδους απεικόνισης και να καλύπτει όλο
το φάσµα των δισδιάστατων ηχωκαρδιογραφικών εφαρµογών πραγµατικού χρόνου.

•

Ασπρόµαυρο καταγραφικό

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ∆ΕΣΜΗΣ
Ψηφιακός διαµορφωτής δέσµης (Digital
beamformer)

ΝΑΙ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρµογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της
Ιατρικής

Καρδιολογία & Αγγειολογία, ενηλίκων

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ
Ηχοβόλες κεφαλές ευρέως φάσµατος συχνοτήτων, Να προσφερθούν προς επιλογή αναλυτικά
µε µεγάλο συνολικά εύρος
όλες οι διαθέσιµες κεφαλές ανά κατηγορία.
∆υνατότητα επιλογής διαφορετικών συχνοτήτων ή
ΝΑΙ
περιοχών συχνοτήτων ανά ηχοβολέα
Ηχοβόλος κεφαλή Sector Phased Array

NAI, από 1,5 MHz έως 12 MHz

Ηχοβόλος κεφαλή Linear Array

NAI, από 3,5 MHz έως 14 MHz

Ηχοβόλος κεφαλή Convex

NAI, από 2,0 MHz έως 6 MHz

Ηχοβόλος κεφαλή Pencil
Ηχοβόλος κεφαλή διοισοφάγειος, πολυεπίπεδη
(multiplane)

ΝΑΙ

(Να αναφερθούν οι συχνότητες
λειτουργίας)

Να προσφερθεί προς επιλογή , από 3 MHz
έως 7 MHz. Να λειτουργεί µε όλες τις
ζητούµενες ηχωκαρδιογραφικές εφαρµογές.

Να αναφερθούν αναλυτικά .
Ηχοβόλος κεφαλή παιδιατρική
πολυεπίπεδη (multiplane)

διοισοφάγειος, Να προσφερθεί προς επιλογή , από 4 MHz
έως 7 MHz. Να λειτουργεί µε όλες τις
ζητούµενες ηχωκαρδιογραφικές εφαρµογές.
Να αναφερθούν αναλυτικά .

MΕΘΟ∆ΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
B-Mode

ΝΑΙ

M-Mode

ΝΑΙ

Color Doppler (CFM)

ΝΑΙ

Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio

ΝΑΙ

Συχνότητα/ταχύτητα του Doppler

ΝΑΙ

Παλµικό (PW) και υψηλά παλµικό (HPRF)
φασµατικό Doppler

ΝΑΙ

Συνεχές (CW) και κατευθυνόµενο φασµατικό
Doppler

ΝΑΙ

Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε
πραγµατικό χρόνο, εικόνας Β-ΜODE, παλµικού
Doppler και εγχρώµου Doppler)

ΝΑΙ

Φασµατικό Ιστικό Doppler και Έγχρωµο Iστικό
Doppler να λειτουργεί σε πραγµατικό χρονο µε το
φασµατικο Doppler

ΝΑΙ

( όχι update )
Απεικόνιση 2ης αρµονικής συχνότητας από τους
ιστούς (Tissue Harmonic Imaging)

ΝΑΙ

Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε
πραγµατικό χρόνο, εικόνας Β-ΜODE, παλµικού
Doppler και εγχρώµου Doppler)

ΝΑΙ

(Σε όλες τις κεφαλές που διαθέτει ο
υπερηχοκαρδιογράφος )να αναφερθούν
αναλυτικά ανα κεφαλη και ανά τύπο
κεφαλης

Ηχωκαρδιογραφία αντίθεσης (Contrast Harmonic
Imaging)

ΝΑΙ να προσφερθεί προς επιλογή

∆υναµική ηχωκαρδιογραφία (Stress Echo)

ΝΑΙ να προσφερθεί προς επιλογή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σύγχρονη
υπερηχοτοµογραφική
τεχνολογία ΝΑΙ
δηµιουργίας εικόνας µε τη συλλογή µεγάλου
αριθµού
διαγνωστικών
πληροφοριών
από
διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, για επίτευξη
εικόνων υψηλής ανάλυσης (διακριτικής ικανότητας)
Τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη ΝΑΙ
µείωση του θορύβου και βελτίωση της ορατότητας

και της υφής ιστικών µοτίβων και αύξηση της
ευκρίνειάς τους
Επεξεργασία εικόνων µετά την λήψη (post
processing)
Ενσωµατωµένη
κινηµατογραφική
ασπρόµαυρων & έγχρωµων εικόνων

ΝΑΙ
µνήµη ΝΑΙ

Βάθος σάρωσης

30 cm

∆υναµικό Εύρος (dynamic range)

≥200 db

Σύγχρονο σύστηµα µεγέθυνσης (zoom) πραγµατικού
ΝΑΙ
χρόνου
Mονάδα ΗΚΓραφήµατος συγχρονισµένου µε όλες τις ΝΑΙ
µεθόδους απεικόνισης µε δυνατοτητα απεικόνισης
κυµατοµορφών αναπνοής
Έγχρωµη TFT Οθόνη

≥17”

Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών

≥3

∆υνατότητα διαχωρισµού της οθόνης

∆υνατότητα απεικόνισης µονής & διπλής
οθόνης µε τους συνδυασµούς: Β-Mode+Β
Mode, B-Mode+
B-Mode/CFM ή Power
Doppler

Λογισµικό ποσοτικοποίησης του ιστικού Doppler ΝΑΙ
(TDI/TVI) για τον έλεγχο συγχρονισµού των
τοιχωµάτων της αριστερής κοιλίας, µε τεχνικές
παραµόρφωσης του ιστού (strain, strain rate και
velocity)
Λογισµικό
ανάλυσης
των
δισδιάστατων ΝΑΙ
πληροφοριών (2D speckle) για τον συνολικό &
τµηµατικό έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας.
Αυτόµατος υπολογισµός του κλάσµατος εξώθησης.
Λογισµικό µελέτης της πυκνότητας των ιστών µε
ταυτόχρονη δηµιουργία γραφικών παραστάσεων
Time/Intensity Curves

ΝΑΙ

Εξωτερικός σταθµός εργασίας που να λειτουργεί µε ΝΑΙ
όλες τις ζητούµενες εφαρµογές που ζητούνται από
υπέρηχο ,µε δυνατότητα σύνδεσης µε τοπικό
δίκτυο και µε το PACS του νοσοκοµείου .
Πολλαπλά ζεύγη µετρήσεων (calipers)

≥8

Αναβαθµισιµότητα σε hardware & software

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
Λογισµικό διαχείρισης εικόνων

ΝΑΙ

να προσφερθεί προς επιλογή

(Να περιγραφούν αναλυτικά)

Μονάδα σκληρού δίσκου

ΝΑΙ

Οδηγός DVD/CD

ΝΑΙ

USB/Flash drive

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Ασπρόµαυρο καταγραφικό

ΝΑΙ

Έγχρωµο καταγραφικό

ΝΑΙ

(Να προσφερθεί προς επιλογή)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Πακέτο Καρδιολογικών εφαρµογών

ΝΑΙ

Πακέτο Αγγειολογικών εφαρµογών

ΝΑΙ

Άλλες εφαρµογές & σύγχρονες τεχνολογίες

ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι
διαθέσι-µες εφαρµογές & σύγχρονες
τεχνολογίες)

∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σύστηµα επικοινωνίας, υπηρεσίες

Πλήρες DICOM 3.0

Θύρα LAN

ΝΑΙ

Θύρα DVI-D/-I για εξωτερική οθόνη

ΝΑΙ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΕΙΣ
Να αναφερθούν και να προσφερθούν όλες οι ΝΑΙ
αναβαθµίσεις
που
διατίθενται
στον
υπερηχοκαρδιογράφο µε ξεχωριστές τιµές στην
οικονοµική προσφορά
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ
Laser printer για έγχρωµες και ασπρόµαυρες
εκτυπώσεις

ΝΑΙ

2. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•

Ο ζητούµενος έγχρωµος υπερηχοτοµογράφος θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι σύγχρονης
ψηφιακής τεχνολογίας και να είναι εφοδιασµένος µε όλες τις σύγχρονες απεικονιστικές
τεχνικές µε δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδοµένων (ποσοτικοποίηση). Να έχει
δυνατότητα σύνδεσης µε εξωτερικό σταθµό εργασίας για ανάκληση και ενδελεχή µελέτη
(π.χ. µετρήσεις κλπ) των εικόνων των εξεταζοµένων.

•

Να προσφερόµενος υπερηχοτοµογράφος να είναι κατάλληλος για εξετάσεις σε όλα τα
όργανα και αγγεία και σε όλες τις ειδικότητες της Ιατρικής όπως Ακτινολογία,
Παιδοακτινολογία, Εξετάσεις µαστού, Αγγειολογία, Γυναικολογία/ Μαιευτική,
Μυοσκελετικές εξετάσεις, Χειρουργική, Ουρολογία, καρδιολογία κλπ.

•

Να λειτουργεί µε τεχνικές απεικόνισης B-mode, M-mode, παλµικού Doppler (PW),
εγχρώµου Doppler (CFM), Power Doppler, 2ης αρµονικής συχνότητας (Harmonic

Imaging).
•

Να διαθέτει στη βασική µονάδα ενσωµατωµένη τεχνική ανίχνευσης και λήψης της
παραγόµενης από τους ιστούς 2ης αρµονικής συχνότητας (Harmonic Imaging) χωρίς
χρήση σκιαγραφικών υλικών που να λειτουργεί τόσο στη δισδιάστατη απεικόνιση (ΒMode) όσο και στην έγχρωµη απεικόνιση. Να εφαρµόζεται σε όλους τους ηχοβολείς
όλων των µεθόδων σάρωσης, ήτοι Convex Array, Linear Array, Sector Phased Array και
ογκοµετρικές ηχοβόλες κεφαλές.

•

Να προσφερθεί προς επιλογή εξειδικευµένο πρόγραµµα για απεικόνιση αρµονικών
συχνοτήτων (Contrast Harmonics) από σκιαγραφικά µέσα µε κατάλληλο µηχανικό δείκτη.
Να διαθέτει δύο χρονοµετρητές για την καταγραφή των φάσεων πλήρωσης του
σκιαγραφικού ταυτόχρονα στην ίδια µελέτη. Να διαθέτει επίσης εξειδικευµένο
πρόγραµµα ποσοτικής ανάλυσης µε εξαγωγή καµπυλών ποσοτικοποίησης Time Intensity
Curves. Να έχει δυνατότητα επεξεργασίας και εξαγωγής και µελέτης των ποσοτικών
δεδοµένων και σε εξωτερικό σταθµό εργασίας.

•

Να διαθέτει συνθετική απεικονιστική τεχνική εκµποµπής και λήψης της υπερηχογραφικής
δέσµης από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, για τη συλλογή µεγάλου αριθµού
επιπρόσθετων κλινικών/διαγνωστικών πληροφοριών (Real Time Compound Imaging). Η
τεχνική αυτή να λειτουργεί µε κεφαλές τύπου Linear, Convex, Microconvex, στις βασικές
τεχνικές απεικονίσης B-mode, Harmonic Imaging, Color Flow, PW Doppler και να
ενεργοποιείται κατά βούληση µε το πάτηµα ενός πλήκτρου.

•

Να διαθέτει τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για την µείωση του θορύβου
και αύξηση της διακριτικής ικανότητας. Η τεχνική αυτή να ενεργοποιείται κατά βούληση
µε το πάτηµα ενός πλήκτρου, να λειτουργεί σε όλους τους απεικονιστικούς ηχοβολείς
συµπεριλαµβανοµένων των τρισδιάστατων ηχοβολέων και στις βασικές τεχνικές
απεικονίσης B-mode, Harmonic Imaging, Color Flow, PW Doppler. Η τεχνική να
λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο και σε παγωµένες εικόνες ή εικόνες αρχείου.

•

Να προσφερθεί προς επιλογή τεχνική πανοραµικής απεικόνισης σε όλους τους τύπους
κεφαλών
Linear Array, Convex Array και Sector Phased Array µε δυνατότητα
µετρήσεων.

•

Να προσφερθεί προς επιλογή πρόγραµµα ογκοµετρικής απεικόνισης πραγµατικού χρόνου
Real Time 3D/4D, µε χρήση εξειδικευµένων ογκοµετρικών κεφαλών, για τρισδιάστατη
µελέτη οργάνων.

•

Να αναβαθµίζεται µε ειδικά προγράµµατα επεξεργασίας και µελέτης των ογκοµετρικών
πληροφοριών που προκύπτουν από την σάρωση των ογκοµετρικών κεφαλών, όπως π.χ.
υπολογισµού όγκου των ευρηµάτων για την παρακολούθηση της πορείας τους σε
περιπτώσεις χηµειοθεραπείας. Επίσης να αναβαθµίζεται µε ειδικό πρόγραµµα ανάλυσης/
παρουσίασης πολλαπλών τοµών της ογκοµετρικής σάρωσης στην ίδια εικόνα.

•

Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης συνδυασµού εικόνας B-Mode, παλµικού
Doppler και εγχρώµου Doppler (Triplex mode).

•

Να διαθέτει τραπεζοειδή απεικόνιση για δυνατότητα µεγάλου πεδίου απεικόνισης σε
συνδιασµό µε µελέτη αιµάτωσης των περιοχών ενδιαφέροντος µε έγχρωµο Doppler.

•

Να έχει δυνατότητα λειτουργίας µε ηλεκτρονικής σάρωσης ηχοβόλες κεφαλές και εύρος

συχνοτήτων λειτουργίας από 1MHz έως τουλάχιστον 18MHz.
•

Να λειτουργεί µε κεφαλές τεχνολογίας Matrix υψηλής συχνότητας, οι οποίες να
διαθέτουν µεγάλο αριθµό κρυστάλλων σε σχέση µε τις συµβατικές κεφαλές, για
εξετάσεις υψηλής διακριτικής ικανότητας και διαγνωστικού επιπέδου.

•

Να διαθέτει διπλή απεικόνιση στην οθόνη (δεξιά-αριστερά) κατά τη διάρκεια της
εξέτασης εικόνας B-mode/B-mode+CFM για ταυτόχρονη αξιολόγηση της εικόνας µε και
χωρίς έγχρωµο Doppler, B-mode/ B-mode+Contrast, B-mode/ B-mode+Elastography
ώστε να επιτυγχάνεται η πλέον ακριβής παρατήρηση τόσο ανατοµικών δοµών όσο και
της αιµοδυναµικής ροής καθώς και της ελαστικότητάς τους.

•

Να έχει δυνατότητα υψηλού δυναµικό εύρους τουλάχιστον 230 db το οποίο και να
αναφερθεί, για εύκολη ανίχνευση ιδιαίτερα µικρών και δυσδιάκριτων αλλοιώσεων στον
παρεγχυµατικό ιστό, µε δυνατότητα ρύθµισης από τον χρήστη σε επίπεδα τα οποία να
αναφερθούν.

•

Να απεικονίζει σε βάθος σάρωσης σε όλες τις ζητούµενες τεχνικές απεικόνισης άνω των
32cm.

•

Το σύστηµα να έχει υψηλό ρυθµό ανανέωσης της εικόνας τουλάχιστον 1600 εικόνες/
δευτερόλεπτο. Nα διαθέτει σύγχρονα πακέτα µετρήσεων και υπολογισµών για όλα τα
είδη απεικονίσεων (αγγειολογίας κ.λ.π.)

•

Να διαθέτει σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιακό διαµορφωτή δέσµης µε τουλάχιστον
300.000 κανάλια επεξεργασίας.

•

Nα έχει τουλάχιστον τέσσερις ενσωµατωµένες ενεργές θύρες, για ταυτόχρονη σύνδεση
τεσσάρων ηλεκτρονικών ηχοβόλων κεφαλών απεικόνισης B-mode, µε δυνατότητα
επιλογής τους από το χειριστήριο.

•

Να διαθέτει ενσωµατωµένη ελεύθερα µετακινούµενη έγχρωµη οθόνη LCD τουλάχιστον
19’’, σύγχρονο πλήρες πληκτρολόγιο µε οθόνη αφής για µέγιστη εργονοµία και ευκολία
στον χειρισµό καθώς και µε ρύθµιση του ύψους και περιστροφή.

•

Να έχει δυνατότητα απεικόνισης της στροβιλώδους ροής σε στενώσεις αγγείων τόσο µε
τεχνικές Doppler, όσο και µε τεχνικές ανίχνευσης αιµατικών ροών χωρίς χρήση Doppler.

•

Να υπολογίζει αυτόµατα τους αιµοδυναµικούς δείκτες σε πραγµατικό χρόνο κατά την
διάρκεια της εξέτασης αλλά και σε αποθηκευµένη φασµατική ροή.

•

Να δέχεται προς επιλογή ειδικό ενσωµατωµένο λογισµικό αυτόµατης µέτρησης του
πάχους ενδοθηλίου των αγγείων (Auto IMT).

•

Να διαθέτει ειδική τεχνική µελέτης ελαστικότητας ιστών (Ελαστογραφία) σε κεφαλές
Convex, Linear, Eνδοκοιλοτικές για µελέτη αντίστοιχα ευρηµάτων σε εξετάσεις κοιλιάς,
επιφανειακών και ενδοκοιλοτικών οργάνων, η οποία να έχει δυνατότητα εξαγωγής
ποσοτικών δεδοµένων.

•

Να δέχεται τεχνική πανοραµικής απεικόνισης σε ποιλικία κεφαλών όπως Convex, Linear,
Sector, microconvex, για εκτεταµένη απεικόνιση ανατοµικών ευρηµάτων σε ποικιλία
εξετάσεων.

•

Να διαθέτει ενσωµατωµένο σύστηµα αρχειοθέτησης και διαχείρησης κλινικών εικόνων

ασθενούς σε βάση δεδοµένων, για τήρηση πλήρους αρχείου εξετάσεων σε
ενσωµατωµένο σκληρό δίσκο και οδηγό οπτικού δίσκου (DVD-CD-RW). Nα υπάρχει
δυνατότητα επέµβασης και επεξεργασίας των αποθηκευµένων εικόνων για
επαναδιάγνωση από τους εξεταστές. Η επεξεργασία αυτή να αφορά σε απεικονιστικές
παραµέτρους όπως δυναµικό εύρος, ενίσχυση B-mode, ενίσχυση εγχρώµου Doppler,
ενίσχυση παλµικού Doppler, αντιστροφή φάσµατος, γωνία Doppler, κλπ.
•

Να αναβαθµίζεται µε πλήρες πρωτόκολλο επικοινωνίας DICOM 3.0.

•

Να έχει δυνατότητα διάγνωσης βλαβών από εξειδικευµένους τεχνικούς µε τηλεδιάγνωση
από απόσταση για την απρόσκοπτη λειτουργία του τµήµατος και για µειωµένο κόστος
συντήρησης.

•

Να λειτουργεί µε τάση δικτύου 220V/50Hz και να πληροί τις ∆ιεθνείς προδιαγραφές
ασφαλούς λειτουργίας.

•

Να προσφερθούν όλες οι επιπλέον τεχνολογίες και αναβαθµίσεις για πιθανή µελλοντική
αγορά αλλά και για να αξιολογηθούν ώστε να προσδιοριστεί το επίπεδο των
προσφεροµένων µηχανηµάτων.

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το προσφερόµενο σύστηµα να διαθέτει όλες τις προδιαγραφές όπως διατυπώνονται στην
παράγραφο των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών και να διαθέτει στη βασική
σύνθεση τις παρακάτω ηχοβόλες κεφαλές:
Ηχοβόλο κεφαλή Convex Array µε τεχνολογία µεγάλου εύρους συχνοτήτων λειτουργίας από
2.0 έως 5.0 MHz για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, ενδοκοιλιακών αγγείων κλπ. µε
δυνατότητα ελαστογραφίας.
Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array µε εύρος συχνοτήτων λειτουργίας από 4-9 ΜΗΖ.
Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array µε εύρος συχνοτήτων λειτουργίας από 6-15 ΜΗΖ, τεχνολογίας
πλέγµατος κρυστάλλων, µε πάτηµα τουλάχιστον 50 mm για εκτέλεση εξειδικευµένων
εξετάσεων, επιφανειακών οργάνων (µαστού, µυοσκελετικού, θυροειδούς κ.λ.π). Στην εν
λόγω κεφαλή να έχει εφαρµογή η τεχνική ελαστογραφίας.
Ηχοβόλο κεφαλή microConvex Array µε τεχνολογία µεγάλου εύρους συχνοτήτων λειτουργίας
από 4.0 έως 9.0 MHz για εξετάσεις ενδοκοιλοτικές (κολπικές, διορθικές) µε δυνατότητα
ελαστογραφίας.
Να διαθέτει στη βασική σύνθεση έγχρωµο Laser εκτυπωτή για απευθείας εκτύπωση σε σελίδα
Α4.
Να διαθέτει στη βασική σύνθεση ψηφιακό ασπρόµαυρο θερµογραφικό εκτυπωτή.

3. ΑΚΟΥΟΓΡΑΦΟΣ

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ο ζητούµενος επιτραπέζιος ακουογράφος να είναι υψηλής ποιότητας, σύγχρονης
τεχνολογίας. Εύκολη χρήση. Εργονοµικός σχεδιασµός.
Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης µετρήσεων ΑΕΡΙΝΗΣ (AIR), ΟΣΤΕΪΝΗΣ (BONE),
MASKING και ΟΜΙΛΗΤΙΚΗΣ
Να παρέχει καθαρό τόνο συνεχόµενο, διακοπτόµενο, παλλόµενο (WARBLE), θόρυβο
στενής δέσµης, φωνητικό θόρυβο.
Να έχει οµιλητική από SD – κάρτα µνήµης, CD ή µέσω µικροφώνου.
Να προσφέρεται µε όλα τα παρελκόµενα για τις ως άνω λειτουργίες.
Να έχει αµεση εκτύπωση των αποτελεσµάτων
Να έχει εύρος εντάσεων και συχνοτήτων, ως εξής :
o o Α) Αέρινη οδός: 125HZ – 8000HZ / -10dB – 120dB
o o Β) Οστέινη οδός: 250HZ – 8000HZ / -10dB – 80Db
Να έχει έξοδο για ακουστικά DD 45
USB PC - INTERFACE
Να διαθέτει βάση δεδοµένων για περισσότερες από 1000 µετρήσεις
∆ιαστάσεις : 34,5x20x8cm (πλάτος x βάθος x ύψος).
Βάρος: 1,5 κιλά.
Να πληροί τα διεθνή STANDARDS IEC 601-1, IEC 645-1 class 2,
o IEC 645-2 medical directive 93/42/EEC.
Να φέρει σήµανση CE.

4. ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΦΟΣ
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ο ζητούµενος επιτραπέζιος τυµπανοµετρητής θα πρέπει να είναι σύγχρονης
τεχνολογίας, τελευταίας γενιάς, αυτόµατος και γρήγορος.
Να έχει LCD οθόνη κρυστάλλων για την παρακολούθηση της εξέτασης.
Να εκτελεί εξέταση τυµπανοµετρίας σε εύρος πιέσεως (+300 daPa έως –600 daPa).
Να έχει εύρος µέτρησης ενδοτικότητας (στο τυµπανόγραµµα) από 0,1 έως 6,0cc.
Να εκτελεί αντανακλαστικά του µυός του αναβολέως οµόπλευρα και ετερόπλευρα σε
συχνότητες 500,1000,2000 και 4000 Hz –οµόπλευρα σε εντάσεις 70-105dB –
ετερόπλευρα σε εντάσεις 70-120dB (ακουστικά ΤDH 39)
Να είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα AGC (αυτόµατος έλεγχος ισχύος).
Να εκτελεί δοκιµασία Decay µε διάρκεια ερεθίσµατος 10sec.
Όλες οι εξετάσεις ελέγχονται µε πλήκτρα που είναι τοποθετηµένα πάνω στη βασική
µονάδα.
Να εκτελεί εξέταση ελέγχου καλής λειτουργίας της ευσταχιανής σάλπιγγος, µε/χωρίς
διατρητή τυµπανική µεµβράνη (Eustachian function test).
Να γίνεται εκτύπωση όλων των εκτυπώσεων σε θερµογραφικό χαρτί.
Να έχει έξοδο USB για σύνδεση µε PC.
Να προσφέρεται µε πρόγραµµα τυµπανοµετρίας το οποίο περιλαµβάνεται στη τιµή.
Να έχει τη δυνατότητα αναγραφής στην εξέταση των στοιχείων του ιατρού – κέντρου.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Να περιλαµβάνει 20 θήλες διαφορετικών µεγεθών, ακουστικό για ετερόπλευρο
ερέθισµα µε κεφαλόδεσµο, κοιλότητα ελέγχου, οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά και στα
Αγγλικά και service manual.
Να δέχεται ρεύµα λειτουργίας: 220V / 50 Hz
Στο probe µπορούν να µπορούν να τοποθετηθούν εναλλάξ δύο άκρα DiagnosticScreening.
Να έχει συχνότητα probe : 226Hz ± 1% στα 85Db SPL σε 2cm3.
Ο χρόνος εξέτασης να είναι : <3 sec
Ο χρόνος εκτύπωσης να είναι :4/12 sec (ένα/δυο αυτιά)
Η τάση δικτύου να είναι: 240V/50-60Hz.
Οι διαστάσεις να είναι: 39x29x11cm (W x D x H).
Το βάρος να είναι: 2,6 Kgr.
Να πληρεί τους διεθνείς κανονισµούς ασφαλείας : IEC 601-1, IEC 645-5 Class 2 Medical
Directive 93/42/EEC
Να φέρει σήµανση CE.

5. ΚΑΜΕΡΑ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Να είναι νέας τεχνολογίας ανάλυσης High Definition 1920 Χ 1080i τουλάχιστον
Να διαθέτει υψηλή ευαισθησία φωτισµού 2 lux ώστε να αποδίδει ιδανικά ακόµα και σε
δύσκολες συνθήκες φωτισµού όπως αιµορραγία
Να διαθέτει ψηφιακή επεξεργασία εικόνας
Να παρέχει υψηλής πιστότητας αναπαραγωγή χρωµάτων
Να διαθέτει λειτουργία ρύθµισης του λευκού µε µνήµη (white balance)
Να διαθέτει αυτόµατο έλεγχο του διαφράγµατος (automatic shutter control) για
αυτόµατη ρύθµιση της φωτεινότητας (Brightness control) ανεξάρτητα από την πηγή
ψυχρού φωτισµού που χρησιµοποιείται
Να διαθέτει ρύθµιση της αντίθεσης σε διάφορα επίπεδα (contrast enhancement) για
καλύτερη απεικόνιση
Να διαθέτει φίλτρο anti- moire ώστε να αποφεύγεται το φαινόµενο της ίριδος όταν
χρησιµοποιούνται εύκαµπτα είτε άκαµπτα ινοπτικά ενδοσκόπια
Να διαθέτει ρυθµιζόµενο παράθυρο (measuring window) της ενδοσκοπικής εικόνας για
καλύτερο έλεγχο του φωτισµού
Να διαθέτει έξοδο USB για αποθήκευση εικόνων και video σε υψηλή ανάλυση και
(MPEG-4) σε οποιαδήποτε µέσο αποθήκευσης USB
Να διαθέτει εξόδους HDMI για µεταφορά σήµατος εικόνας υψηλής ανάλυσης και SDI,
BNC και S-Video για µεταφορά standard σήµατος.
Η κεφαλή της κάµερας να ενσωµατώνει αισθητήρα τεχνολογίας CCD και να µπορεί να
απολυµανθεί µε εµβάπτιση σε απολυµαντικά υγρά, σε κλίβανο αερίου αλλά και µε
µεθόδους STERIS και STERRAND NX.
Η κεφαλή να είναι εργονοµικά σχεδιασµένη και ελαφριά, κάτω από 70gr, ώστε να είναι
εύκολη στον χειρισµό της και να µην επιβαρύνει τον χρήστη
Επιπλέον η κεφαλή να διαθέτει δύο κοµβία για έλεγχο περιφερειακών συσκευών όπως
printer, συσκευές καταγραφής κλπ.
Ο επεξεργαστής να διαθέτει κοµβία αφής για εύκολο και σωστό καθαρισµό

•
•

Η κάµερα να συνοδεύεται από φακό κατάλληλο για ΩΡΛ επεµβάσεις
Εγγύηση: 1 έτος

6. ΑΚΑΜΠΤΟ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΟ

•
•

Να είναι νέας τεχνολογίας ανάλυσης High Definition
ο
Να είναι διαµέτρου 4 mm και γωνία όρασης 30
Να διαθέτει µήκος εργασίας όχι µικρότερο από 175 mm

•
•

Να δύναται να αποστειρωθεί σε κλίβανο ατµού στους 134ο C
Εγγύηση: 1 έτος

•

7. ΑΚΑΜΠΤΟ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΟ
•
•
•
•
•

Να είναι νέας τεχνολογίας ανάλυσης High Definition
Να είναι διαµέτρου 4 mm και γωνία όρασης 70ο
Να διαθέτει µήκος εργασίας όχι µικρότερο από 175 mm
ο
Να δύναται να αποστειρωθεί σε κλίβανο ατµού στους 134 C
Εγγύηση: 1 έτος

8. ΑΚΑΜΠΤΟ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΟ
•
•
•
•
•

Να είναι νέας τεχνολογίας ανάλυσης High Definition
Να είναι διαµέτρου 2,7 mm και γωνία όρασης 0ο
Να διαθέτει µήκος εργασίας όχι µικρότερο από 185 mm
Να δύναται να αποστειρωθεί σε κλίβανο ατµού στους 134ο C
Εγγύηση: 1 έτος

9. ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΟ
•

Να έχει εξωτερική διάµετρο 3,5mm, µήκους εργασίας 30εκ., µε γωνία οράσεως 95ο,
βάθος πεδίου 3 – 50 χιλ., µε δυνατότητα κάµψης προς τα πάνω 130ο και προς τα κάτω

130ο
• Το ενδοσκόπιο πρέπει να περιλαµβάνει:
- Ενσωµατωµένο καλώδιο ψυχρού φωτισµού
- Μανόµετρο δοκιµασίας στεγανότητας
- Βαλβίδα εξίσωσης πίεσης
- Βαλίτσα µεταφοράς
• Εγγύηση: 1 έτος

10. ΜΟΝΙΤΟΡ 24''
LCD
•
•
•

ΟΘΟΝΗ
∆ιαγώνιος: 24"
Ανάλυση: Full HD (1920X1080)
Συνδεσιµότητα: VGA - HDMI

11. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASERJET ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΩΡΛ
.
•
•

Ανάλυση: Έως 9600X600 DPI
Συνδεσιµότητα: USB - ETHERNET

12. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ (ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΩΡΛ)
•
•
•
•
•
•

Να είναι ελληνικής κατασκευής
Να έχει τρία ράφια
Να έχει τροχούς εκ των οποίων οι δύο µε φρένο
Να έχει ενσωµατωµένο πολύµπριζο
Να έχει στήριγµα κεφαλής της κάµερας
Εγγύηση: 1 έτος

13. UNIT ΩΡΛ
• Να είναι σύγχρονης και εργονοµικής σχεδίασης και άριστης ποιότητας κατασκευής.
• Να είναι κατασκευασµένη από συµπαγές υλικό και µε ειδικό περίβληµα πολυουρεθάνης
ώστε να αντέχει στις σκληρές συνθήκες και να µπορεί να απολυµανθεί µε τα συνήθη
απορρυπαντικά.
• Να διαθέτει κεντρική κονσόλα µε πλήκτρα αφής και στρογγυλεµένες άκρες για εύκολο
καθαρισµό καθώς και µανόµετρα ελέγχου.
• Να διαθέτει συσκευή αναρρόφησης υγρών της οποίας η ισχύς να ρυθµίζεται µε
ροοστάτη και να είναι της τάξεως των 40lt. Επίσης να διαθέτει φιάλη αναρρόφησης
1,2lt τουλάχιστον µε ειδικό σύστηµα κατά της υπερχείλισης.
• Να διαθέτει ενσωµατωµένη πηγή ψυχρού φωτισµού δύο εξόδων µε αυτόµατη
ενεργοποίηση και δυνατότητα επιλογής δύο χρηστών καθώς και δυνατότητα µνήµης σε
κάθε έξοδο. Χρόνος ζωής για κάθε λάµπα περίπου 300h.
• Να διαθέτει τρεις βάσεις ενδοσκοπίων καθώς και θήκες για χρησιµοποιούµενα
ενδοσκόπια. Να προσφερθεί προς επιλογήν δυνατότητα θέρµανσης στις θήκες
ενδοσκοπίων.
• Να διαθέτει ενσωµατωµένο σύστηµα θέρµανσης κατόπτρων καθώς και ανάρτηση για
µετωπιαίο κάτοπτρο. Να προσφερθεί προς επιλογήν δυνατότητα αυτόµατης

•

•

•

ενεργοποίησης φωτισµού στην ανάρτηση µετωπιαίου κατόπτρου.
Να δέχεται ενσωµατωµένο σύστηµα πεπιεσµένου αέρα για ψεκασµό υγρών και κόνεων
καθώς και την εµφύσηση ευσταχιανής (politzer) και να περιλαµβάνει 3 φιαλίδια µε την
ειδική χειρολαβή και τον εµφυσητήρα (politzer). Επίσης να έχει δυνατότητα
ρυθµιζόµενης πίεσης µέχρι 2bar και παροχή 20lt/min. Να προσφερθεί προς επιλογήν.
Να διαθέτει ανεξάρτητη κονσόλα µε σκεπαζόµενο χώρο φύλαξης εργαλείων σε δύο
επίπεδα, µε κυλιόµενη επιφάνεια εργασίας, µε κενούς χώρους αποθήκευσης και µε 4
τουλάχιστον ντουλάπια εκ των οποίων το ένα να έχει ενσωµατωµένο κάδο αχρήστων.
Να καλύπτει τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να φέρει CE mark.

14. ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ
•
•
•
•
•
•

Να είναι ελαφρύ και άνετο ώστε να µην κουράζει τον χρήστη
Να αποδίδει καλή ένταση φωτισµού στο πεδίο της εξέτασης
Να διαθέτει ενσωµατωµένο καλώδιο ψυχρού φωτισµού µήκους 2200mm το οποίο
δύναται να προσαρµοστεί είτε δεξιά είτε αριστερά του κεφαλόδεσµου
Ο κεφαλόδεσµος να είναι ρυθµιζόµενος
Να δύναται να προσαρµοστεί σε διάφορες πηγές ψυχρού φωτισµού (αλογόνου, xenon
κλπ.)
Εγγύηση: 1 έτος

15.ΦΟΡΗΤΟ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ
•
•
•
•
•
•

Ινοοπτικό ωτοσκόπιο, µοντέρνο, αξιόπιστο, υψηλής ποιότητας.
Αυτόµατο «κλικ» κλείσιµο.
Μεγεθυντικός φακός χ 2,5.
Μεταλλική λαβή.
Εύκολη ρύθµιση φωτισµού µε ρεοστάτη.
Συσκευασία µε τη θήκη και 10 αναλώσιµες χοάνες.

16. ΓΥΑΛΙΑ FRENZEL
Να διαθέτουν φακούς +18.0 διόπτρες
Τα γυαλιά νυσταγµού να συνδέονται µε µετασχηµατιστή µικρότερο από 4.2V.

17. ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
•
•
•
•
•
•

Να
Να
Να
Να

είναι
είναι
είναι
είναι

διαµέτρου 2,5 mm και µήκους εργασίας 2300 mm
ελαφρύ
εύκαµπτο
εσωτερικά ενισχυµένο µε µεταλλικό σπιράλ ώστε να είναι ανθεκτικό
Να δύναται να αποστειρωθεί σε κλίβανο ατµού στους 134 ο C
Εγγύηση: 1 έτος

18. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΩΡΛ
•
•
•
•
•
•
•

20 Ωτοσκόπια µεταλλικά hartmann διαφόρων µεγεθών
20 Ρινοσκόπια Killian διαφόρων µεγεθών
20 Ρινολαβίδες Troeltch 15 εκ. περίπου και hartmann 18 εκ. περίπου
20 ρύγχη αναρρόφησης τύπου Frazier σε διαφόρους διαµέτρους
5 µεταλλικοί βαµβακοφορείς
3 κυρτές αιµοστατικές λαβίδες mosquito 12,5 εκ
2 µεταλλικα γλωσσοπίεστρα

19. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ

Προδιαγραφές Γλυκοζυλιωµένης HbA1c

•

Να προσδιορίζει γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη

•

Να διαθέτει αρχείο αποθήκευσης αποτελεσµάτων

•

Να διαθέτει προσαρµοσνένη οθόνη LCD

•

Να µπορεί να συνδεθεί µε εκτυπωτή

•

Να µπορεί να συνδεθεί µε barcode reader

•

Να µπορεί να συνδεθεί µε σαρωτή γραµµικού κώδικα PS2

•

Να διαθέτει µπαταρία Λιθίου , µη επαναφορτιζόµενη, µε αντικαθιστώµενη

•

Οι µετρήσεις να γίνονται µε την µέθοδο της χηµειοφωταύγειας

•

Να έχει την δυνατότα ανάλυσης τριχοειδικού δείγµατος

•

Να έχει CV <3 %

•

Να διαθέτει σήµανση CE

20. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ELISA



















Αυτόµατος βιοχηµικός αναλυτής µε δυνατότητα διενέργειας ELISA
Ο αναλυτής να είναι ανοιχτού τύπου
Να διαθέτει 20 θέσεις βαθµονόµησης
Να διαθέτει δυνατότητα βαθµονόµησης πολλών σηµείων
Να έχει 10 φίλτρα µε µήκη κύµατος 340nm, 405nm, 436nm, 480nm, 510nm, 546nm,
630nm και 700nm
Να εκτελεί έως 250 εξετάσεις την ώρα
Να έχει πλενόµενες γυάλινες κυββέτες φωτοµέτρησης
Να είναι random acess
Να δέχεται µονό ή διπλό αντιδραστήριο
Η ακρίβεια του φωτοµέτρου να είναι 1% έως 2% OD
Η ευαισθησία του φωτοµέτρου να είναι 0,001 abs
∆υνατότητα φόρτωσης τουλάχιστον 45 διαφορετικά αντιδραστήρια
Να διαθέτει σύστηµα ψύξης αντιδραστηρίων
Ο όγκος του δείγµατος να είναι από 1 έως 100µl
Να δέχεται bar code reader για το δείγµα
Να δέχεται bar code reader για το αντιδραστήριο
Να έχει ενσωµατωµένο υπολογιστή και οθόνη
Να έχει σήµανση CE

21. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ
 Αιµατολογικός Αναλυτής 19 παραµέτρων οποίος να βγάζει 3 ιστογράµµατα
 Να αναρροφά µικρή ποσότητα δείγµατος












Να αναρροφά µικρή ποσότητα αντιδραστηρίου
Να έχει µενού στα ελληνικά
Να αποθηκεύει αποτελέσµατα ασθενών
Να έχει αυτόµατο καθαρισµό ρύγχους και αυτόµατο καθαρισµό οπής
Να διαθέτει ενσωµατωµένο εκτυπωτή
Να διαθέτει ενσωµατωµένο υπολογιστή και οθόνη
Να διαθέτει πρόγραµµα αυτόµατης βαθµονόµησης
60 δείγµατα την ώρα
Τα αντιδραστήρια να µην περιέχουν κυάνιο
Να έχει σήµανση CE

22. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Το ζητούµενο εργαστηριακό διοφθαλµικό µικροσκόπιο πρέπει να είναι σύγχρονης
τεχνολογίας και αισθητικής.
Να έχει ενσωµατωµένο ηλεκτρικό τροφοδοτικό και να χρησιµοποιεί λυχνία αλογόνου
καθώς και σύστηµα ρύθµισης της φωτεινής έντασης.
Θα πρέπει να είναι βαριάς κατασκευής αυτόνοµο και απλούστατο στο χειρισµό.
Θα πρέπει να προσφέρει εξαιρετική οπτική διαύγεια.
Να διαθέτει αχρωµατικούς φακούς µε υψηλή αντίθεση.
Να εστιάζει µε αδρό και µικροµετρικό κοχλία (οµόκεντρα και αµφίπλευρα).
Να διαθέτει ισχυρή και εύρωστη βάση.
Να είναι διόφθαλµο.
Να διαθέτει φωτισµό 20W µε ρυθµιστή έντασης.
Να διαθέτει 4 φακούς 4Χ/ 0.10(WD 6.8mm), 10X/ 0.25(WD 2.4mm), 40X/ 0.65/S(WD
0.53mm), 100X/ 1.25/S-Oil(WD 0.13mm)

23. ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΜΕΘΟ∆Ο

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

ΜΕ

ΙΟΝΤΟΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ

 Μηχάνηµα προσδιορισµού ηλεκτρολυτών καλίου και νατρίου µε ιοντοεπιλεκτική
µέθοδο. Εάν δίνεται η δυνατότητα προσδιορισµού λιθίου ή χλωρίου θα θεωρηθεί
επιπρόσθετο προσόν.
 Να διαθέτει πληκτρολόγιο για να αναγραφή του ονόµατος των ασθενών
 Να συνδέεται σε δίκτυο διαχείρισης δεδοµένων







Να
Να
Να
Να
Να

έχει
έχει
έχει
έχει
έχει

ενσωµατωµένο θερµικό εκτυπωτή
δυνατότητα χρήσης bar code reader
πρόγραµµα βαθµονόµησης
αυτόµατο καθαρισµό ρύγχους
σήµανση CE

24. ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΗΞΗΣ
 Να είναι τεχνολογίας LED
 Να είναι τετρακάναλο
 Να διαθέτει ενσωµατωµένο εκτυπωτή και οθόνη. Και να αποθηκεύει στην µνήµη αρχείο
ασθενών
 Να βγάζει INR µέσω λογισµικού
 Να διαθέτει λογισµικό ανάλυσης και ελέγχου των αποτελεσµάτων
 Να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης των εξετάσεων όλου του φάσµατος του πηκτικού
µηχανισµού , ενδεικτικά APTT, FIB, TT
 Να έχει την δυνατότητα να εκτελεί την εξέταση D dimer
 Να έχει σήµανση CE

25. ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ
 Να έχει χωρητικότητα έως 32 λίτρα
 Να είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας και µηχανικής
αντοχής
 Ο εσωτερικός θάλαµος να είναι κατασκευασµένος κατά DIN 1,4301
 Η πόρτα να είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα
 Να θερµαίνεται σε τουλάχιστον 4 πλευρές
 Να έχει φυσική κυκλοφορία αέρα
 Να έχει σύστηµα αυτοδιάγνωσης για την ανάγνωση σφάλµατος
 Να έχει ψηφιακό χρονόµετρο ρυθµιζόµενο
 Να έχει ψηφιακό θερµόµετρο
 Να έχει ρύθµιση θερµοκρασίας σε βήµα 0,1OC
 Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης προγράµµατος λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής
ρεύµατος
 Να διαθέτει πιστοποιητικό διακρίβωσης για τους 37OC
 Να διαθέτει ακουστικό και οπτικό alarm σε περίπτωση υπερθέρµανσης
 Να είναι σύµφωνος µε διεθνής κανονισµούς ασφαλείας κατασκευής DIN 12880
 Να διαθέτει σήµανση CE

26. ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
 Να είναι ανοιχτού τύπου
 Να δέχεται έως 2 λίτρα υγρό

 Να συνδέεται µε τροφοδοσία σταθερής τάσης
 Να διαθέτει σήµανση CE

27. ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ














Να έχει έως 32 θέσεις
Να είναι επιτραπέζια
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής έως 6000 στροφές/λεπτό
Να διαθέτει ψηφιακή ρύθµιση των στροφών
Να διαθέτει ψηφιακή ρύθµιση του χρόνου
Να έχει την δυνατότητα ανάγνωσης της ταχύτητας και του υπολειπόµενου χρόνου
Να έχει µνήµη επιλογής παραµέτρων για λόγους επαναληψιµότητας και αξιοπιστίας
Να κάνει έλεγχό µη ισοζυγισµένων δειγµάτων
Να µην αρχίζει η περιστροφή πριν κλείσει το κάλυµµα
Να χρησιµοποιεί κινητήρα µεταβλητής συχνότητας
Ο κάδος φυγοκέντρισης να είναι ανοξείδωτος
Να µπορεί να δεχτεί διάφορες γωνιακές και αρθρωτές κεφαλές
Να διαθέτει σήµανση CE

28. Υ∆ΑΤΟΛΟΥΤΡΑ
Να έχει ηλεκτρονικό θερµοστάτη
Να έχει χωρητικότητα 7 λίτρα
Να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας και µηχανικών αντοχών
Κατά DIN 1,4301 οι αντιστάσεις του να είναι ενσωµατωµένες στον πυθµένα
Να διασφαλίζεται µέγιστη ισοκατανοµή θερµοκρασίας, ενδεικτικά κάτω από 0,3OC
Nα έχει κάλυµµα από ανοξείδωτο χάλυβα
Να διαθέτει ανοξείδωτα ράφια για την τοποθέτηση διαφόρων αντικειµένων
Να έχει την δυνατότητα εκκένωσης
Να διαθέτει σύστηµα προστασίας από υπερθέρµανση καθώς και µηχανισµό θερµοστάτη
ασφαλείας
 Να έχει ακρίβεια θερµοκρασίας ± 1OC
 Να διαθέτει διακόπτη ON, OFF
 Να διαθέτει σήµανση CE











29. VORTEX
•
•
•
•

Να
Να
Να
Να

δέχεται φυαλίδια Ria των 5ml και των 10ml
ανακινεί τα φυαλίδια αίµατος µε πίεση
φέρει διακόπτη ON, OFF
διαθέτει σήµανση CE

30. ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ

 Πιπέτες αναρρόφησης µε αυτόµατη απόρριψη ρύγχους
 Μεταβλητού όγκου
 Να διαθέτουν σήµανση CE

31. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μετακινούµενο τραπέζι για 2 µονάδες
Ύψος κορυφής τραπεζιού : 890 mm
Πλάτος βάσης : 904 mm
Ύψος στήλης : 1920 mm
∆ιαστάσεις τραπεζιού : 836x410mm
Eύρος οριζόντιας κίνησης τραπεζιού : 400mm
Ονοµαστική ανυψωτική ικανότητα : 120 kg
Λάµπα στη στήλη : 2x20W
Βάρος : 165 kg
Τροφοδοσία ρεύµατος :230 V/50Hz
Μέγιστη κατανάλωση ρεύµατος : 600 VA

32. ∆ΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ – ΡΕΦΤΑΚΤΟΜΕΤΡΟ
•
•

Μέτρηση διαθλαστικής ισχύος
Σφαιρική διαθλαστική ισχύς (S)

•
•

Εύρος Μέτρησης : - 30D ~ +22.00 D (σε VD=12.00).
Mονάδα : 0.12 D, 0.25 D (Switching)

•

Κυλινδρική διαθλαστική ισχύς (C)

•
•

Εύρος Μέτρησης : 0 D έως +- 10.00 D (σε VD=0).
Mονάδα : 0.12 D, 0.25 D

•

Άξονας Αστιγµατισµού (Α)

•
•

Εύρος Μέτρησης : 0 έως 180 µοίρες
Mονάδα : Μία (1) µοίρα

•

Απόσταση κερατοειδούς από την οπίσθια επιφάνεια του φακού (VD) : 0, 10, 12, 13.5,
15 mm

•

Ελάχιστη µετρήσιµη διάµετρος κόρης : φ2.0 χιλιοστά

•

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙ∆ΟΥΣ

•
•

Εύρος µέτρησης : 5.00mm ~ 10.0mm
Μονάδα : 0,01mm

•
•

Εύρος µέτρησης διάθλασης κερατοειδούς : 33.75D ~67.5D (όπου n=1.3375)
Μονάδα : 0,12D, 0,25D

•
•
•
•

Βαθµός Αστιγµατισµού κερατοειδούς :
Εύρος µέτρησης : 0 D ~ +- 10 D
Μονάδα : 0,12D, 0,25D
Σύµβολο : mm, -D, +D

•
•
•

Άξονας :
Εύρος µέτρησης : 0 έως 180 µοίρες
Μονάδα : 1 µοίρα

•
•
•

Μέτρηση διαµέτρου κόρης :
Εύρος µέτρησης : 85mm
Μονάδα : 1mm

•
•

Εύρος µέτρησης : φ2.0mm~φ8.5mm
Μονάδα : 0.1mm

•

Χρόνος µέτρησης : Περίπου 0.07 sec.

•

ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

•
•
•
•

Εκτυπωτής : Θερµικός εκτυπωτής (πάχος χαρτιού 58mm)
Ενσωµατωµένη Οθόνη : Έγχρωµη LCD 5,7 ιντσών
Συχνότητα : AC 100V - 240V, 50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας : 60VA

•

Υποσιάγωνο : ελεγχόµενο ηλεκτρονικά

•

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

•
•
•
•

∆ιαστάσεις WDH (πλάτος, βάθος, ύψος) : 240 x 422 x 430 mm
Βάρος : περίπου 13 κιλά
Εύρος κίνησης της µονάδας µέτρησης : Εµπόσθια/Οπίσθια +-22mm
Οριζόντια κατεύθυνση +-43mm, Κάθετη κατεύθυνση +-17mm

•
•

Εύρος κίνησης υποσιάγωνο : Κάθετη +-30mm
Εύρος κίνησης LCD : + 30 µοίρες swivel (µόνο αριστερά) / + 40 µοίρες tilt.

33. ΣΧΙΣΜΟΕΙ∆ΗΣ ΛΥΧΝΙΑ
•

Μικροσκόπιο

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τύπος : Galilean type
Μεγέθυνση πέντε βηµάτων 6x, 10x, 16x, 25x, 40x
Οπτικό πεδίο : 6~37mm
∆ιακορική απόσταση : 50 ~ 80 mm
Εύρος προσαρµογής διοπτρίας : -7D έως +7D
Υποσιάγωνο : προσαρµογή ύψους 80mm
Φίλτρα : µπλε, πράσινο
Φωτισµός : Αλογόνου 12V, 30W)
∆ιαστάσεις : 550mm (W) x 400mm (D) x 782mm (H)
Βάρος : 18.5 κιλά.

34. ΤΟΝΟΜΕΤΡΟ ΕΠΙΠΕ∆ΩΣΕΩΣ
Applanation τονόµετρο (Goldman Type)

35. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΠΤΟΤΥΠΩΝ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Απόσταση προβολής 1.5~6m
Προβολή magni κατιόντων 30 x (σε 5m)
Μέγεθος προβολής 330mm (W) x 270mm (H) (σε 5m)
Αριθµός γραφηµάτων και µασκών : 30
Ταχύτητα προσαρµογής γραφήµατος : ένα γράφηµα ανά 0.03s
Μάσκα : 1 ανοιχτό, 5 οριζόντιες γραµµές, 8 κάθετες γραµµές, 21 µονά γράµµατα, 1
κόκκινο/πράσινο
Πρόγραµµα : 2 είδη προγραµµάτων (κάθε πρόγραµµα περιλαµβάνει µέχρι 30 βήµατα)
Λαµπτήρας 12V, 50W λαµπτήρας αλογόνου
Λειτουργία αυτόµατου κλεισίµατος : Μετά από 5 λεπτά αδράνειας
Πηγή ρεύµατος : AC 220V, 50Hz ή 110V, 60Hz
Κατανάλωση ρεύµατος : 80W
∆ιαστάσεις Πλάτος 300µήκος x 230πλάτος x 240ύψος
Καθαρό βάρος : 6kg
Αξεσουάρ : Τηλεχειριστήριο, λάµπα αλογόνου, γυαλί πολωτικού φίλτρου, µπαταρίες
Προαιρετικά αξεσουάρ : Σταντ δαπέδου και τοίχου

36. ΚΑΣΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΥΑΛΩΝ ΜΕ 2 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥΣ
206 τεµάχια και δύο τιτανίου
37. ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ
Εύρος φακού: -36D έως +35D
Φίλτρο: Πολωτικό φίλτρο, 4000K Φίλτρο, Red-Free Φίλτρο
∆ιάσταση: 32mm (D) x 223mm (H)
Βάρος: 330g
Περιεχόµενα
Οφθαλµοσκόπιο αλογόνου BXα κεφαλή
RC λαβή
Επαναφορτιζόµενη µπαταρία 1000RS
Εφεδρικός λαµπτήρας L-29
Θήκη
Παροχή ρεύµατος
Φορτιστής µπαταρίας RC-II

38. ΦΑΚΟΜΕΤΡΟ
Εύρος Μέτρησης
Σφαίρα (SPH) ....................+/- 25 D
Κύλινδρος (CYL) ..................+/- 9.99 D
Άξονας (AXIS) .......................0 to 180°
Αύξηση ισχύος (ADD) .................................0 to 9.99 D
Πρίσµα ................................0 to 9.99 ∆
Αύξηση µέτρησης
∆ιόπτρα ............................0.01 / 0.12 / 0.25 D
Πρίσµα ................................0.01 / 0.12 / 0.25 ∆
Τρόπος µέτρησης
Κύλινδρος ...........................+ / ± / Πρίσµα ................................ορθογώνιες συντεταγµένες /
Πολικές συντεταγµένες
Λειτουργίες φακού.......................στάνταρντ / υψηλός δείκτης /
∆ιεστιακοί / πολυεστιακοί φακοί
Λειτουργία φακών επαφής............Ναι
Παράµετροι µέτρησης
Χρόνος µέτρησης............0.035 sec.

Μήκος κύµατος ......................660 nm
∆ιάµετρος αισθητήρα /
∆ιάµετρος ακτίνας .................Ø 3 mm / 10 mm
Ακατέργαστοι φακοί.......................20 to 100 mm
Αριθµός ABBE ...................30 to 65
Έλεγχος δεδοµένων
Οθόνη ..............................LCD DOT (µονόχρωµη),
Μέγεθος: 4.0 ίντσες
Μνήµη ............................ενιαία
∆ιακόπτης...................Mechanica
Σήµανση
Μονάδα σήµανσης.....................πλαστική
Μελάνι .......................... µπλε
∆ιαστάσεις & ηλεκτρικές προϋποθέσεις
∆ιαστάσεις WDH (πλάτος, βάθος, ύψος)..............200 x 260 x 436 mm
Βάρος ............................. περίπου 5 kg
Είσοδος ................................AC 100 to 240V
Συχνότητα .........................50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύµατος ..........Λιγότερο από 40 VA
39. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΥΑΛΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΡΙΚΑΤΟΠΤΡΙΚΗ GOLDMAN + ∆ΥΟ (2) ΦΑΚΟΙ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ 90 ΚΑΙ 70 ∆ΙΟΠΤΡΙΩΝ
CE MARK: ΝΑΙ

40. ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΥ
•
•

•

Να είναι επιτραπέζια, κατάλληλη για νοσοκοµειακή χρήση.
Η ηλεκτροθεραπεία να διαθέτει τα παρακάτω ρεύµατα:
1. Εναλλασσόµενα (Τετράγωνο παλµικό, τρίγωνο παλµικό, εκθετικό παλµικό, ultra
reiz, µέσης συχνότητας)
2. Γαλβανικό
3. ∆ιαδυναµικά (MF, DF CP, LP)
4. ΤENS (Conventional, Low Frequency, Burst, Random Frequency)
5. NMES φαραδικά ρεύµατα (Μονοφασικό τετραγωνικό-Τριγωνικό, ∆ιφασικό,
Russian stimulation (Kotz)
6. ∆ιασταυρούµενα (τετραπολικής και διπολικής εφαρµογής, if isoplanar vector, if
dipole vector, if classic (Medium frequency).
Να διαθέτει τουλάχιστον 2 εξόδους λειτουργίας (4 ηλεκτρόδια) & να λειτουργεί µε
ηλεκτρόδια επαφής.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ο υπέρηχος να µπορεί να εκπέµπει στις 2 συχνότητες: 1 Mhz & 3 Mhz
Να µπορεί να λειτουργήσει σε συνεχή ή παλµική εκποµπή, στην παλµική εκποµπή να έχει
επιλογή 25%, 50%, 75%.
Να µπορεί να εκπέµπει ταυτόχρονα στις διαθέσιµες συχνότητες.
Να διαθέτει µια κεφαλή εκποµπής υπερήχου.
Η ένταση του υπερήχου να είναι ρυθµιζόµενη έως 3 W/cm2.
Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη αφής, όπου να απεικονίζονται όλες οι παράµετροι θεραπείας.
Να διαθέτει και πληκτρολόγιο, για µεγαλύτερη ευκολία του χρήστη.
Θα υπολογιστεί θετικά το software της συσκευής να είναι στα ελληνικά.
Η συσκευή να διαθέτει έτοιµα πρωτόκολλα θεραπείας και απεριόριστο χώρο αποθήκευσης
νέων.
Θα υπολογιστεί θετικά για τα έτοιµα πρωτόκολλα να εµφανίζει στην οθόνη την περιοχή
εφαρµογής των ηλεκτροδίων & της κεφαλής στο ανθρώπινο σώµα.
Να µπορεί να δεχτεί κεφαλή υπερήχου µικρότερης διαµέτρου.
Να διαθέτει CE mark.

41. ΤΡΟΧΟΣ ΩΜΟΥ
•
•
•

Να διαθέτει πλαίσιο κατασκευασµένο από χρωµιοµένο χάλυβα.
Η ρόδα να ρυθµίζεται στο ιδανικό ύψος που επιθυµεί ο ασθενής.
Να διαθέτει λαβή ρύθµισης για έλεγχο της αντίστασης.

42. ΛΑΜΠΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ
•
•
•
•
•

Να διαθέτει σώµα υπέρυθρης εκποµπής, 375 watt.
Να διαθέτει χρονόµετρο 1-60 λεπτά.
Να έχει δυνατότητα αυξοµείωσης ύψους.
Να διαθέτει λαβές για την εύκολη προσαρµογή της λάµπας στους ασθενείς.
Η λάµπα να διατίθεται σε τροχήλατη συµπαγή βάση µε ρόδες για την εύκολη
µετακίνησή της στο χώρο σας.

43. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
µπαλάκια µε gel µε διάφορα επίπεδα δυσκολίας α)ροζ - µαλακό b)µπλέ
- µεσαίο c)πράσινο - σκληρό d)πορτοκαλί - αρκετά σκληρό e)µαύρο - πολύ
σκληρό

44. Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
1 ταµπλέτα γιατρού µε 5 θέσεις εργαλείων και χειριστήριο µε διακόπτες τύπου «soft switch»
καλυµµένους µε ειδική µεµβράνη
1 γραµµή για χειρολαβή υψηλών ταχυτήτων µε φως
1 micromotor brushless ηλεκτρικό, χωρίς καρβουνάκια, µέχρι 40000 στροφές, µε

κλιβανιζόµενο κάλυµµα
1 πολλαπλή σύριγγα τριών οδών
Υπερήχους µε 4 ξέστρα και δυνατότητα λειτουργίας και µε εξαρτήµατα ενδοδοντίας
Ειδικό σύστηµα για την παροχή διαλυµάτων στα εργαλεία, εναλλακτικά από την κεντρική
παροχή νερού
Αποσπώµενους βραχίονες στην ταµπλέτα του γιατρού µε δυνατότητα αποστείρωσης
Προ-εγκατάσταση για χειρουργική αναρρόφηση, µε δύο απολήξεις
Φωτοπολυµερισµό LED, µε 6 ειδικά προγράµµατα
Προβολέα, χωρίς σκιές και µε ψυχρό φωτισµό
Πολυθρόνα ειδικά ανατοµική για επεµβάσεις µεγάλης διάρκειας µε:
- ανατοµικό και ρυθµιζόµενο προσκέφαλο
- προστατευτικά φρένα στην πλάτη αλλά και στη βάση της πολυθρόνας
- µνήµες στην πολυθρόνα
- θέση ξεπλύµατος-αποµνηµόνευση τελευταίας θέσης εργασίας
- µηδενική θέση στην πολυθρόνα
- αυτόµατη κίνηση trendelemburg
- ∆υνατότητα προσαρµογής για άτοµα µε ειδικές ανάγκες
- ποδοδιακόπτη µε standard chip air
- επιλογέα για το spray στα εργαλεία από τον ποδοδιακόπτη
- κεραµικό πτυελοδοχείο, αποσπώµενο, µε δυνατότητα αποµάκρυνσης από την έδρα σε γωνία
75 µοιρών και προσέγγισης στον ασθενή κατά 45 µοίρες
- παροχή νερού στο πτυελοδοχείο και στο ποτηράκι από βρύσες οι οποίες αποσπώνται και
αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο
- σύστηµα συλλογής της περίσσιας λαδιού από τα κοπτικά
- καρεκλάκι για το γιατρό

45. ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Εργαλειοθήκη µήκους 3 µέτρων, µε τις παρακάτω εγκαταστάσεις:
- νιπτήρας από πορσελάνη µαζί µε µπαταρία
- θέση για κλίβανο αυτόκαυστο
- ντουλάπι
- συρταριέρες

46. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ψηφιακός σένσορας εύκολος στη χρήση, πάντα έτοιµος προς χρήση εµφανίζοντας την
ακτινογραφία άµεσα στην οθόνη του υπολογιστή. Η τεχνολογία του σένσορα να είναι C-MOS
για ακόµη µεγαλύτερη ευκρίνεια µε ανάλυση µεγαλύτερη από 26,1p/mm. Στρογγυλεµένες
γωνίες και το λεπτό πάχος του σένσορα, εξασφαλίζουν άνεση για τον ασθενή και εύκολη
τοποθέτηση για τον οδοντίατρο.
Αξιόπιστος και πραγµατικά φορητός σένσορας. Συνοδεύεται από οδοντιατρικό λογισµικό για

επεξεργασία και αποθήκευση των ακτινογραφιών.
47. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Ακτινογραφικό µηχάνηµα επιτοίχιο. Ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση, παράγει εικόνες υψηλής
ευκρίνειας και ανάλυσης. Είναι απόλυτα συµβατό µε όλα τα ακτινογραφικά πλακίδια,
ψηφιακούς σένσορες και συσκευές πλακών φωσφόρου της αγοράς. Παράγει 70 ΚV µε 8mA.
Έχει σηµείο εστίασης, στα 0,8mm ενώ το χειριστήριό του ρυθµίζεται από τα 0,03 εώς τα 1,61
δευτερόλεπτα. Συνοδεύεται από κυλινδρικό κατευθυντήρα ακτινογράφησης απόστασης 20
εκατοστών από την πηγή.
48. ΜΟΤΕΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Ειδικό µοτέρ χωρίς κάδο που συνδέεται µε το µηχάνηµα και στην κεντρική αποχέτευση.
Κατάλληλο για σύνδεση µε ένα οδοντιατρικό µηχάνηµα.
49. ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
Ειδικός αεροσυµπιεστής για ιατρική χρήση µε ανοξείδωτο κάδο και µία κεφαλή. Να παράγει
πάνω από 70 λίτρα αέρα το λεπτό και να έχει κάδο 24 λίτρων.
50. ΕΝ∆ΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ
Κάµερα για ενδοστοµατική χρήση, µε τουλάχιστον 4 Led και φακό 105 µοιρών. Με ειδικό
λογισµικό και σύνδεση µέσω USB σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
51. ∆ΟΝΗΤΗΣ ΑΜΑΓΑΛΜΑΤΟΣ
Μηχάνηµα που παράγει παλµική ταλάντωση και είναι κατάλληλο για την ενεργοποίηση µέσω
ανάδευσης καψουλών αµαλγάµατος και κονιών.
52. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΩΝ
Συσκευή συµβατή µε τις cartridges όλων των εταιριών, για αυτόµατη ανάµειξη αποτυπωτικών
υλικών. Συµβατή µε το νέο σύστηµα γρήγορης ανάµειξης.
53. ΛΟΥΠΕΣ
Οδοντιατρικές λούπες µε µεγέθυνση 2,5 και σκελετό ανθεκτικό στην κατανόηση.
54. ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
Οδοντιατρικές χειρολαβές:
 υψηλών ταχυτήτων µε φως, κεραµικά ρουλεµάν και ταχυσύνδεσµο
 χαµηλών ταχυτήτων τιτανίου, γωνιακή µε εσωτερικό spray
 χαµηλών ταχυτήτων τιτανίου, ευθεία, µε εσωτερικό spray

 χαµηλών ταχυτήτων κατάλληλη για µηχανοκίνητα εργαλεία ενοδοδοντίας
55. ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΑΚΡΟΡΙΖΙΟΥ
Ειδική συσκευή η οποία µπορεί να υπολογίσει την απόσταση από το ακρορρίζιο και σε στεγνό
αλλά και σε υγρό περιβάλλον. Να είναι αυτόνοµη και να µην απαιτεί σύνδεση µε το ρεύµα.
56. ΜΟΤΕΡ ΕΝ∆Ο∆ΟΝΤΙΑΣ
Μοτέρ για τη χρήση µε τα µηχανοκίνητα εργαλεία ενδοδοντίας. Με προγράµµατα για:
 ρύθµιση ροπής στρέψης
 ρύθµιση στροφών
 να σταµατάει όταν φτάσει την ορισµένη ροπή
 να σταµατάει και να κινείται αντίστροφα όταν φτάσει την ορισµένη ροπή
 να έχει το πρόγραµµα reciprocating
 επιλογή σχέσης µετάδοσης της µειωτικής χειρολαβής
57. ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΑ
Αυτόκαυστος κλίβανος, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β, µε 4 διάτρητους µεταλλικούς δίσκους για την
τοποθέτηση εργαλείων. Ο κάδος είναι ανοξείδωτος χωρίς κολλήσεις. Γεµίζει µε αποσταγµένο
νερό αλλά και αδειάζει, από το µπροστινό τµήµα του κλιβάνου, καθιστώντας εύκολη την
τοποθέτησή του και µέσα σε εργαλειοθήκη. ∆ιαθέτει πέντε προγράµµατα λειτουργίας καθώς
και τη δυνατότητα να πραγµατοποιεί το «Bowie & Dick test». Έχει τη δυνατότητα να
συνδεθεί και µε εκτυπωτή. ∆ιαθέτει ηλεκτρονική συσκευή για προειδοποίηση σε περίπτωση
λανθασµένης λειτουργίας ή χειρισµού.

58. ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ
Οδοντάγρες-ριζάγρες, σειρά 11 τεµαχίων
Moχλοί ευθείς Bein, 2 διαφορετικα
µεγέθη
Moχλοί σχηµ.“Τ” Barry δεξί/αριστερό
Μοχλοί Hylin 2 ευθείς και δεξί αριστερό
Μοχλοί ακροριζίων Heidbrink ευθύ και
δεξί αριστερό
Αποκολλητήρες περιοστέου
Οστεοτόµοι
Χειρουργικά κοχλιάρια
Oστεορρίνη
Συνδεσµοτόµος ευθύς
Συνδεσµοτόµος κεκαµµένος
Λαβή νυστεριών

1
2
2
4
3
1
1
2
1
1
2
3

Βελονοκάτοχα 17cm
Αιµοστατικές λαβίδες
Χειρουργικά ψαλλίδια
Ψαλλίδι στεφανών κεκαµένο
Eργαλείο νήµατος
Σύριγγα carpule
Βαµβακολαβίδες
Λαβίδες κώνων
Ανατοµικές λαβίδες
Χειρουργικές λαβίδες
Λαβές κατόπτρων µε χοντρή λαβή
Κάτοπτρα µεγενθυντικά Νο4
Κάτοπτρα µεγενθυντικά Νο5
Ανιχνευτήρες γωνιακούς
Ανιχνευτήρες κέρατος βωός
Κοχλιάρια τερηδόνας
Μετρητές θυλάκων
Εργαλεία περιοδοντίου σκαλίδα
Εργαλεία περιοδοντίου κοχλιάρια
Εργαλεία περιοδοντίου δρέπανο
Εργαλεία περιοδοντίου ρίνη
Εργαλεία περιοδοντίου Gracey
Aµαλγαµατοφόροι
Συγκρατητήρες τεχνητών τοιχωµάτων
Εργαλεία συµπυκνώσεως αµαλγάµατος
Απιοειδές
Westcott
Kοκκοράκι
Ονυχοειδές - δισκοειδές
Εργαλεία διαµορφώσεως Ward
Εργαλεία υδροξειδίου του ασβεστίου
Εργαλεία γουταπέρκας
Εργαλεία για ρητίνες
Σπάθες κονίας
Εργαλείο πλάγιας συµπύκνωσης κώνων
Εξωλκείς κορωνών
Αρπαγοφόροι
Τρύπανα
Αρπάγες set
Πλαίσιο αποµονωτήρα
Παριοκάτοχα
Πένσα παπαγαλάκι
Mαχαιρίδιο κηρού

1
1
2
1
1
4
12
1
1
1
12
12
12
8
4
8
2
1
3
4
1
4
2
2
6
1
1
1
1
4
3
6
6
2
3
1
1
1
1
1
3
1
1

Μαχαιρίδιο Lecron
Μαχαιρίδιο γύψου
Σπάθη γύψου

1
1

59. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ

•
•
•
•
•
•
•

Νεφροειδές 25 cm
Μονοδωτή Λαβίδα 25 cm SCHROEDER
∆υοδοντωτή λαβίδα 24 cm Museux ευθεία
Ψαλίδι κυρτό MAYO STILLE 17 cm
Κάψα 100 mm
Μύλη Sims σταθερή 32 cm ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Μύλη Sims εύκαµπτη 32 cm
Τολυπολαβίδα τύπου Foerster 25 cm ευθεία

60. ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ
- Μορφοτροπέας ψηφιακής τουρµπίνας που δεν απαιτεί καλιµπράρισµα, είναι πολλαπλών
χρήσεων και δύνατι να χρησιµοποιεί επιστόµια µε αντιµικροβιακό φίλτρο µιας χρήσης.
- Υποστήριξη µετρήσεων FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, FEV6%, FEV1/FEV6%, REF, FEF25-75%,
FEF25%, FEF50%, FEF75%, FET, VEXT, *FVC, *FEV1, *PEF, PIF, FIVC, FIV1, FIV1%, VC, IVC,
ERV, IC, VT, VE, BF, TI, TE, TI/tTtot, VT/TI, MVV.
- ∆υνατότητα καταγραφής της προ και µετά βρογχοδιαστολής δίνοντας την επί τοις εκατό
σύγκριση των µετρούµενων ζωτικών παραµέτρων µε των προβλεπόµενων φυσιολογικών
τιµών.
- Η αποστείρωσή του είναι απλή και µπορεί να γίνει µε cidex ή κλίβανο αερίου.
- Συνοδεύεται από αναβαθµισµένο ενσωµατωµένο λογισµικό Winspiro Pro το οποίο «τρέχει»
κάτω από Windows 98, είναι virus 2000 free και έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τα
πληροφοριακά στοιχεία των ασθενών.
- Η συσκευή έχει τη δυνατότητα αναβάθµισης και µε νέες αναθεωρηµένες λίστες
φυσιολογικών τιµών. Οι φυσιολογικές τιµές απεικονίζονται και εκτυπώνονται δίπλα στις
µετρούµενες. Οι µετρήσεις µπορούν να συγκρίνονται µε τις αντίστοιχες πριν και µετά τη
βρογχοσυστολή.
- Τιµές αναφοράς (φυσιολογικές) µε εκτιµήσεις διαφόρων συγγραφέων οι οποίες συγκρίνονται
κατά την εξέταση µε τις µετρούµενες.
- Μέσω του προγράµµατος έχουµε πλήρη έλεγχο του σπιροµέτρου, ελέγχουµε κάθε στάδιο
της εξέτασης, έχουµε τη δυνατότητα για παιδική χρήση µέσω της ειδικής ρουτίνας για παιδιά
(animated images), διαχειριζόµαστε τις εκτυπώσεις και µπορούµε να αναβαθµίσουµε τη
συσκευή µε τις καινούργιες εκδόσεις λογισµικού.
- Εσωτερική βάση δεδοµένων για περισσότερες από 1500 πλήρεις µετρήσεις.
- Εσωτερικό εκτυπωτή µε χαρτί εκτύπωσης 112 χιλιοστών.
- Άµεση σύνδεση µε εξωτερικό εκτυπωτή και έξοδο RS 232 για σύνδεση µε Η/Υ.
- Λειτουργεί µε ρεύµα πόλης 220 V/50 Hz και µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία για χρήση εκτός
ιατρείου και διαθέτει ένδειξη κατάστασης της µπαταρίας.
- Ενσωµατωµένος αισθητήρας θερµοκρασίας.

- Εύκολο στη µετακίνηση λόγω του µικρού του βάρους της τσάντας µεταφοράς η οποία
συνοδεύει τη συσκευή.
- Εύκολο στη χρήση λόγω του απλού του πληκτρολογίου και της έγχρωµης µε υψηλή
ευκρίνεια οθόνης.
Μορφοτροπέας ροής: Ψηφιακής τουρµπίνας
Κλίµακα µέτρησης: Ροή από 0 εώς -+ 16 1/s, όγκος από 0 εως 101
Ακρίβεια ροής/Όγκου:-+ 5% ή 200ml/s, -+3% ή 50 ml/s
∆υναµική αντίσταση: <0,8 cm H2O/L/s (APS,CRS)
Οθόνη: Έγχρωµη FSTN 240 x 320
Αισθητήρας θερµοκρασίας: Από 0 εως 45 C
Εκτυπωτής: Θερµογραφικός εκτυπωτής µε 112 mm (4 ίντσες) πλάτος
Σειριακή έξοδος: RS 232
Βάση δεδοµένων: Αποθήκευση έως 1500 τεστ
Επιστόµια: 30 mm εξωτερική διάµετρος
Επιτρεπτή θερµοκρασία- υγρασία: 10 µε 40 C Μικρότερη από 75% χωρίς συµπύκνωση
Τροφοδοσία: 200-240 v 50/60 Hz και µε ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία
∆ιαστάσεις: 310 χ 205 χ 65 mm
Βάρος: 1.9Kg
61. ΖΥΓΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΝΕΟΓΝΟΥ
•

•
•
•

Να µπορεί η σκάφη να αφαιρείται εύκολα και γρήγορα µε το πάτηµα ενός κουµπιού
µατατρέποντας το βρεφοζυγό σε µια επίπεδη ζυγαριά δαπέδου κατάλληλη για τη
ζύγιση παιδιών µέχρι 20 kg.
Να είναι εύκολη και ασφαλής στη µεταφορά.
Το σχήµα της σκάφης να προσφέρει ασφάλεια στο µωρό.
Να είναι εύκολος ο καθαρισµός του ποσού γάλακτος που πήρε το µωρό κατά τη
διάρκεια του θηλασµού.

62. ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ
•
•
•
•
•
•

Μοντέρνο, αξιόπιστο, υψηλής ποιότητας ωτοσκόπιο
Αυτόµατο «κλικ» κλείσιµο.
Μεγεθυντικός φακός X 2,5.
Μεταλλική λαβή.
Μεταλλική κεφαλή µε υποδοχή για φύσηµα τυµπάνου.
Συσκευασία µε τη θήκη και αναλώσιµες χοάνες.

63. ΟΞΥΜΕΤΡΟ
Παλµικό Οξύµετρο δακτύλου.
• Να έχει µικρό µέγεθος και να είανι εύκολο στη χρήση.
• Να προσφέρει επιστηµονικά αποδεδειγµένη ακρίβεια στο ευρύτερο φάσµα πληθυσµών
ασθενών και ρυθµίσεων.
• Να είναι απλό στη χρήση να ανοίγει αυτόµατα και να πραγµατοποιεί εύκολα σποτ τσεκ.

•
•
•
•
•
•
•

Να έχει µικρό βάρος και διαστάσεις.
Να είναι ανθεκτικό στις πτώσεις, σε είσοδο νερού και να µπορεί να χρησιµοποιείται
στις περισσότερο απαιτητικές συνθήκες .
Να διαθέτει µεγάλης ευκρίνεισς οθόνη LED Η οξυγόνωση του αίµατος και οι παλµοί της
καρδιάς να µπορούν να διαβαστούν από οποιαδήποτε γωνία µέρα ή νύχτα.
Να γίνεται αυτόµατα η µέτρηση µε την τοποθέτησή του στο δάχτυλο.
Να είναι υψηλής απόδοσης και να έχει αυτόµατη λειτουργία ON/OFF.
Να είναι κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες και να µπορεί να δεχτεί πάχος δαχτύλου από
8mm εως 25.4mm.
Να έχει δείκτη LED ποιότητας σφυγµού τριών χρωµάτων.

64. ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ
•
•
•
•

Να αποτελείται από επιτοίχια βάση φόρτισης µε µία λαβή, µία κεφαλή ωτοσκοπίου
καθώς και θήκη για την αποθήκευση των χοανών.
Η επιτοίχια βάση φόρτισης να είναι κατασκευασµένη από πλαστικό.
Η κεφαλή του ωτοσκοπίου να είναι µε οπτική ίνα, τεχνολογίας LED, 3,5 V περίπου.
Ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προιόντων), να πληροί την Υ.Α
∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής
διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.∆ 117/2004.

65. ∆ΙΑΠΑΣΩΝ
•
•
•
•

Να είναι κατασκευασµένο από υψηλής ποιότητας ατσάλι,επινικελωµένο
Να έχει πλαστική βάση
Να είναι συχνότητας C128Hz.
Ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προιόντων), να πληροί την Υ.Α
∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής
διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.∆ 117/2004.

66. ΣΦΥΡΑΚΙΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ
•
•
•

Κατασκευή από ειδικό πλαστικό
Βάρος 110 gr
Μήκος 21cm

67. ΡΑΒ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΨΥΧΡΟΥ
Να διαθέτει 2 πλευρές (η µια από ανοξείδωτο ατσάλι και η άλλη από πλαστικό), οι οποίες
έρχονται εναλλακτικά σε επαφή µε το πόδι τους ασθενούς.

68. AMBOU ΡΥΘΜΟΥ
•
•
•
•
•

Πλήρης σθσκευή ambu σιλικόνης ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων µε µάσκα σιλικόνης Ν4
και µάσκες παιδικές Ν1κ Ν2.
Να διαθέτει ειδική βαλβίδα ασφαλείας για έλεγχο της πίεσης µέχρι τα 60cm H2O για
την ambu ενηλίκων, σωλήνα οξυγόνου 2m και κλιβανιζόµενο ρεζερβουάρ.
Ο ασκός να είναι κατασκευασµένος από σιλικόνη και polysulfone για να κλιβανίζεται
πλήρως στους 134 βαθµούς κελσίου.
Η χωρητικότητα του σσκού είναι 1600ml και του ρεζερβουάρ 2500ml.
Να έχει δυνατότητα προσαρµογής µε όλα τα µεγέθη µασκών.

69. ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΕΣ
ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗΣ Α
• Η προσφερόµενη συσκευή να είναι καινούρια και αµεταχείριστη, διφασικής τεχνολογίας και να
περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της.
Να πληρεί τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήµανση CE.
•

Να είναι διφασικής τεχνολογίας και να παρέχει ενέργεια µεταβλητή από 150 έως 360 Joules. Να
προσαρµόζει την κυµατοµορφή απινίδωσης αυτόµατα, ανάλογα µε την εκάστοτε διαθωρακική
αντίσταση του ασθενούς.

•

Να είναι µικρού όγκου και βάρους µικρότερου των 4 κιλών µε την µπαταρία. Να αναφερθούν οι
διαστάσεις αναλυτικά.

•

Να παρέχει απινίδωση µέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (pads). Να είναι κατάλληλη για χρήση
σε ενήλικες και παιδιά. Να προσφερθούν χωριστά τα παιδιατρικά ηλεκτρόδια.

•

Να διαθέτει λειτουργία αυτόµατης εξωτερικής απινίδωσης (AED) σύµφωνα µε τα νέα πρωτόκολλα
απινίδωσης (ERC 2005 Guidelines) και να διαθέτει φωνητικά, γραφικά και οπτικά µηνύµατα
καθοδήγησης του χειριστή, στην Ελληνική γλώσσα.

•

Να διαθέτει µενού ρυθµίσεων (setup) στην Ελληνική γλώσσα.

•

Να διαθέτει ευδιάκριτη οθόνη LCD τουλάχιστον 5’’ που να απεικονίζονται προειδοποιητικά
µηνύµατα και οδηγίες.

•

Να λειτουργεί µε τη χρήση µιας µη επαναφορτιζόµενης µπαταρίας, µε υψηλή αυτονοµία
λειτουργίας και να έχει τη δυνατότητα να παρέχει τουλάχιστον 300 απινιδώσεις στα 200 Joules ή
15 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Η διάρκεια της µπαταρίας σε περίπτωση µη χρήσης του απινιδωτή
να είναι τουλάχιστον 5 έτη.

•

Να υπάρχει δυνατότητα χρήσης µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία λιθίου, µε αυτονοµία 200
τουλάχιστον απινιδώσεων στα 200J. Να προσφερθεί χωριστά.

•

Η συσκευή να διαθέτει ειδική διαβαθµιζόµενη ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της µπαταρίας, η
οποία να είναι ευδιάκριτη ακόµα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη. Όταν η µπαταρία
βρίσκεται σε κρίσιµη πτώση να έχει δυνατότητα παροχής 20 τουλάχιστον απινιδώσεων ή 60
λεπτών λειτουργίας.

•

Να εκτελεί αυτόµατο έλεγχο λειτουργίας των κυκλωµάτων, καθηµερινά και κάθε φορά µε την
ενεργοποίηση της. Σε περίπτωση αναγνώρισης βλάβης να παρέχει ευδιάκριτη οπτική ένδειξη,
ακόµα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη.

•

Η συσκευή να είναι υψηλής ανθεκτικότητας σε κραδασµούς, χτυπήµατα, σκόνες και πτώση
υγρών σύµφωνα µε IP55. Να µπορεί να λειτουργήσει σε ακραίες συνθήκες θερµοκρασίας, σε
πεδίο από -10ο C έως + 50ο C .

•

Να αναβαθµίζεται µε λειτουργία χειροκίνητης απινίδωσης (manual mode), και ΗΚΓτος µέσω 3πολικού καλωδίου, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από ιατρικό προσωπικό, εκπαιδευµένο
στην εξειδικευµένη υποστήριξη της ζωής.

•

Η κάθε συσκευή να συνοδεύεται από θήκη µεταφοράς, πέντε (5) ζεύγη αυτοκόλλητων
ηλεκτροδίων απινίδωσης ενηλίκων, µία µπαταρία µίας χρήσης και οδηγίες λειτουργίας στην
Ελληνική γλώσσα.
Να περιλαµβάνεται εκπαίδευση των χρηστών στην λειτουργία του απινιδωτή

•

ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗΣ Β
•

Η προσφερόµενη συσκευή να είναι καινούρια και αµεταχείριστη, διφασικής τεχνολογίας και να
περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της.
Να πληρεί τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήµανση CE.

•

Να είναι διφασικής τεχνολογίας και να παρέχει ενέργεια µεταβλητή από 150 έως 360 Joules. Να
προσαρµόζει την κυµατοµορφή απινίδωσης αυτόµατα, ανάλογα µε την εκάστοτε διαθωρακική
αντίσταση του ασθενούς.

•

Να είναι µικρού όγκου και βάρους µικρότερου των 4 κιλών µε την µπαταρία. Να αναφερθούν οι
διαστάσεις αναλυτικά.

•

Να παρέχει απινίδωση µέσω αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (pads). Να είναι κατάλληλη για χρήση
σε ενήλικες και παιδιά. Να προσφερθούν χωριστά τα παιδιατρικά ηλεκτρόδια.

•

Να διαθέτει λειτουργία αυτόµατης εξωτερικής απινίδωσης (AED) σύµφωνα µε τα νέα πρωτόκολλα
απινίδωσης (ERC 2005 Guidelines) και να διαθέτει φωνητικά, γραφικά και οπτικά µηνύµατα
καθοδήγησης του χειριστή, στην Ελληνική γλώσσα.

•

Να διαθέτει µενού ρυθµίσεων (setup) στην Ελληνική γλώσσα.

•

Να διαθέτει ευδιάκριτη οθόνη LCD τουλάχιστον 5’’ που να απεικονίζονται προειδοποιητικά
µηνύµατα και οδηγίες.

•

Να λειτουργεί µε τη χρήση µιας µη επαναφορτιζόµενης µπαταρίας, µε υψηλή αυτονοµία
λειτουργίας και να έχει τη δυνατότητα να παρέχει τουλάχιστον 300 απινιδώσεις στα 200 Joules ή
15 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Η διάρκεια της µπαταρίας σε περίπτωση µη χρήσης του απινιδωτή
να είναι τουλάχιστον 5 έτη.

•

Να υπάρχει δυνατότητα χρήσης µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία λιθίου, µε αυτονοµία 200
τουλάχιστον απινιδώσεων στα 200J. Να προσφερθεί χωριστά.

•

Η συσκευή να διαθέτει ειδική διαβαθµιζόµενη ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της µπαταρίας, η
οποία να είναι ευδιάκριτη ακόµα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη. Όταν η µπαταρία
βρίσκεται σε κρίσιµη πτώση να έχει δυνατότητα παροχής 20 τουλάχιστον απινιδώσεων ή 60
λεπτών λειτουργίας.

•

Να εκτελεί αυτόµατο έλεγχο λειτουργίας των κυκλωµάτων, καθηµερινά και κάθε φορά µε την
ενεργοποίηση της. Σε περίπτωση αναγνώρισης βλάβης να παρέχει ευδιάκριτη οπτική ένδειξη,
ακόµα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη.

•

Η συσκευή να είναι υψηλής ανθεκτικότητας σε κραδασµούς, χτυπήµατα, σκόνες και πτώση
υγρών σύµφωνα µε IP55. Να µπορεί να λειτουργήσει σε ακραίες συνθήκες θερµοκρασίας, σε
πεδίο από -10ο C έως + 50ο C .

•

Να αναβαθµίζεται µε λειτουργία χειροκίνητης απινίδωσης (manual mode), και ΗΚΓτος µέσω 3πολικού καλωδίου, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από ιατρικό προσωπικό, εκπαιδευµένο
στην εξειδικευµένη υποστήριξη της ζωής.

•

Η κάθε συσκευή να συνοδεύεται από θήκη µεταφοράς, πέντε (5) ζεύγη αυτοκόλλητων
ηλεκτροδίων απινίδωσης ενηλίκων, µία επαναφορτιζόµενη µπαταρία λιθίου µε ένα φορτιστή και
οδηγίες λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα.
Να περιλαµβάνεται εκπαίδευση των χρηστών στην λειτουργία του απινιδωτή

•

70. ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΟΣ

Να είναι αυτόµατης και χειροκίνητης λειτουργίας
Να λειτουργεί µε ρεύµα στα 220V/50Hz αλλά και µε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες διάρκειας
οπωσδήποτε 4 ωρών.
Η δειγµατοληψία να είναι οπωσδήποτε 1000Hz
Να συλλέγει ταυτόχρονα και τις δώδεκα απαγωγές σε συνδυασµούς standard και Cabrera. Θα
εκτιµηθεί η δυνατότητα συλλογής των απαγωγών και σε συνδυασµό ΝΕΗΒ.
Να έχει οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD διαστάσεων 6’’ περίπου όπου να απεικονίζονται:
- Έως και 12 απαγωγές ταυτόχρονα
- Ηµεροµηνία, ώρα και όνοµα ασθενή
- Ένδειξη µπαταρίας µε δυνατότητα ενηµέρωσης του χρήστη σε περίπτωση αποφόρτισής της
κατά τη λειτουργία
- Καρδιορυθµός
- Ταχύτητα καρδιογραφήµατος µα δυνατότητα επιλογής µεταξύ τριών διαφορετικών
ευαισθησιών
- ∆ιάφορα µηνύµατα συστήµατος ή και οδηγίες
- Κατάσταση φίλτρου (ενεργοποιηµένο ή µη)
- Τυχόν αποκόλλησης ή µη καλής επαφής των ηλεκτροδίων. Να υπάρχει και ηχητική ένδειξη
Να διαθέτει ενσωµατωµένο αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή στοιχείων του
ασθενούς (όχι µέσω της οθόνης)
Να διαθέτει καταγραφικό έξι/δώδεκα καναλιών, θερµικού τύπου, µε εύρος συχνοτήτων από
0.05-150 Ηz για την εκτύπωση σε χαρτί µεγέθους τουλάχιστον 200mm (Α4). Να υπάρχει η
δυνατότητα εκτύπωσης και σε εξωτερικό εκτυπωτή.
Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφόρων τύπων εκτύπωσης κατά την αυτόµατη
λειτουργία. Απαραίτητη είναι η ταυτόχρονη εκτύπωση 12 απαγωγών σε µια σελίδα
Η ταχύτητα εκτύπωσης να µπορεί να ρυθµιστεί στα 5/10/25/50mm/s και η ευασθησία να
µπορέι να ρυθµιστεί χειροκίνητα στα 5/10/20 mm/mV ή και αυτόµατα
Να παρέχει φίλτρα, µυϊκά στα 25,35Ηz καθώς και φίλτρα δικτύου στα 50 και 60 Ηz. Επιπλέον
φίλτρα θα εκτιµηθούν θετικά
Να µπορεί να αναβαθµιστεί µε προγράµµατα µετρήσεων και διάγνωσης για νεογνά, παιδιά και
ενήλικες. Να προσφερθεί προς επιλογή
Να έχει δυνατότητα συγκράτησης στην µνήµη και αρχειοθέτησης ηλεκτροκαρδιογραφηµάτων
τουλάχιστον 40 εξετάσεων
Να έχει τη δυνατότητα µεταφοράς των εξετάσεων στην µνήµη σε ειδικό λογισµικό Η/Υ για
περαιτέρω αρχειοθέτηση ή ανάλυση των καρδιογραφηµάτων. Να προσφερθεί προς επιλογή το
λογισµικό του Η/Υ
Να αναφερθούν οι τρόποι σύνδεσης του συστήµατος µε τον Η/Υ. Επιθυµητό η ύπαρξη
δυνατότητας µεταφοράς των δεδοµένων µέσω ενσύρµατου (Ethernet)ή ασύρµατου δικτύου
(wi-fi). Nα προσφερθούν προς επιλογή.
Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθµισης µε:
• εξετάσεις σπιροµετρίας. Να αναφερθούν οι δυνατότητες
• Λογισµικό πρόγνωσης θροµβόλυσης (Επιθυµητό)
• Εξετάσεις τεστ κοπώσεως. Να αναφερθούν οι δυνατότητες
Επιθυµητό η ύπαρξη δυνατότητας σύνδεσης µε εξωτερική οθόνη. Να προσφερθεί προς
επιλογή
Το βάρος του να µην υπερβαίνει τα 5 Kg
Ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/03 (διακίνηση

και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.α
∆Υ8δ/Γ.Π.οικ./1348/04 και να είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης
Α.Η.Η.Ε βάσει του Π.∆ 117/2004.
71. HOLTER ΡΥΘΜΟΥ

Α. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ
 Το καταγραφικό να είναι σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, µικρού βάρους έως 100 gr.
και διαστάσεων (να αναφερθούν), έτσι ώστε να είναι άνετο για τον ασθενή, και να
µπορεί να καταγράφει τουλάχιστον για 72 ώρες, σε περιπατητικούς ασθενείς , το
πλήρες ΗΚΓ και στα 3 κανάλια.
 Να διαθέτει οθόνη για τον έλεγχο της ποιότητας του σήµατος του ΗΚΓ κατά την
τοποθέτηση του καταγραφικού στον ασθενή σε πραγµατικό χρόνο όπως επίσης και
άλλα λειτουργικά στοιχεία όπως ηµεροµηνία, στοιχεία ασθενή (όνοµα, ID), αποκόλληση
ηλεκτροδίου, κτλ.
 Να διαθέτει δυνατότητα αναγνώρισης βηµατοδοτικών παλµών.
 Να διαθέτει µνήµη τουλάχιστον 512 ΜΒ για την αποθήκευση των δεδοµένων.
 Το ΗΚΓφηµα να καταγράφεται µέσω επταπολικού καλωδίου.
 Να λειτουργεί µε µία µπαταρία του εµπορίου για να υπάρχει µειωµένο κόστος
λειτουργίας. Η καταγραφή να διαρκεί για τουλάχιστον 48 ώρες µε µία µπαταρία.
 Ο ρυθµός δειγµατοληψίας να είναι τουλάχιστον 1000 Ηz και η ψηφιοποίηση του
σήµατος τουλάχιστον 12 bit.
 Να υπάρχει κοµβίο εισαγωγής χειροκίνητου σηµειωτή (συµβάν) από το χρήστη.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
 Το πρόγραµµα ανάλυσης να είναι εύχρηστο και να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows
xp ή ανώτερο.
 Η µεταφορά των δεδοµένων να γίνεται είτε µέσω καλωδίου USB είτε µε µηχάνηµα
ανάγνωσης καρτών µνήµης.
 Να διαθέτει τη δυνατότητα εµφάνισης του ΗΚΓφήµατος σε πλήρη επισκόπηση (Full
disclosure).
 Nα διαθέτει τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης των αρρυθµιών ανάλογα τη µορφολογία
τους.
 Να διαθέτει ανάλυση του ST, Βηµατοδότη, QT, HRV (πεδίο χρόνου και συχνοτήτων),
Heart Rate turbulence (HRT), κολπική µαρµαρυγή (AF) και υπνικής άπνοιας.
 Να µπορεί να γίνει επιλογή της µορφής της αναφοράς από το χρήστη.
 Όλα τα ανωτέρω να πιστοποιούνται µε παραποµπές στα αντίστοιχα φυλλάδια του
κατασκευαστικού οίκου ή τεχνικά πιστοποιητικά.
 Ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.α
∆Υ8δ/Γ.Π.οικ./1348/04 και να είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης
Α.Η.Η.Ε βάσει του Π.∆ 117/2004.
72. ∆ΙΑΘΕΡΜΙΑ
Υψηλής ποιότητας ηλεκτροχειρουργικός εξοπλισµός κατάλληλος για µικρής και µεσαίας

κλίµακας επεµβάσεις.
Η διαθερµία να επιτρέπει καθαρή κοπή «CUT», κοπή – πήξη «BLEND», επιφανειακή πήξη
«FORCED COAG», βαθιά πήξη µε απουσία νέκρωσης «SOFT COAG» και, µε έναν ειδικό
προσαρµογέα, διπολική «BIPOLAR» πήξη.
Η σύνδεση του ουδέτερου ηλεκτροδίου να παρακολουθείται σταθερά. Έλεγχος ασφαλείας
ασθενούς /επαφής πλάκας µε τη χρήση ουδέτερου ηλεκτροδίου διάσπασης.
Η δυνατότητα ελέγχου από τη λαβή, τις λειτουργίες εξόδου, καθώς και την παράδοση της
ισχύος εξόδου να επιτρέπει την υλοποίηση χειρουργικής επέµβασης χωρίς ο χειρουργός να
αποµακρύνει την προσοχή του από το χειρουργικό πεδίο.
Controls
Κύκλωµα παρακολούθησης ασθενούς πλάκας.
Παρακολούθησης ισχύος εξόδου.
Αυτοέλεγχος.
Ααφάλεια
EN60601-1
EN60601-1-2
EN60601-2-2
Electrical glass: 1CF
MDD 93/42/EC Class: II b

73. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ
•

Η ζητούµενη µονάδα, πρέπει να λειτουργεί µε υπερήχους και να είναι της πλέον
σύγχρονης τεχνολογίας ,µε δυνατότητα αναβάθµισης στις µελλοντικές εξελίξεις της
τεχνολογίας.

•

Να πραγµατοποιεί εξετάσεις ακρίβειας και υψηλής επαναληψιµότητας ανεξάρτητα από
την ανατοµική διάπλαση των κάτω άκρων του ασθενή, ώστε να διασφαλίζεται η
επαναληψιµότητα και η πιστότητα της σύγκρισης των αποτελεσµάτων.

•

Ο συνολικός χρόνος διάρκειας της εξέτασης να είναι δυνατόν µικρότερος και να µην
υπερβαίνει το ένα λεπτό.

•

Για την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση των εξετάσεων να διαθέτει, σύστηµα αυτόµατης
προσαρµογής των µορφοµετατροπέων στην πτέρνα του ασθενούς και να χρησιµοποιεί
για την διάδοση των υπερήχων αλκοόλη ή gel και όχι λουτρό νερού.

•

Να έχει βάρος λιγότερο από 12kg.

•

Να διαθέτει θύρα USB για σύνδεση µε εκτυπωτή.

•

Να διαθέτει έγχρωµη οθόνη αφής για τον ευκολία στο χειρισµό.

•

Να διαθέτει ενσωµατωµένο αρχείο για τουλάχιστον 2000 ασθενείς

•

Να διαθέτει δυνατότητα υπολογισµού του πλάτους του οστού της πτέρνας και σε
συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα BUA και SOS να µπορεί να δίνει πρόβλεψη για
µελλοντικό κάταγµα του ισχίου (hip risk assessment)

•

Nα διαθέτει Ελληνικό πλυθησµιακό πρωτόκολλο µετρήσεων

•

Nα υπολογίζει, να εµφανίζει και να εκτυπώνει στην τουλάχιστον τους πιο κάτω
συντελεστές:
Τ-Score
Z-Score
BMD
∆είκτης ελαστικότητας (STIFFNESS)
Ποσοστό οστεοπενίας
Σχετική επικινδυνότητα κατάγµατος
Να διαθέτει δυνατότητα υπολογισµού T-Score, Z-Score, Stiffness Index και
δυνατότητα δηµιουργίας γραφικής παράστασης (βάσει των διαγνωστικών κριτηρίων
WHO)

•
•
•
•
•
•
•

•

Να είναι φορητή συσκευή πλήρης και αυτόνοµη µε ενσωµατωµένη οθόνη TFT και
εκτυπωτή. Να είναι µικρών διαστάσεων και βάρους (να αναφερθούν τιµές).Να µπορεί
να συνδεθεί µε εξωτερικό εκτυπωτή.

•

Να λειτουργεί σε τάση δικτύου πόλεως 220V/50Hz.

•

Να φέρει σήµανση CE και να πληρεί όλους τους κανονισµούς ασφαλείας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης περί Ιατρικών µηχανηµάτων µε έγκυρα πιστοποιητικά που θα
συνοδεύουν την προσφορά.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
• Να προσφερθεί σε ενιαία τιµή προσφοράς το µηχάνηµα µέτρησης οστικής πυκνότητας
που:
• Θα είναι µικρών διαστάσεων
• Χαµηλού βάρους
• Θα υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης
• Θα έχει λογισµικό µε βάση δεδοµένων.

74. ΚΛΙΒΑΝΟΣ
Κλίβανος ξηράς αποστείρωσης (θερµού αέρα).
• Να έχει χωρητικότητα 16 lit.
• Να αποστειρώνει όλα τα µεταλλικά αντικείµενα στους 200 βαθµούς κελσίου.
• Να διαθέτει ηλεκτρικές ασφάλεις, βασικό διακόπτη λυχνίες neon για τον έλεγχο του
χρονοδιακόπτη και του θερµοστάτη, καλλώδιο τροφοδοσίας, τρία ράφια και
χειρολαβή.
• Το πρόσθιο τοίχωµα και η πόρτα να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ενώ το οπίσθιο
τµήµα και τα πλάγια τοιχώµατα να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα µε εποξική βαφή.
• Η εσωτερική επένδυση να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8.
• Ο χώρος αποστείρωσης να είναι ανθεκτικός και να αντανακλά τη θερµότητα ώστε η

•
•
•
•

επίτευξη της επιθυµητής θερµοκρασίας να γίνει γρήγορα.
Το µονωτικό υλικό να είναι κατάλληλο ώστε να µην µεταφέρεται η θερµότητα
εξωτερικά.
Να διαθέτει ειδική βαλβίδα για αυτορύθµιση της θερµοκρασίας από 90-200 βαθµούς
κελσίου.
Χρονοδιακόπτης : από 0-120 min που αυτόµατα ρυθµίζει το χρόνο που χρειάζεται ο
θερµοστάτης να ανοίξει και να κλείσει.
Να διαθέτει βαλβίδα ελέγχου της θερµοκρασίας.

75. ΣΕΤ ∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ
•

Να περιλαµβάνει λαρυγγοσκόπιο µεταλλικό µε 3 λάµες Mc Intosh No 1.2.3. λαβίδα
Magill, γλωσσοκάτοχο, 3 αεραγωγούς Guedel, στοµατοδιαστολέα, ψαλίδι 14,5 cm και
ωάυλον αδιάβροχη θήκη αποθήκευσης διαστάσεων 32Χ22,5Χh7.5cm.

76. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
•
•
•
•
•

Να
Να
Να
Να
Να

είναι περιφεστρόµενη 360 µοίρες
έχει κίνηση πλάτης από 45 έως 85 µοίρες
έχει κίνηση ποδιών από 0 εως 85 µοίρες
έχει ανύψωση από 56 εως 67 cm βάρος
έχει σκελετό µεγάλης αντοχής µέχρι 150 κιλά

77. ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ
Προδιαγραφές πολυθρόνα αιµοληψίας

•

Να διαθέτει σήµανση CE

•

Να έχει την δυναατότητα προσθήκης , πρόσθετων εξαρτηµάτων για την λήψη
κολπικού δείγµατος

•

Να είναι αναλωνόµενη

78. ΚΡΕΒΑΤΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
α)οπή
προσώπου
στο προσκέφαλο β)σταθερά
πόδια
γ)µηχανισµός
χαρτιού
δ)µέγιστο
βάρος
ασθενή
160kg
ε)διαστάσεις:
µήκος-185εκ.
πλάτος-70εκ.
ύψος επιφάνειας εργασίας 6,5εκ

79. ΚΡΕΒΑΤΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΑΛΙΤΣΑ
•

Να είναι αλουµινίου µε οπή και ρύθµιση κλίσης πλάτης.

•
•
•

Να διαθέτει κάλυµµα οπής και θήκη µεταφοράς.
Το βάρος του να µην υπερβαίνει τα 14 kg.
Να έχει διαστάσεις 1,85Χ0,62Χ0,70 cm.

80. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
•
•
•
•
•
•
•

•

Να έχει τρία (3) µοτέρ και ενσύρµατο χειριστήριο
Η ρύθµιση του ύψους, η κλίση της πλάτης και η κλίση trendelenburg να γίνονται
ηλεκτρικά.
Ο σκελετός της πολυθρόνας να είναι µεταλλικός, ηλεκτροστατικής βαφής µε βαρέως
τύπου κοιλοδοκούς, λάµες και λαµαρίνα.
Το στρώµα να είναι από πρεσαριστό κόντρα πλακέ, αφρώδες αφρολέξ, πάχους περίπου
8cm και επένδυση δερµατίνης.
Η ποδιά να είναι προσθαφαιρούµενη.
Να φέρει συρταρωτή λεκάνη inox για την αλλαγή των υγρών.
Τα υποπόδια να είναι κατασκευασµένα από πολυουρεθάνη, ρυθµιζόµενα καθ’ ύψος και
περιστρεφόµενα, τα δε µπράτσα της πολυθρόνας να είναι κινητά και
προσθαφαιρούµενα.
Οι διαστάσεις της πολυθρόνας να είναι περίπου 0,68 Χ 0,95 Χ 0,70 – 0,90 m

81. ΠΛΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
 Να είναι τροχήλατη, να έχει φωτισµό αλογόνου, κατάλληλη για κάθε νοσοκοµειακή και
κλινική εξέταση.
 Να έχει ισχύ φωτισµού περίπου 30.000 lux / 300mm σε θερµοκρασία χρώµατος
περίπου 4.500 Kelvin.
 Να διαθέτει διακόπτη ρύθµισης έντασης φωτισµού.
 Να έχει εύκαµπτο βραχίονα ρυθµιζόµενου ύψους για την προσαρµογή και
σταθεροποίησή του στο επιθυµητό σηµείο .
 Να έχει λάµπα αλογόνου 35W περίπου.
 Η διάµετρος της λάµπας να είναι 75mm περίπου.
 Το πεδίο εστίασης να είναι διαµέτρου 80 / 250mm περίπου.
 Να έχει τροχήλατη βάση µε (5) τροχούς.

82. ΥΠΟΠΟ∆ΙΟ
•
•
•

Να είναι κατασκευασµένο από µεταλλικό σκελετό επιχρωµιωµένο, από σωλήνα
διαµέτρου 26cm περίπου και πάχους 15 mm περίπου.
Το πάτηµα να αποτελείται από ξύλο επικαλυµµένο µε λάστιχο αντιολισθητικό µαύρου
χρώµατος.
Να έχει τις εξής περίπου διαστάσεις 0,25χ0,46χ0,26

83. ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χωρητικότητα: 350lt
Εσωτερικές διαστάσεις: Ύψος 190cm, Πλάτος 62cm, Βάθος 62cm
Ισχύς: 240W
Ηλεκτροφορικός ψηφιακός έλεγχοςκαι ένδειξη θερµοκρασίας.
Σύστηµα ψύξης : Φυσική κυκλοφορία µε υποβοήθηση ανεµιστήρα (λειτουργία ψυχρού
αέρα)
Απόψυξη αυτόµατη
Εύρος θερµοκρασίας : 2-8 βαθµούς κελσίου
Υλικό εσωτερικού: Γαλβανισµένη αντισκωριακή λαµαρίνα µε ειδική ηλεκτροστατική
βαφή λευκού χρώµατος.
Εσωτερικός φωτισµός , Χειρολαβή, Ηλεκτρονικός θερµοστάτης , Θερµοστάτης
ασφάλειας , Ψηφιακό θερµόµετρο µε ρύθµιση ανά 1 βαθµό κελσίου
Οπτικουαστικό alarm για απόκλιση θερµοκρασίας
5 ράφια τύπου σχάρας ρυθµιζόµενα κατά ύψος
Ειδικό αντιθαµπωτικό διπλό τζάµι διαφανές
1 πόρτα
Ενσωµατωµένη κλειδαριά
Να φέρει σήµανση CE

84. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
Να διαθέτει µεταγωγικό πίνακα για την έναρξη λειτουργίας της γεννήτριας σε περίπτωση
διακοπής ρεύµατος.
Να έχει ισχύ 5500W, Συνεχές ρεύµα 12V, ρύθµιση τάσης AVR
ρευµατοδότες A.C 2X230V, D.C 1X12V(8.3A).
Να έχει ασφαλειοδιακόπτη.
Να έχει κυβισµό 438
Μέγιστη ισχύ 11,5
Καύσιµο: πετρέλαιο
Εκκίνηση: µίζα
Χωρητικότητα: 15 kg.
85. ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ
• Να είναι εύκολο στην τοποθέτηση
• Να είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και αξιόπιστο
• Να έχει υψηλή σταθερότητα
• Να έχει χρήση για µετρήσεις µέχρι 2 m
• Εγγύηση: 1 έτος

86. ΜΕΖΟΥΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Μεζούρα µέτρησης 1,5 m.

87. ΖΥΓΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
•
•
•
•
•
•

Να είναι ηλεκτρονική ακριβείας.
Να έχει δυνατότητα ζύγισης µέχρι 200 kg.
Να διαθέτει µεγάλη και ελαφριά πλατφόρµα.
Να διαθέτει αντιολιστθητική επιφάνεια.
Μέγιστο βάρος 200 kg.
∆ιαβάθµιση 100 kg.

88. ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ
Τραπέζι χρώµιο µε 2 ράφια µελαµίνη και 1 συρτάρι 0,40Χ0,50Χ0,90m
89. ∆ΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ∆ΙΠΛΟ
•
•
•
•
•

Να είναι επιτοίχιο, δύο θέσεων.
Να έχει µεταλλικό πλαίσιο, ηλεκτροστατικής βαφής, κατά προτίµηση λευκού χρώµατος
Να διαθέτει δύο σωληνωτές λυχνίες φθορίου.
Να έχει διαστάσεις 68 χ 10 χ 45 cm περίπου.
Ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προιόντων), να πληροί την Υ.Α
∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής
διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.∆ 117/2004.

90. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ
1. Να έχει µανόµετρο µεγάλης διαµέτρου περίπου 10-15cm κατασκευασµένο από ανθεκτικό
υλικό καλής ποιότητας (να αναφερθεί) και να φέρει µεγάλου µεγέθους ευανάγνωστους
αριθµούς σε σκάλα µε υποδιαιρέσεις 0-300mmHg ανά 2mm.
2. Να έχει περιχειρίδα υφασµάτινη αυτοκόλλητη τύπου Velcro ανθεκτικής κατασκευής µε
εύκολη και σταθερή προσαρµογή στον βραχίονα και µε είσοδο για την εύκολη προσαρµογή
του αεροθαλάµου εντός αυτής.
3. Να έχει ελαστικό αεροθάλαµο ο οποίος να έχει τη δυνατότητα να διογκώνεται µέχρι το
µέγιστο της πίεσης χωρίς κίνδυνο σκασίµατος και να φέρει ενσωµατωµένους σωλήνες
µεγάλου µήκους και καλής ποιότητος για την σύνδεση του πουάρ και του πιεσοµέτρου.
4. Να έχει πουάρ από ελαστικό καλής ποιότητος εύχρηστο στις πιέσεις του χεριού.
5. Να έχει βαλβίδα µε στρόφιγγα για τη ρύθµιση του εισερχόµενου και εξερχόµενου αέρα
κατασκευασµένη, κατά προτίµηση, από υψηλής ποιότητος επιχρωµιωµένο µέταλλο.
6. Να συνοδεύεται από τροχήλατη πεντακτινωτή βάση, ρυθµιζόµενου ύψους, µε πέντε (5)
τροχούς, οι δύο εκ των οποίων να είναι µε φρένο για περισσότερη σταθερότητα.
7. Ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/03 (διακίνηση
και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προιόντων), να πληροί την Υ.Α ∆Υ8δ/Γ.Π.

οικ./1348/04 και να είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει
του Π.∆ 117/2004.

91. ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ
1. Να διαθέτει κώδωνα δύο όψεων από ανοξείδωτο χάλυβα.
2. Να έχει µεµβράνη διπλών συχνοτήτων στη µία πλευρά που να επαυξάνει τη λειτουργία
παραδοσιακού κώδωνα της άλλης πλευράς.
3. Να έχει σωλήνα ακουστικών υψηλής απόδοσης.
4. Να έχει στεφάνη κώδωνα που να µην παγώνει τον ασθενή.
5. Να είναι άνετο και ανθεκτικό.
6. Ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/03 (διακίνηση
και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προιόντων), να πληροί την Υ.Α ∆Υ8δ/Γ.Π.
οικ./1348/04 και να είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει
του Π.∆ 117/2004.
92. ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ INOX ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙ
•
•
•
•
•
•

Ο σκελετός του να είναι κατασκευασµένος από µεταλλική σωλήνα INOX και ένα
συρτάρι.
Να φέρει δύο ράφια από λαµαρίνα INOX και ένα συρτάρι.
Στις δύο πλευρές να φέρει λαβές ωθήσεως.
Να έχει διαστάσεις 40 χ 50 χ 90 cm περίπου.
Να φέρει τέσσερις τροχούς.
Ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προιόντων), να πληροί την Υ.Α
∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής
διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.∆ 117/2004.

93. ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ
Να έχει βάση µεταλλική µε 3 πόδια και να διαθέτει 2 θέσεις για ορούς.
94. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Θερµόµετρο ηλεκτρονικό.
95.ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΡΙΦΥΛΛΟ
•
•
•
•
•

Να είναι τροχήλατο, τρίφυλλο, µε µεταλλικό πλαίσιο από σωλήνα επιχρωµιωµένο
διατοµής περίπου  21cm, πάχους περίπου 1.2mm.
Το ύφασµα να είναι σεντονόπανο αρίστης ποιότητας.
Να φέρει 6 δίδυµους πλαστικούς τροχούς.
Να έχει περίπου τις παρακάτω διαστάσεις: πλάτος 1,80m και ύψος 1,70m.
Ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/03

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προιόντων), να πληροί την Υ.Α
∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής
διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.∆ 117/2004.
96. ΒΑΜΒΑΚΟ∆ΟΧΕΙΟ
Βαµβακοδοχείο INOX 10Χ14cm.

97. ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ
•
•
•
•

Φιάλη οξυγόνου χωρητικότητας 10 λίτρων µε υποβιβαστή πίεσης κωδικοποιηµένης
σύνδεσης.
Μέγιστη λειτουργία πίεσης φιάλης περίπου 200bar.
Να φέρει διαβαθµισµένο ροόµετρο για χορήγηση οξυγόνου έως περίπου
10λίτρα/λεπτό, επιπλέον να φέρει υγραντήρα που να συνδέεται άµεσα µε το ροόµετρο.
Να συνοδεύεται από µάσκες µιας χρήσεως.

98. ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΗ
•
•
•
•
•
•

Να
Να
Να
Να
Να
Να

έχει
έχει
έχει
έχει
έχει
έίναι

2 µεγάλες ρόδες
2 µικρές εµπροσθεν
Φρένο
2 υποπόδια αποσπούµενα
2 πλαϊνά αποσπούµενα
πτυσσόµενο

99. ΣΚΑΜΠΩ
•

•
•

Να έχει κάθισµα στρογγυλό διαµέτρου 30cm περίπου η επιφάνεια του οποίου να
καλύπτεται από αφρολέξ πάχους 50mm σκληρής γόµωσης καλυµµένο από δερµατίνη
σε επιλογή χρωµάτων.
Η ανύψωση της έδρας να γίνεται χειροκίνητα µε αντλία αέρος από 0,45-0,62cm
περίπου.
Να φέρει τροχήλατη βάση πέντε ακτίνων µε τροχούς διαµέτρου 50mm περίπου
κατασκευασµένη από ειδικό πλαστικό υλικό µεγάλης αντοχής.

100. ΦΟΡΕΙΟ
•
•
•

Να είναι inox
Να είναι τροχήλατο, µε πλαϊνά
Να έχει στατώ ορού και στρώµατα διαστάσεων 1,90 Χ 0,63 Χ 0,80 m

•

Εγγύηση: 1 έτος

101. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
Να έχει µεταλλικό σκελετό από στρογγυλό σωλήνα διατοµής 25 mm περίπου, επιχρωµιωµένο,
µε σταθερά πόδια και ανακλινόµενο, ποµπέ προσκέφαλο.
Να έχει διαστάσεις 185 χ 65 χ 70 cm περίπου.
Να φέρει ξύλινη επιφάνεια κατάκλισης, µε στρώµα από αφρώδες υλικό πυκνότητας ΝΟ 400,
πάχους 10 cm περίπου, µε επένδυση από δερµατίνη καλής ποιότητας, ανθεκτικής στα
καθαριστικά και απολυµαντικά.
Να φέρει µηχανισµό χάρτου.
Ο προµηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/03 (διακίνηση
και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προιόντων), να πληροί την Υ.Α ∆Υ8δ/Γ.Π.
οικ./1348/04 και να είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει
του Π.∆ 117/2004.

