ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ
ΜΕ ΜΟΝΙΣΟΡ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 4.800 ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ
Το ςφςτθμα να είναι πλιρεσ, καινοφργιο, ςφγχρονθσ οπωςδιποτε τεχνολογίασ και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτιματα που
απαιτοφνται για τθ διενζργεια πλιρουσ εξζταςθσ. Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που κα αναφερκοφν ςτθν τεχνικι περιγραφι και
ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ απαραίτθτα κα τεκμθριϊνονται με αντίςτοιχα prospectus, βεβαιϊςεισ, κλπ. ϊςτε να αξιολογθκοφν.
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
1.

Να είναι διφαςικισ απινίδωςθσ και να λειτουργεί με επαναφορτιηόμενθ μπαταρία. Να διακζτει ενςωματωμζνο τροφοδοτικό
220 V/50 Hz. Να διακζτει δυνατότθτα απόδοςθσ 200 Joules.
Να ζχει δυνατότθτα τουλάχιςτον 80 απινιδϊςεων ςτθ μζγιςτθ ενζργεια με πλιρωσ φορτιςμζνθ μπαταρία ι τουλάχιςτον 100
λεπτϊν παρακολοφκθςθσ (monitoring) του αςκενοφσ. Ο χρόνοσ φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ να μθν υπερβαίνει τισ 9 ϊρεσ.
Να διακζτει ικανότθτα ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ διφαςικισ απινίδωςθσ με αποδιδόμενθ ενζργεια ςε προκακοριςμζνα
βιματα. Να αναφερκεί το εφροσ ενζργειασ ςε κάκε περίπτωςθ.
Να διακζτει θμιαυτόματθ εξωτερικι απινίδωςθ (AED) με φωνθτικζσ οδθγίεσ ςτα Ελλθνικά και οπτικζσ οδθγίεσ. Να
περιλαμβάνεται ςετ θλεκτροδίων ενθλίκων.
Ο χρόνοσ φόρτιςθσ ςτθ μζγιςτθ ενζργεια να είναι ζωσ και 8 sec.
Να πραγματοποιεί απινίδωςθ μζςω paddles.
Η επιλογι τθσ προσ απόδοςθ ενζργειασ να γίνεται μζςω τθσ ςυςκευισ ενϊ θ φόρτιςθ και θ εκφόρτιςθ από τα Paddles.
Να διακζτει οκόνθ LCD διαςτάςεων ίςθ ι μεγαλφτερθ 5,8" ιντςϊν, ςτθν οποία να απεικονίηονται 2 τουλάχιςτον διαφορετικζσ
κυματομορφζσ, ο αρικμόσ των ςφίξεων, θ απαγωγι, θ επιλεγόμενθ ενζργεια, ο κορεςμόσ οξυγόνου (εφόςον υπάρχει μονάδα
παλμικισ οξυμετρίασ), ζνδειξθ για τθν κατάςταςθ φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ, κακϊσ και άλλα βοθκθτικά για το χειριςτι
μθνφματα.
Να διακζτει καταγραφικό τριϊν (3) καναλίων, και ταχφτθτασ 25mm/sec. Να μπορεί να καταγράψει τουλάχιςτον 8 δευτερόλεπτα
πριν το επειςόδιο (History).
Η χριςθ του απινιδωτι να είναι απλι και το βάροσ του οπωςδιποτε μικρότερο από 6kg με όλα τα εξαρτιματα και τθν
μπαταρία, ϊςτε να είναι εφκολοσ ςτθ μεταφορά.
Να δφναται απαραίτθτα να τοποκετθκεί και ςε αςκενοφόρο ι εναζριο μζςο για τθν διακομιδι του αςκενι. Να διακζτει
πιςτοποιθμζνθ βάςθ τοποκζτθςθσ με ενςωματωμζνο τροφοδοτικό θ οποία να αντζχει ςε τουλάχιςτον 15g. Να προςφερκεί προσ
επιλογι θ βάςθ με το τροφοδοτικό.
Να δφναται να διακζτει μονάδα εξωτερικισ διακωρακικισ βθματοδότθςθσ. Να αναφερκοφν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ. Να
προςφερκεί προσ επιλογι.
Να δφναται να διακζτει μονάδα οξυμετρίασ. Να αναφερκοφν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ. Να προςφερκεί προσ επιλογι.
Να δφναται να χρθςιμοποιείται τόςο ςε ενιλικεσ όςο και ςε παιδιά. Να διατίκενται και τα paddles παίδων.
ο
Nα παραδοκεί με όλα τα εξαρτιματα για τθν πλιρθ λειτουργία του και με δεφτερο (2 ) τριπολικό καλϊδιο για λιψθ
καρδιογραφιματοσ και τροχιλατο τραπεηίδιο τοποκζτθςθσ του.
Να είναι μικροφ όγκου και βάρουσ μικρότερο ι ίςο των επτά (7) κιλϊν.
Να φζρεται ςε τροχιλατο με ςυρτάρι τοποκζτθςθσ των παρελκόμενων.
Να λειτουργεί ςε κερμοκραςίεσ από -5 C Ζωσ + 45 C.
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Όλα τα παραπάνω να βεβαιϊνονται από τα επίςθμα εμπορικά φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. Να κατατεκεί
οπωςδιποτε λεπτομερζσ φφλλο ςυμμόρφωςθσ πλιρωσ τεκμθριωμζνο με ςυγκεκριμζνεσ αναφορζσ ςε επίςθμα ι
επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα προςπζκτουσ ι εγχειρίδια του καταςκευαςτι.
Να πλθροφν όλουσ τουσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ για Ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (CE Mark, medical
grade κλπ) κακϊσ και Υγιεινισ ςε κζματα απολφμανςθσ. Να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοιποιθτικά.
Να κατατεκοφν τα πιςτοποιθτικά ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ για τισ απαιτιςεισ των προϊόντων 93/42/EEC,
εργοςταςιακά πιςτοποιθτικά ISO 13485, κακϊσ και θ προμθκεφτρια εταιρεία να διακζτει ISO 9001:2008 και ISO 13485/03
(διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων), να πλθροί τθν Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι
ενταγμζνοσ ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Η.Η.Ε. βάςθ του Π.Δ. 117/2004, κακϊσ και για το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ ΔΥ8δ/1348/16-01-04 του Υπουργείου Υγείασ
και Πρόνοιασ τθσ Ελλάδασ.
Με τθν τοποκζτθςθ του μθχανιματοσ να γίνει πλιρθσ εγκατάςταςθ και επίδειξθ και απαραιτιτωσ εκπαίδευςθ των χρθςτϊν
και των τεχνικϊν.
Να αναφζρεται θ επίςθμθ εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια.
Να υπάρχει βεβαίωςθ για 10ετι τουλάχιςτον παρακατακικθ ανταλλακτικϊν.
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