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1. Οι προςφερόμενοι αναπνευςτιρεσ να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ, με ζτοσ πρϊτθσ 

κυκλοφορίασ τα τελευταία τζςςερα ζτθ και να ανικει ςτθν πιο ςφγχρονθ εμπορικι 

ςειρά του καταςκευαςτικοφ οίκου.  

2. Να φζρονται ςε τροχιλατθ βάςθ με τζςςερισ τροχοφσ, του οίκου καταςκευισ, με 

ςφςτθμα φρζνων ςτουσ δυο μπροςτινοφσ τροχοφσ. Θα εκτιμθκεί θ δυνατότθτα 

απόςπαςθσ από το τροχιλατο. 

3. Να λειτουργοφν με παροχι 220V/50Hz και να ςυνδζονται με κεντρικι παροχι Ο2 και 

αζρα του νοςοκομείου. Ο αναπνευςτιρεσ να μποροφν να λειτουργιςουν άμεςα με 

αζρα ςε περίπτωςθ πτϊςθσ τθσ παροχισ του οξυγόνου και να ενεργοποιείται άμεςα 

ςχετικόσ ςυναγερμόσ. 

4. Να διακζτουν αποςπϊμενθ επαναφορτιηόμενθ μπαταρία με αυτονομία τουλάχιςτον 60 

λεπτϊν. Θα εκτιμθκεί ιδιαίτερα δυνατότθτα αυτονομίασ για μεγαλφτερθ διάρκεια. 

5. Να διακζτουν πολφςπαςτο βραχίονα για τθν ανάρτθςθ και ςτιριξθ των ςωλινων.                                         

6. Να διακζτουν ελλθνικό μενοφ. 

7. Ρυκμίςεισ βάρουσ αςκενοφσ 3.5 κιλά ζωσ 150 κιλά 

8. Να είναι αναπνευςτιρεσ που να μποροφν να εκτελοφν κατ' ελάχιςτον τουσ παρακάτω 

τφπουσ αεριςμοφ: 

 Modes: Assist Control (A/C), Synchronizedc Intermittent Mandatory Ventilation(SIMV), 
Spontaneous (SPONT), BiLevel, Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)  

 Mandatory breath types: Volume Control (VC), Pressure Control (PC) and Volume 
Control Plus (VC+)  

 Spontaneous breath types: Pressure Support (PS), Volume Support  
               (VS), Tube Compensation (TC) and Proportional Assist™* Ventilation (PAV+™*)-optional  

 Ventilation type: Invasive and Noninvasive (NIV) 
 

9. Να ζχουν δυνατότθτεσ ρφκμιςθσ των παρακάτω παραμζτρων: 

 Όγκοσ αναπνοισ ςτο διάςτθμα μεταξφ25 και 2500ml (να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ). 

 Τποςτθριξθ Πίεςθσ 0 cmH2O to 70 cmH2O 

 Rise time % 1% to 100% 

 Expiratory sensitivity (ESENS) 1% to 80%; 1 L/min to 10 L/min with pav 

 Peak inspiratory flow( vmax) Ενιλικεσ : 3-150 L min 
(Maximum rate of tidal volume delivery during mandatory volume-based breaths) 

 υχνότθτα αεριςμοφ μεταξφ 1 και 100 bpm (να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ). 



 Δυνατότθτα επίτευξθσ ςχζςεων Ι:Ε ςε μεγάλο εφροσ. Θα εκτιμθκεί ιδιαιτζρωσ θ 
δυνατότθτα ρφκμιςθσ και των τριϊν παραμζτρων: TINSP , TEXP ,I:E. 

 κανδαλιςμό (Trigger) πίεςθσ ςτο διάςτθμα μεταξφ 0.1 cm H2O και 20 cm H2O περίπου 
και ςκανδαλιςμό ροισ ςτο διάςτθμα μεταξφ 0,2 LPM και 20 LPM περίπου (να 
αναφερκοφν προσ αξιολόγθςθ). 

 Ροι ειςπνοισ από 3 ζωσ 150 LPM τουλάχιςτον (να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ). 

 Πυκνότθτα χορθγοφμενου οξυγόνου ςτο διάςτθμα μεταξφ 21% και 100% (να αναφερκεί 
προσ αξιολόγθςθ). 

 PEEP / CPAP ςτο διάςτθμα μεταξφ 0 και 45 cmH2O (να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ). 

 Μζγιςτθ πίεςθ ειςπνοισ ςτο διάςτθμα μεταξφ 5 και 90 cmH2O (να αναφερκεί προσ 
αξιολόγθςθ). 

 Τποςτιριξθ πίεςθσ (PRESSURE SUPPORT) ςτο διάςτθμα μεταξφ 0 και 70 cmH2O (να 
αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ) 

10. Να διακζτουν οκόνθ αφισ 15’’ Η οκόνθ ζχει τθν δυνατότθτα περιςτροφισ 170 μοίρεσ 

και δυνατότθτα tilt 45 μοιρϊν από τον κατακόρυφο άξονα,  να δίνει τθ δυνατότθτα 

προβολισ υπό πολλαπλζσ γωνίεσ τοποκζτθςθσ τθσ πνευματικισ μονάδασ του 

αναπνευςτιρα. Να υπάρχει θ δυνατότθτα απεικόνιςθσ μζχρι 5 κυματομορφϊν  και 

LOOPS, κακϊσ και των αρικμθτικϊν τιμϊν όλων των μετρουμζνων παραμζτρων. Θα 

εκτιμθκεί θ δυνατότθτα παγϊματοσ (freeze). 

11. Να υπάρχει δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ φωτεινότθτασ κακϊσ επίςθσ και θ δυνατότθτα 

κλειδϊματοσ τθσ οκόνθσ ϊςτε να αποφεφγεται ο κίνδυνοσ τθσ κατά λάκοσ αλλαγι των 

παραμζτρων/ ρυκμίςεων. 

12. Να διακζτουν οπτικι ζνδειξθ ςυναγερμϊν ςτθν κορυφι τθσ οκόνθσ για να δίνει τθν 

δυνατότθτα οπτικισ  αντίλθψθσ ςυναγερμοφ ςε 360ο. Να διακζτουν λογιςμικό 

διαχωριςμοφ ςυναγερμϊν ανάλογα με τθν επικινδυνότθτα τθσ αιτίασ που τουσ 

προκάλεςε. Να παρουςιάηουν ςτθν οκόνθ τουσ πλιρεσ αρχείο ςυμβάντων (κατάςταςθ 

λειτουργίασ, ςυναγερμοφσ, κλπ). Εκτόσ από τον οπτικοακουςτικό ςυναγερμό να δίνουν 

ςαφείσ πλθροφορίεσ για τθν αιτία που τον προκάλεςε. 

13. ε περίπτωςθ άπνοιασ να μεταπίπτουν αυτομάτωσ ςε ελεγχόμενο αεριςμό όγκου ι 

πίεςθσ με προκακοριςμζνεσ από το γιατρό παραμζτρουσ. Ο χρόνοσ άπνοιασ να είναι 

ρυκμιηόμενοσ από το χριςτθ. 

14. Να διακζτει δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ  πλθκϊρα παραμζτρων.  

Ενδεικτικά αναφζρουμε: 

• Ppeak 
• Pplat 
• Pmean 
• PEEP 
• Total PEEP 
• VTI 
• VTE 
• MVI 
• MVE 
• Insp flow 
• Exp flow 
• I:E ratio        
• Inspiratory time 
• FIO2 

15. Να διακζτουν οπτικοακουςτικουσ  ςυναγερμοφσ με ρυκμιηόμενα όρια για τα κάτωκι: 

 Εκπεόμενοσ tidal volume :Low/high  
       • εκπνευςτικό όγκο ανά λεπτό:Low/high  
       • ειςπνεόμενο tidal volume: Low/high(  



       • Τψθλόσ Αναπνευςτικόσ Ρυκμόσ 
       • Πίεςθ κυκλϊματοσ :Low/high  

 Apnea interval 10 s to 60 s ι Off in CPAP  
Επιπλέον ςυναγερμοί  
φάλμα Αιςκθτιρα Ο2 / Αποςφνδεςθ Αιςκθτιρα Ο2 
φάλμα Αιςκθτιρα Ροισ 
υναγερμόσ παροχισ αερίων 
υναγερμόσ παροχισ ρεφματοσ 
υναγερμόσ Πτϊςθσ Ιςχφοσ 
 

16. Να διακζτουν πρόγραμμα εκτίμθςθσ τθσ μθχανικισ των πνευμόνων  για τισ παρακάτω 
παραμζτρουσ : 

 Negative inspiratory force (NIF)   ≤ 0 cmH2O to ≥ -50 cmH2O  

 P0.1                                                   ≥ -20 cmH2O to 0 cmH2O  

 Vital capacity (VC)                           0 mL to 6,000 mL    
                                                                               

17. ADVANCED DISPLAYED PATIENT DATA 
• Proximal exhaled tidal volume 0 mL to 500 mL 
• Proximal inspired tidal volume 0 mL to 500 
• % Leak 0% to 100% 
• Inspiratory leak volume (VLeak) 0 mL to 9,000 mL 
• Leak 0 L/min to 200 L/min Leak rate during exhalation at PEEP 
• Spontaneous rapid shallow breathing index 0.1 1/min-L to 600 1/min- volume. 
• Dynamic resistance (RDYN) 0 cmH2O/L/s to 100 cmH2O/L/s 
• Dynamic compliance (CDYN) 0 mL/cmH2O to 200 mL/cmH20 
• Inspiratory compliance (C20/C) 0 to 1.00 
 

18. Θα εκτιμθκεί ιδιαιτζρωσ θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ των παρακάτω παραμζτρων 

 Διαρροζσ (LΕΑΚ)   

 Δυναμικι Αντίςταςθ (RDYN) 

 Δυναμικι Ενδοτικότθτα (CDYN) 
19. Να ζχουν δυνατότθτα παράταςθσ τθσ ειςπνοισ (INSP. HOLD) κακϊσ και χειροκίνθτθσ 

ζναρξισ τθσ κατά τθ βοφλθςθ του χειριςτι, όπωσ επίςθσ και δυνατότθτα παράταςθσ τθσ 
εκπνοισ (EXP. HOLD) 

20. Να διακζτει κφρεσ USB, κφρα RS232 και δυνατότθτα ςφνδεςθσ με εξωτερικζσ ςυςκευζσ 
για τθ μεταφορά και επεξεργαςία δεδομζνων 

21. Να ζχουν τθ δυνατότθτα επζκταςθσ ι αναβάκμιςθσ των δυνατοτιτων τουσ.     
22. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ: Αφορά τθν πλιρθ εκπαίδευςθ των χειριςτϊν ςτθ λειτουργία 

τουσ και των τεχνικϊν ςτθ λειτουργία, βαςικι ςυντιρθςθ και προγραμματιςμό τουσ. Η 
εκπαίδευςθ να γίνει χωρίσ καμία πρόςκετθ επιβάρυνςθ για το ίδρυμα. Να αναφερκεί ο 
χρόνοσ και θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ 

23. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ: Η εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τα προςφερόμενα είδθ να 
είναι τουλάχιςτον για δφο (2) ζτθ. Μεγαλφτεροσ προςφερόμενοσ χρόνοσ εγγφθςθσ 
αποτελεί ςτοιχείο αξιολόγθςθσ. Ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα υπολογίηεται 
από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ ποιοτικισ παραλαβισ του κάκε μθχανιματοσ από τθν 
αρμόδια επιτροπι. Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ θ εταιρεία κα 
ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν καλι λειτουργία των μθχανθμάτων χωρίσ καμία 
πρόςκετθ επιβάρυνςθ για το Κδρυμα εκτόσ των αναλωςίμων. Επίςθσ τθν προλθπτικι 
ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου, ςυμπεριλαμβανομζνων και των υλικϊν ςυντιρθςθσ. 

 

        Για τθν προςταςία των αςκενϊν αλλά και του προςωπικοφ τθσ ΜΕΘ να διακζτει:  

 Αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία ελζγχου κυκλϊματοσ αςκενοφσ για τον εντοπιςμό τυχόν 
διαρροϊν ι άλλων επιπλοκϊν που δφναται να δυςχεράνουν τον αεριςμό του αςκενοφσ 



και τθν βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ του αναπνευςτιρα με οποιαδιποτε ςυνδυαςμό 
ειςπνευςτικοφ φίλτρου και κυκλϊματοσ αςκενοφσ από οποιοδιποτε καταςκευαςτικό 
οίκο. 

 Δυνατότθτα επιλογισ τφπο κυκλϊματοσ ανά τφπο αςκενοφσ (Παιδιατρικό, Ενθλίκων)    

 Κατάςταςθ αναμονισ για τθν προςωρινι διακοπι αεριςμοφ και αποςφνδεςθ αςκενοφσ 
για πχ. αναρρόφθςθ βρογχικϊν εκκρίςεων και αυτόματθ επανζναρξθ αεριςμοφ με τθν 
ςφνδεςθ του αςκενοφσ. 

 Ο αναπνευςτιρασ κα πρζπει οπωςδιποτε να καλφπτει τα κάτωκι αναγνωριςμζνα 
διεκνι 
πρότυπα: 
a. IEC 60601-1-:2005 (Γενικζσ απαιτιςεισ για τθ βαςικι αςφάλεια και τθν απαραίτθτθ 

απόδοςθ 
ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ) 

b. ISO 80601-2-12:2011 (Ειδικζσ απαιτιςεισ για τθ βαςικι αςφάλεια και απαραίτθτθ 
απόδοςθ 
αναπνευςτιρων ΜΕΘ). 

c. ISO 80601-2-55:2011 (Ειδικζσ απαιτιςεισ για βαςικι αςφάλεια και ουςιαςτικι 
επίδοςθ για ςυςκευζσ παρακολοφκθςθσ αναπνευςτικϊν αερίων). 

 Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει μα φζρει ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν οδθγία 
93/42/EOKκαι ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να διακζτει 
πιςτοποίθςθ 
ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 (να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά) 

 
 

 

 

 

       Συχόν παρατηρήςεισ να ςταλοφν: 
1. Σαχυδρομικϊσ ςτθ διεφκυνςθ : υντ/χου Κεφαλοποφλου 17, τκ 83100, άμοσ ι 
2. Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ : promithion@1152.syzefxis.gov.gr 

(με κζμα: Παρατθριςεισ για τεχνικζσ προδιαγραφζσ). 
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