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ΘΔΜΑ: «Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ησλ Σερληθώλ 

Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηξηώλ (3) Αλαηζζεζηνινγηθώλ Μεραλεκάησλ 

(CPV 33172100-7), ζύκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. πξση.: 

18348-13/9/2019» ηε ζπλέρεηα ηεο πξόζθιεζεο γηα 

δηαβνύιεπζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα «Σξηώλ (3) Αλαηζζεζηνινγηθώλ 

Μεραλεκάησλ», κε ηελ εγθπξόηεηα ηεο επηρείξεζήο καο 

πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα εδώ θαη 

ηξηαληαπέληε (35) ρξόληα, κε αμηνπξέπεηα θαη 

εμεηδίθεπζε ζην ρώξν ησλ Υεηξνπξγείσλ, ησλ Μνλάδσλ 

Δληαηηθήο Θεξαπείαο Νενγλώλ, Παίδσλ, Δλειίθσλ θαη 

εθπξνζσπώληαο γηα ηα ελ ιόγσ είδε έλαλ από ηνπο 

θνξπθαίνπο θαηαζθεπαζηέο Ηαηξνηερλνινγηθνύ 

Δμνπιηζκνύ ζηνλ θόζκν, ηελ GE Healthcare Ζ.Π.Α., ζαο 

ππνβάινπκε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο καο κε ζθνπό ηελ 

βειηίσζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ 

πξναγσγή ηνπ πγηνύο αληαγσληζκνύ πνπ κπνξεί λα 

απνβεί πξνο όθεινο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο. Β. 

ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή Νν 6 Απαίηεζε Πξνδηαγξαθήο: «Ζ 

ρνξήγεζε αλαηζζεζίαο λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε 

απηόκαηε ξύζκηζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ πηεηηθνύ θαη 

ησλ ξνώλ ησλ θξέζθσλ αεξίσλ, βάζεη ησλ ηηκώλ-ζηόρσλ 

πνπ ζέηεη ν ρεηξηζηήο γηα ηελ επίηεπμε αζθαινύο 

ρνξήγεζεο αλαηζζεζίαο, εηδηθά ζε ρακειέο ξνέο, γηα ηελ 

 

Αλαδήηεζε 

Γηαβνπιεύζεσλ  
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κέγηζηε δπλαηή εμνηθνλόκεζε θξέζθσλ αεξίσλ θαη 

πηεηηθώλ αλαηζζεηηθώλ θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο 

κόιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ρεηξνπξγείνπ. Να 

πεξηγξαθεί αλαιπηηθά.» Πξνηεηλόκελε επαλαδηαηύπσζε 

Να δέρεηαη ινγηζκηθό ρνξήγεζεο αλαηζζεζίαο κε 

απηόκαηε ξύζκηζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ πηεηηθνύ θαη 

ησλ ξνώλ ησλ θξέζθσλ αεξίσλ, βάζεη ησλ ηηκώλ-ζηόρσλ 

πνπ ζέηεη ν ρεηξηζηήο γηα ηελ επίηεπμε αζθαινύο 

ρνξήγεζεο αλαηζζεζίαο, εηδηθά ζε ρακειέο ξνέο, γηα ηελ 

κέγηζηε δπλαηή εμνηθνλόκεζε θξέζθσλ αεξίσλ θαη 

πηεηηθώλ αλαηζζεηηθώλ θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο 

κόιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ρεηξνπξγείνπ. Να 

πεξηγξαθεί αλαιπηηθά.» Γ. ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ 

Σερληθή Πξνδηαγξαθή Νν 3 Απαίηεζε Πξνδηαγξαθήο: 

«Ζιεθηξηθή ιεηηνπξγία ππό ηάζε 230V/50Hz, κε 

ελζσκαησκέλε κπαηαξία κε απηνλνκία 60 ιεπηά 

ηνπιάρηζηνλ» Πξνηεηλόκελε επαλαδηαηύπσζε 

Ζιεθηξηθή ιεηηνπξγία ππό ηάζε 230V/50Hz, κε 

ελζσκαησκέλε κπαηαξία κε απηνλνκία 60 ιεπηά 

ηνπιάρηζηνλ, ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, δηόηη ε 

θαιή ιεηηνπξγία ηεο κπαηαξίαο εμαξηάηαη από εμσγελείο 

παξάγνληεο, όπσο ζεξκνθξαζία, πγξαζία θιπ. Καη από 

ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο. Σερληθή Πξνδηαγξαθή Νν 

11 Απαίηεζε Πξνδηαγξαθήο: «Γπλαηόηεηα ξύζκηζεο 

από ηνλ ρξήζηε: α. πρλόηεηαο 80 BPM ηνπιάρηζηνλ. β. 

Η : Δ 2:1 έσο 1:6 γ. Σ/V 5 - 1400 ml. δ. Πίεζε PEEP έσο 

30 εθ. ζηήιεο ύδαηνο ή κεγαιύηεξε. ε. Δηζπλεπζηηθή 

παύζε έσο 50% ηνπ εηζπλεπζηηθνύ ρξόλνπ. ζη. 

θαλδαιηζκό ξνήο έσο 0,2 l/min. δ. Δηζπλεπζηηθή πίεζε 

60 cm ζηήιεο ύδαηνο ηνπιάρηζηνλ.» Πξνηεηλόκελε 

επαλαδηαηύπσζε Γπλαηόηεηα ξύζκηζεο από ηνλ ρξήζηε: 

α. ……… β. ……… γ. Σ/V 20 - 1400 ml (ρνξήγεζε 

όγθνπ θάησ από 20 ml αθνξά αεξηζκό λενγλώλ). δ. 

……… ε. ……… ζη. ……... δ. ……… Αλακέλνληεο όηη 

νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο καο ζα γίλνπλ απνδεθηέο, 

παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζή ζαο. Γηα ηελ InterMedica 

Δκκαλνπήι Σδαληδάθεο Γελ. Γ/ληεο InterMedica  
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ΘΔΜΑ: ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΔΩΝ-

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΩΝ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΖ 

ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ 



ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΣΡΗΩΝ (3) 

ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ» 

Αμηόηηκνη θ.θ., αο γλσξίδνπκε όηη ε Draeger Hellas Α.Δ 

πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 150 

(Νέα Ησλία 14231), είλαη ε ζπγαηξηθή ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο Dräger. Καηέρεη εγεηηθή 

ζέζε παγθνζκίσο ζηελ θαηαζθεπή θαη δηαλνκή 

αλαηζζεζηνινγηθώλ κνλάδσλ, αλαπλεπζηήξσλ, 

ζεξκνθνηηίδσλ, κόληηνξ παξαθνινύζεζεο, ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο θαη παξνρήο ηαηξηθώλ αεξίσλ θαζώο θαη 

εμνπιηζκό ρεηξνπξγείνπ (ρεηξνπξγηθνί πξνβνιείο , 

pendands θ.ι.π.) ηα πιαίζηα ηεο δηελέξγεηαο δεκόζηαο 

δηαβνύιεπζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ είδνπο: «Αλαηζζεζηνινγηθώλ 

Μεραλεκάησλ» θαη έρνληαο ππόςε ηηο πξνδηαγξαθέο 

εθθίλεζεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηε ζπκκεηνρή ηεο 

Draeger Ζellas Α.Δ. θαζώο πιεξνύληαη ζην ζύλνιό ηνπο 

κόλν από κνληέιν ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζθεπαζηή (GE 

AISYS CS2 κε κόληηνξ carescape GE B650): Εεηνύκε 

ηελ ηξνπνπνίεζε – βειηηζηνπνίεζε ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ ε νπνία ζα είλαη θαζνξηζηηθή ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη εηδηθόηεξα ζηελ ηζόλνκε 

θαη ηζόηηκε ζπκκεηνρή ησλ πξνκεζεπηώλ κε εμνπιηζκό 

ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο – θιάζεο, πξνο όθεινο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζαο. Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνπκε λέεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί από 

δηάθνξα Ννζειεπηηθά Ηδξύκαηα όπσο γηα παξάδεηγκα 

από δηαγσληζκό ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Φιώξηλαο, νη 

νπνίεο έρνπλ πξνθύςεη από δηαβνύιεπζε κε ζρόιηα από 

πνιιέο εηαηξείεο ηνπ ρώξνπ. Οη λέεο πξνηεηλόκελεο 

πξνδηαγξαθέο εμαζθαιίδνπλ εμνπιηζκό πςειήο 

πνηόηεηαο, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, κε πξνεγκέλεο 

ζρεδίαζεο αλαπλεπζηήξα πςειήο απόδνζεο (θαη όρη 

μεπεξαζκέλεο ιύζεηο ηύπνπ «θπζνύλαο»), αζθαιή 

εθαξκνγή πηεηηθήο αλαηζζεζίαο ρακειώλ ξνώλ, θαζώο 

θαη ιεηηνπξγίεο πνπ απμάλνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ 

αζζελώλ ελώ παξάιιεια εμαζθαιίδνπλ επξύηεηα 

ζπκκεηνρήο δηαθνξεηηθώλ θαηαζθεπαζηώλ. 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ (ΖΓΖ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΜΔΝΔ) 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ, ΑΤΣΟΤΗΔ, ΑΠΟ 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΛΖΡΟΤ 

ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΛΖΡΟΤ 

ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ Α. 

ΓΔΝΗΚΑ 1. Σν ππό πξνκήζεηα αλαηζζεζηνινγηθό 

ζπγθξόηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ακεηαρείξηζην, 

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε 

αζζελείο όισλ ησλ ειηθηώλ (ελήιηθεο, παηδηά, λενγλά), 

ρσξίο θακία αιιαγή ησλ πδαηνπαγίδσλ ηνπ θαη ησλ 



γξακκώλ δεηγκαηνιεςίαο, γηα επθνιία ρξήζεο θαη 

νηθνλνκηθό όθεινο ηνπ λνζνθνκείνπ. 2. Να θέξεηαη ζε 

ηξνρήιαηε βάζε κε ζύζηεκα πέδεζεο ηνπ ίδηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ θαη λα δηαζέηεη απνζεθεπηηθό 

ρώξν, επηθάλεηα γξαθήο κε θσηηζκό ξπζκηδόκελεο θαηά 

πξνηίκεζε έληαζεο, επηθάλεηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

κόληηνξ ή άιισλ ζπζθεπώλ θαη ξεπκαηνιήπηεο γηα ηελ 

ηξνθνδνζία πεξηθεξηθώλ ζπζθεπώλ. 3. Να απνηειείηαη 

από ηα αθόινπζα: α. Κπξίσο κεράλεκα αλαηζζεζίαο 4. 

β. Αλαπλεπζηήξα θαη κόληηνξ αλαπλεπζηήξα 

(αλαπλεπζηηθώλ παξακέηξσλ) γ. Μόληηνξ 

παξαθνινύζεζεο δσηηθώλ παξακέηξσλ 5. Σν ινγηζκηθό 

όινπ ηνπ πξνζθεξόκελνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνύ λα 

είλαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα. Β. ΚΤΡΗΩ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑ ΑΝΑΗΘΖΗΑ 1. Να θέξεη ζσιήλεο κε 

κε αληαιιάμηκεο ζπλδέζεηο γηα ηξνθνδνζία από 

θεληξηθή παξνρή αεξίσλ Ο2, Ν2Ο θαη πεπηεζκέλνπ αέξα 

ζπκβαηνύο κε ην ζύζηεκα παξνρήο αεξίσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Δπίζεο, λα θέξεη εθεδξηθό ζύζηεκα 

ηξνθνδνζίαο Ο2 θαη Ν2Ο κε θσδηθνπνίεζε Pin Index κε 

ηηο αληίζηνηρεο θηάιεο. 2. Να δηαζέηεη ςεθηαθά 

καλόκεηξα θαη ςεθηαθέο ελδείμεηο ζηελ νζόλε ηνπ 

κεραλήκαηνο, ή αλαινγηθά καλόκεηξα, γηα ηελ 

πιεξνθόξεζε ηνπ ρεηξηζηή αλαθνξηθά κε ηε ζσζηή 

ηξνθνδνζία ηνπ κεραλήκαηνο από ηελ θεληξηθή παξνρή 

αεξίσλ θαη ησλ θηαιώλ. 3. Να δηαζέηεη ειεθηξνληθό 

κίθηε ρνξήγεζεο θαη ξύζκηζεο θξέζθσλ αεξίσλ από 

ηνπιάρηζηνλ 0,3 lt/min έσο 15lt/min ηνπιάρηζηνλ, ηθαλό 

γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Low θαη Minimal 

Flow αλαηζζεζίαο. 4. Να δηαζέηεη ηε δπλαηόηεηα 

απεπζείαο ξύζκηζεο: α. ηνπ πνζνζηνύ Ο2 ησλ θξέζθσλ 

αεξίσλ, β. ηεο ζπλνιηθήο ξνήο θξέζθσλ αεξίσλ 5. Να 

δηαζέηεη ζύζηεκα εμαζθάιηζεο ειάρηζηεο ζπγθέληξσζεο 

Ο2 ζηα θξέζθα αέξηα όρη κηθξόηεξεο ηνπ 25% όηαλ 

επηιέγεηαη κίγκα θξέζθσλ αεξίσλ Ο2/Ν2Ο. ηελ 

πεξίπησζε πηώζεο ηεο πίεζεο ηνπ Ο2 ην κεράλεκα λα 

κεηαπίπηεη απηόκαηα ζε ιεηηνπξγία κε πεπηεζκέλν αέξα. 

6. Να δηαζέηεη απηόκαηε αλάιπζε ησλ πεξηπηώζεσλ 

ζπλαγεξκώλ, απνθιίζεσλ ή δπζιεηηνπξγηώλ θαη 

απηόκαηε θαηάηαμε θαη απεηθόληζή ηνπο, αλάινγα κε ηε 

ζπνπδαηόηεηά ηνπο. Να δηαζέηεη απαξαηηήησο 

νπηηθναθνπζηηθό ζπλαγεξκό γηα: α). κε ζσζηή πίεζε 

ηξνθνδνζίαο Ο2 β). θαηά ιεπηό αεξηζκό γ). πίεζε 

αεξαγσγώλ δ). δηαξξνή 7. Να θέξεη ζύζηεκα 

πξνζαξκνγήο δύν (2) ελεξγώλ εμαηκηζηήξσλ γηα 

ρνξήγεζε αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ, κε δηάηαμε αζθαιείαο 

πνπ λα απνθιείεη ηελ ηαπηόρξνλε ελεξγνπνίεζε θαη ησλ 

δύν εμαηκηζηήξσλ. 8. Να δηαζέηεη θύθισκα 

επαλεηζπλνήο: α. κε θάληζηξν λαηξαζβέζηνπ πνιιαπιώλ 



ρξήζεσλ, κεγάιεο ρσξεηηθόηεηαο γηα πνιύσξεο 

επεκβάζεηο. Να δέρεηαη θαη λα πξνζθεξζνύλ πξνο 

επηινγή θάληζηξα κίαο ρξήζεσο γηα ηηο πεξηπηώζεηο 

ζεπηηθώλ πεξηζηαηηθώλ. β. ζεξκαηλόκελν θύθισκα ή 

ζύζηεκα αληίζηνηρεο απνδεδεηγκέλεο ηερλνινγίαο, γηα 

ηελ απνθπγή ζπκπύθλσζεο πδξαηκώλ εληόο απηνύ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηόζν ηεο θιαζηθήο, όζν ηεο Low Flow θαη 

ηεο Minimal Flow αλαηζζεζίαο. γ. κε βαιβίδα 

αζθαιείαο πίεζεο αζζελή, θαηά πξνηίκεζε κε 

δπλαηόηεηα ηαρείαο εθηόλσζεο. 9. Γπλαηόηεηα 

ρνξήγεζεο 100% νμπγόλνπ κε ρεηξνθίλεην αεξηζκό 

κέζσ δηαβαζκηζκέλνπ κεραληθνύ ξπζκηζηή ξνήο, ζε 

πεξίπησζε πηώζεο ηεο ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο θαη 

εμάληιεζεο θαη ηεο κπαηαξίαο. 10. Να αληρλεύεη, λα 

αλαγλσξίδεη θαη λα κεηξά απηόκαηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ 

ρνξεγνύκελνπ πηεηηθνύ αλαηζζεηηθνύ. Να έρεη 

δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο αλίρλεπζεο δύν πηεηηθώλ κε 

απεηθόληζε ησλ ζπγθεληξώζεώλ ηνπο. 11. Να 

πξαγκαηνπνηεί πιήξε απηόκαην έιεγρν ησλ 

ειεθηξνληθώλ θαη κεραληθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ θαη 

έιεγρν δηαξξνώλ πξηλ ηεζεί ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Να 

αλαθεξζεί ν ρξόλνο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ απηνειέγρνπ. 

12. Να δηαζέηεη επηπξόζζεηε, ελζσκαησκέλε έμνδν 

νμπγόλνπ κε ξνή ξπζκηδόκελε, γηα νμπγνλνζεξαπεία 

(κάζθεο venturi θιπ). 13. Να δηαζέηεη ζύζηεκα 

απαγσγήο αεξίσλ (scavenging system) απνηεινύκελν 

από δνρείν ζπιινγήο αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ κε 

ελζσκαησκέλν δείθηε ηεο απνξξνθεηηθήο ηθαλόηεηαο 

ηεο απαγσγήο ηεο αίζνπζαο θαη ζσιήλα απαγσγήο 

εύθακπην ηνπιάρηζηνλ 4 κέηξσλ κε θαηάιιειν 

ζπλδεηηθό γηα ην ζύζηεκα απαγσγήο ηνπ ρώξνπ 

εγθαηάζηαζεο. 14. Να δηαζέηεη αλαξξόθεζε βξόρσλ (κε 

αέξηα κεραλήκαηνο). 15. Να δηαζέηεη έμνδν θξέζθσλ 

αεξίσλ γηα ζύλδεζε εμσηεξηθώλ θπθισκάησλ κε 

επαλεηζπλνήο (π.ρ. Magill, Mapleson). ηελ πεξίπησζε 

απηή ηα θξέζθα αέξηα λα δηέξρνληαη από ηνλ 

εμαεξσηήξα ηνπ πηεηηθνύ αλαηζζεηηθνύ. Γ. 

ΑΝΑΠΝΔΤΣΖΡΑ 1. Να είλαη απαξαίηεηα 

ζύγρξνλεο, πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, ειεθηξνληθά 

ειεγρόκελνο, κε ζπλερόκελε εηζπλεπζηηθή ξνή 

κεγαιύηεξε ησλ 160 L/min θαη λα ιεηηνπξγεί: α. 

ειεθηξηθά ππό ηάζε 220V/50Hz θαη πλεπκαηηθά κε αέξα 

ή θαη O2 ή β. ακηγώο ειεθηξηθά ππό ηάζε 220V/50Hz 

Να αλαθεξζεί ε ηερλνινγία ηνπ αλαπλεπζηήξα. Να 

αλαθεξζεί ην πξσηεύνλ θαη ην δεπηεξεύνλ αέξην θαζώο 

θαη ε κέζε θαηαλάισζε αεξίνπ νδήγεζεο (γηα ηελ 

πξώηε πεξίπησζε). ε θάζε πεξίπησζε, λα δηαζέηεη 

ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία πνπ λα 

πξνζδίδεη απηνλνκία ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) ιεπηώλ. 



2. Σα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο επαλεηζπλνήο πνπ 

επηκνιύλνληαη από εθπλεόκελα αέξηα λα 

απνζηεηξώλνληαη ζε θιίβαλν αηκνύ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ αηζζεηήξσλ ξνήο). Ζ 

απνζπλαξκνιόγεζε/ζπλαξκνιόγεζε ηνπο λα είλαη 

εύθνιε. Να επηζπλαθζνύλ νη επίζεκεο νδεγίεο 

απνζπλαξκνιόγεζεο/ζπλαξκνιόγεζεο όισλ ησλ 

αληίζηνηρσλ κεξώλ, ηνπ εγρεηξηδίνπ 

ρξήζεο/απνιύκαλζεο-απνζηείξσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

3. Να εθηειεί ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο αεξηζκνύ: α. 

απηόκαην (Spontaneous Breathing) θαη ρεηξνθίλεην 

αεξηζκό (Manual Ventilation) β. κεραληθό αεξηζκό 

ειεγρόκελνπ όγθνπ (Volume Control Ventilation VCV) 

γ. κεραληθό αεξηζκό ειεγρόκελεο πίεζεο (Pressure 

Control Ventilation PCV) δ. ζπγρξνληζκέλν δηαιείπνληα 

ππνρξεσηηθό αεξηζκό (Synchronized Intermittent 

Mandatory Ventilation SIMV) ε. αεξηζκό ππνζηήξημεο 

πίεζεο (Pressure Support) κε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηνπ 

ηεξκαηηζκνύ εηζπλνήο ζη. απηόκαην αεξηζκό ζπλερνύο 

ζεηηθήο πίεζεο (CPAP) δ. αεξηζκό ζπλδπαζκνύ όγθνπ 

θαη πίεζεο. (VC-Autoflow ή PRVC ή αληίζηνηρν) 4. Να 

δηαζέηεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο από ην ρξήζηε γηα: α. 

πρλόηεηα αλαπλνώλ έσο 100 bpm ή κεγαιύηεξε β. 

ρέζε I: Δ από 1:6 έσο 4:1 ηνπιάρηζηνλ γ. Αλαπλεόκελν 

όγθν (VT) από 20 ml ή κηθξόηεξν έσο θαη 1.800 ml 

ηνπιάρηζηνλ. δ. Πίεζε PEEP ηνπιάρηζηνλ έσο 30 cm 

H2O ε. Υξόλν Plateau (%) ζη. Μέγηζηε εηζπλεπζηηθή 

πίεζε έσο 70 cm H2O ηνπιάρηζηνλ δ. θαλδαιηζκό ξνήο 

από 0,3 L/min ηνπιάρηζηνλ. Γ. ΜΟΝΗΣΟΡ 

ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ 1. Σν θπξίσο 

κεράλεκα αλαηζζεζίαο λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε 

έγρξσκε νζόλε ηνπιάρηζηνλ 15" αθήο πνπ λα 

απεηθνλίδεη ζε ςεθηαθέο ελδείμεηο ή ζε θπκαηνκνξθέο 

ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: α. ζπγθέληξσζε 

εηζπλεόκελνπ-εθπλεόκελνπ O2 β. ρνξεγνύκελνπο 

όγθνπο ( MV, VT) θαη αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα γ. 

εθαξκνδόκελεο πηέζεηο (Peak, Plateau, Peep) δ. 

ζπγθέληξσζε εηζπλεόκελνπ-εθπλεόκελνπ Ν2Ο, CO2 θαη 

πηεηηθώλ αλαηζζεηηθώλ. ε. Δλδνηηθόηεηα (compliance), 

αληίζηαζε (resistance) θαη θιεηζηνύο βξόρνπο 

πίεζεο/όγθνπ θαη ξνήο/όγθνπ ζη. Απνξξόθεζε 

αλαηζζεηηθώλ αεξίσλ (MAC), δηνξζσκέλε βάζεη ειηθίαο 

2. Να δηαζέηεη ξπζκηδόκελα όξηα ζπλαγεξκνύ θαη λα 

απεηθνλίδεη κελύκαηα ζπλαγεξκνύ ηαμηλνκεκέλα ζε 

ηξεηο (3) θαηεγνξίεο πξνηεξαηόηεηαο. 3. Οη κεηξήζεηο 

ησλ πηεηηθώλ αλαηζζεηηθώλ, ηνπ Ν2Ο θαη ηνπ CO2 λα 

πξαγκαηνπνηνύληαη κε αηζζεηήξα ππέξπζξεο 

αθηηλνβνιίαο, ηνπ δε Ο2 κέζσ παξακαγλεηηθνύ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ απνθπγή αλαισζίκσλ αηζζεηήξσλ. 



4. Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο ρνξήγεζεο ρακειώλ ή θαη 

ειάρηζησλ ξνώλ αλαηζζεζίαο, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη: α) 

εηδηθό ινγηζκηθό πνπ λα πξνηείλεη ηα απαηηνύκελα 

(ειάρηζηα) παξερόκελα θξέζθα αέξηα (ξνή) 

ιακβάλνληαο ππόςε ηνπ ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνύο αιιά 

θαη ηηο δηαξξνέο ζην θύθισκα. Ή ελαιιαθηηθά β) 

απηόκαην ζύζηεκα ξύζκηζεο ηεο ξνήο ησλ θξέζθσλ 

αεξίσλ βάζεη ησλ αλαγθώλ ηνπ αζζελή. Να αλαθεξζεί 

θαη λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε όπνηα από ηηο δύν 

παξαπάλσ απνδεθηέο ιύζεηο πξνζθέξεηαη. Δ. ΜΟΝΗΣΟΡ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ 1. Μόληηνξ 

παξαθνινύζεζεο δσηηθώλ παξακέηξσλ κε έγρξσκε 

νζόλε αθήο, κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 15 ηληζώλ, 

δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ηνπιάρηζηνλ νρηώ (8) 

θπκαηνκνξθώλ θαη κε κπαηαξία γηα απηνλνκία 

ηνπιάρηζηνλ 120 ιεπηώλ γηα ηελ πεξίπησζε πηώζεο ηεο 

ηξνθνδνζίαο ξεύκαηνο. 2. Να δηαζέηεη ηπρόλ εληζρπηηθέο 

βαζκίδεο, ώζηε ζπλνιηθά λα παξαθνινπζεί ηα θάησζη 

θαηλόκελα: α. Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα (ECG), β. Σξείο 

(3) αηκαηεξέο πηέζεηο (IBP). γ. Αλαίκαθηε πίεζε (NIBP). 

δ. Γύν ζεξκνθξαζίεο (Σ). ε. Παικηθή Ομπκεηξία (SpO2). 

ζη. Καξδηαθή παξνρή (CO). δ. Βάζνο αλαηζζεζίαο (BIS). 

3. Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα (ECG) • Να απεηθνλίδεη 

επδηάθξηηα ηελ θαξδηαθή ζπρλόηεηα, αθόκε θαη ζηηο 

πεξηπηώζεηο θαθήο ζύλδεζεο ή δηαθνπήο ειεθηξνδίνπ 

ΖΚΓ. • Να δίλεη δπλαηόηεηα επηινγήο γηα ζπλερή 

απεηθόληζε νπνηαζδήπνηε από ηηο απαγσγέο, θαζώο θαη 

λα απεηθνλίδεη ηαπηόρξνλα, έσο δύν απαγσγέο πνπ 

επηιέγνληαη από ην ρεηξηζηή. • Να έρεη ηε δπλαηόηεηα 

αλίρλεπζεο βεκαηνδόηε. • Να έρεη ηε δπλαηόηεηα 

αλίρλεπζεο αξξπζκηώλ (ηνπιάρηζηνλ δέθα) θαζώο θαη 

αλάιπζεο ηνπ ST δηαζηήκαηνο ζε ηξεηο απαγσγέο 

ηνπιάρηζηνλ. • Να έρεη ηε δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ηεο 

θπκαηνκνξθήο ηεο αλαπλνήο θαη λα ππάξρεη ςεθηαθή 

έλδεημε ηεο ζπρλόηεηαο ησλ αλαπλνώλ. 4. Αηκαηεξέο 

πηέζεηο (ΗΒΡ) • Να κεηξάεη θαη λα απεηθνλίδεη 

ηαπηόρξνλα ηξείο (3) αηκαηεξέο πηέζεηο. • Να 

απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο ηεο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη 

κέζεο πίεζεο, θαζώο θαη νη θπκαηνκνξθέο ησλ πηέζεσλ. 

5. Αλαίκαθηε πίεζε (ΝΗΒΡ) • Να δηαζέηεη ιεηηνπξγία 

ρεηξνθίλεηεο θαη απηόκαηεο εθθίλεζεο ηεο κέηξεζεο ζε 

πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. • Να 

απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο ζπζηνιηθήο, δηαζηνιηθήο θαη 

κέζεο αξηεξηαθήο πίεζεο, κε μερσξηζηά όξηα 

ζπλαγεξκνύ γηα θάζε κία από απηέο. 6. Θεξκνθξαζία (Σ) 

• Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε 

δύν δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ζώκαηνο (Σ1,Σ2), 

ηαπηόρξνλα, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνύλ δύν 

αηζζεηήξεο. • ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε λα ππνινγίδεη 



θαη λα αλαδεηθλύεη ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ 

ησλ δύν ζεκείσλ (ΓΣ). 7. Παικηθή νμπκεηξία (SpO2) • 

Να κεηξά κε αλαίκαθηε κέζνδν ηνλ θνξεζκό ηεο 

αηκνζθαηξίλεο ζε νμπγόλν κέζσ αηζζεηήξα δαθηύινπ 

(probe) πνιιαπιώλ ρξήζεσλ. Να είλαη ηερλνινγίαο 

Nellcor ή Masimo. • Να απεηθνλίδεη ςεθηαθά ηνλ 

θνξεζκό % νμπγόλνπ θαη λα απεηθνλίδεη ηελ 

πιεζπζκνγξαθηθή θακπύιε SpO2. 8. Καξδηαθή παξνρή 

(CO). Να κεηξά θαη λα απεηθνλίδεη ηε θαξδηαθή παξνρή 

κε ηε κέζνδν ηεο ζεξκναξαίσζεο. Δπηπιένλ λα κεηξάεη 

θαη λα απεηθνλίδεη ηελ κεηαβιεηόηεηα ηνπ παικνύ 

πίεζεο (pulse pressure variation PPV). 9. Να κεηξάεη 

βάζνο αλαηζζεζίαο κε ηελ κέζνδν ηνπ δηθαζκαηηθνύ 

δείθηε, (BIS). 10. Να είλαη πξνζηαηεπκέλν από παξάζηηα 

δηαζεξκίαο θαη απηλίδσζεο. Να είλαη θαηάιιειν γηα 

ρξήζε ζε λενγλά, παηδηά θαη ελήιηθεο. 11. Να δηαζέηεη 

νπηηθναθνπζηηθή δηάηαμε ζπλαγεξκνύ (Alarms) κε ηξία 

επίπεδα πξνηεξαηόηεηαο θαη ξπζκηδόκελα όξηα γηα όιεο 

ηηο παξακέηξνπο. 12. Να δηαζέηεη κλήκε όισλ ησλ 

παξακέηξσλ (trends) ρξνληθήο δηάξθεηαο 48 σξώλ 

ηνπιάρηζηνλ, ζε κνξθή γξαθεκάησλ θαη πηλάθσλ. 13. 

Να δηαζέηεη εηδηθό ινγηζκηθό γηα ππνινγηζκό 

δνζνινγίαο θαξκάθσλ. 14. Σν ζύζηεκα λα ζπλνδεύεηαη 

από: • θαιώδην ΖΚΓ 5-πνιηθό, • θαιώδην ΖΚΓ 3-

πνιηθό, • ηέζζεξεηο πεξηρεηξίδεο (1 Small, 1 Medium, 1 

Large, 1 Extra Large), • αηζζεηήξα νμπκεηξίαο δαθηύινπ 

πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, ηερλνινγίαο Nellcor ή Masimo κε 

ηηο αληίζηνηρεο πξνεθηάζεηο, • αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο 

(δέξκαηνο θαη νηζνθάγνπ/νξζνύ), • κηα Ambu, θαη λα 

ζπλνδεύεηαη ελ γέλεη από ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό γηα 

ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πιελ ινηπώλ 

αλαισζίκσλ. Σ. ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 1. 

Όινο ν πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο επξσπατθέο 

πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE. 

Να δηαηίζεηαη από αληηπξόζσπν πνπ δηαζέηεη 

πηζηνπνίεζε ISO 9001:2000 ή ISO 13485:2003 

ζύκθσλα κε ηελ Τ.Α ΓΤ8δ/1348/04 πνπ αθνξά ζηε 

δηαθίλεζε θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε 

ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ. 2. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην 

δηαγσληζκό λα είλαη εληαγκέλνη ζε πξόγξακκα 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ 

117/2004(ΦΔΚ 82Α) θαη Π.Γ 15/2006(ΦΔΚ 12Α) ζε 

ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2003/108. 3. 

Να δνζεί εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηξία (3) έηε θαη 

λα αλαθεξζεί ε εηήζηα θνζηνιόγεζε ζπκβνιαίνπ 

πιήξνπο ζπληήξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αληαιιαθηηθώλ, service kits θαη εξγαζίαο εθηόο 

αλαισζίκσλ, θαθώο θαη πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο 



ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ service kits θαη εξγαζίαο 

εθηόο αληαιιαθηηθώλ θαη αλαισζίκσλ ηεο κνλάδνο, 

κεηά ην πέξαο ηεο εγγύεζεο γηα έσο ηε ζπκπιήξσζε ηεο 

δεθαεηίαο. 4. Να βεβαηώλεηαη εγγξάθσο από ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθό νίθν ε δηάζεζε αληαιιαθηηθώλ γηα 

δεθαπέληε έηε. 5. Να ζπληαρζεί πιήξεο, αλαιπηηθό 

θύιιν ζπκκόξθσζεο γηα όια ηα αλσηέξσ. Γηα ηνπο 

ιόγνπο απηνύο Εεηάκε 1. Να γίλνπλ δεθηέο νη αλσηέξσ 

πξνηεηλόκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 2. Να 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνλ επηθείκελν δηαγσληζκό κε ζθνπό 

λα εμαζθαιηζηεί ε επξύηεηα ζπκκεηνρήο, ν πγηήο 

αληαγσληζκόο θαη ην Ννζνθνκείν λα πξνκεζεπηεί 

εμνπιηζκό ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηεο θαιύηεξεο 

δπλαηήο πνηόηεηαο ζηε ρακειόηεξε δπλαηή ηηκή πνπ ζα 

κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη ηελ θάιπςε όρη κόλν ησλ 

παξνπζώλ αιιά θαη ησλ κειινληηθώλ αλαγθώλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 3. Ζ εηαηξεία καο πξνηίζεηαη λα 

ζπκκεηάζρεη ζηνλ επηθείκελν δηαγσληζκό κε ηνλ 

ζύγρξνλν αλαηζζεζηνινγηθό ζηαζκό, Dräger Perseus 

A500. Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε 

πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε. Με εθηίκεζε, Γηα ηελ 

Draeger Hellas A.E. Μαλώιεο Φηιίλεο Γηώξγνο Αλέζηεο 

Product Specialist Γηεπζπληήο Ηαηξηθνύ Σνκέα Ηαηξηθόο 

Σνκέαο (θηλ. 6971548199)  

 
 

 

 
 

 


