ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ
ΑΚΑΖΟΘΕΟΖΜΘΜΓΖΗΜΡ ΟΡΓΗΞΜΠΕΙΑΠΜΟ ΡΣΕΘΩΚ ΑΝΑΖΠΕΟΓΩΚ
ΠΡΝΜΡ Α
Ο.Β. (%)

%

2

3

3
%

ΓΓΚΖΗΑ
Ακαηζζεζημιμγηθό ζογθνόηεμα ορειώκ απαηηήζεςκ θαηάιιειμ γηα πμνήγεζε
ακαηζζεζίαξ ζε εκήιηθεξ.
Πμ ζογθνόηεμα κα απμηειείηαη από:
α. Ιεπάκεμα ακαηζζεζίαξ
β. Ακαπκεοζηήνα
γ. Monitor ακαπκεοζηηθώκ παναμέηνςκ
δ. Monitor δςηηθώκ ιεηημονγηώκ
ε. Δύμ ελαενςηέξ
Κα οπάνπεη ηεθμενηςμέκε επηθμηκςκία μεηαλύ ηςκ επημένμοξ ημεμάηςκ ημο
ζογθνμηήμαημξ θαη ημ ζογθνόηεμα κα μπμνεί κα ζοκδεζεί με θεκηνηθό ζύζηεμα
δηαπείνηζεξ δεδμμέκςκ αζζεκμύξ (PDMS) μύηςξ ώζηε ημ ζύκμιμ ηςκ
πιενμθμνηώκ θαη ηςκ δεδμμέκςκ κα μπμνμύκ κα μεηαδίδμκηαη ειεθηνμκηθά ζε
έκα ανπείμ ημ μπμίμ ζα απμηειεί ημ μιμθιενςμέκμ ανπείμ ημο αζζεκμύξ.
Πμ ζογθνόηεμα ζα έπεη δοκαηόηεηα ακάνηεζεξ επί ηεξ ακαηζζεζημιμγηθήξ
ζηήιεξ θαη ζα δηαζέηεη:
α. Οονηάνηα απμζήθεοζεξ πανειθμμέκςκ
β. Γπηθάκεηα γναθήξ με θςηηζμό
γ. Βάζεηξ/ βναπίμκεξ/ ζέζεηξ/ νάθηα γηα ηεκ ημπμζέηεζε ηςκ monitor θαη
επηπνόζζεηςκ ζοζθεοώκ πμο πνμζθένμκηαη
ΙΕΑΚΕΙΑ ΑΚΑΖΟΘΕΟΖΑΟ
ΝΚΓΡΙΑΠΖΗΕ ΗΑΖ ΕΘΓΗΠΞΖΗΕ ΠΞΜΦΜΔΜΟΖΑ
Αέναξ, Μ2 θαη N2O με πνςμαηηθά
θςδηθμπμηεμέκμοξ ζςιήκεξ πανμπήξ
Αένηα ηνμθμδμζίαξ
θαη ζοκδεηηθά ακηίζημηπα ημο πώνμο
εγθαηάζηαζεξ
Γύνμξ πίεζεξ αενίςκ ηνμθμδμζίαξ
4 bar ±30% πενίπμο
Καη με εκζςμαημύμεκε δηάηαλε
ακάνηεζεξ δύμ θςδηθμπμηεμέκςκ
Γθεδνηθό ζύζηεμα αενίςκ ηνμθμδμζίαξ
θηαιώκ (Μ2 θαη N2O) θαη
εκζςμαηςμέκμοξ μεηςηήνεξ
Γκδείλεηξ πηέζεςκ αενίςκ ηνμθμδμζίαξ
από θεκηνηθή πανμπή θαη από
Καη
εθεδνηθέξ θηάιεξ
Ειεθηνηθή ηνμθμδμζία
220V/50Hz AC
Πύπμξ μπαηανίαξ
Γκζςμαηςμέκε, επακαθμνηηδόμεκε
νόκμξ αοημκμμίαξ
≥ 1hr
Πμοιάπηζημκ ηνεηξ γηα ζύκδεζε
Βμεζεηηθμί νεομαημιήπηεξ
πενηθενηθώκ ζοζθεοώκ
Ούζηεμα επείγμοζαξ ιεηημονγίαξ ζε
Καη θαη κα πενηγναθεί ιεπημμενώξ μ
πενίπηςζε βιάβεξ ή μόκημεξ πηώζεξ
ηνόπμξ ιεηημονγίαξ ημο
ηεξ ειεθηνηθήξ ηνμθμδμζίαξ
ΟΡΟΠΕΙΑ ΙΖΛΕΟ ΦΞΓΟΗΩΚ ΑΓΞΖΩΚ

Ιίθηεξ θνέζθςκ αενίςκ
7

Γύνμξ νμήξ θνέζθςκ αενίςκ

%

Ηαηαιιειόηεηα γηα πμνήγεζε Low flow
θαη Minimal flow ακαηζζεζίαξ
Αοηόμαηε δηαθμπή πανμπήξ N2O (με
μπηηθή θαη επεηηθή έκδεηλε) θαη
ιεηημονγία με πεπηεζμέκμ αένα, ζε
πενίπηςζε δηαθμπήξ ηεξ πανμπήξ Μ2
Δηαζθάιηζεξ πμνήγεζεξ μίγμαημξ
θνέζθςκ αενίςκ με FiO2≥25% όηακ
ημ μίγμα θνέζθςκ αενίςκ είκαη N2O
ΟΡΟΠΕΙΑ ΓΛΑΓΞΩΟΕΟ ΝΠΕΠΖΗΩΚ

5

2

%

%

%

Ειεθηνμκηθόξ με δοκαηόηεηα επηιμγήξ
μίγμαημξ θνέζθςκ αενίςκ
Μ2/πεπηεζμέκμο αένα ή Μ2/Κ2Μ
0,3-10L/min θαη κα ακαθενζεί ή
αθνίβεηα ηςκ πμνεγμύμεκςκ νμώκ
Καη

Καη

Καη

ΑΚΑΖΟΘΕΠΖΗΩΚ
Γη δοκαηόκ ειεθηνμκηθό ζύζηεμα
ελαένςζεξ πηεηηθμύ ακαηζζεηηθμύ θαη
Πνόπμξ ιεηημονγίαξ
κα ακαθενζεί ε αθνίβεηα πμνήγεζεξ
πηεηηθμύ
Δύμ ελαενςηέξ γηα ζεβμθιμονάκημ θαη
Ανηζμόξ θαη είδμξ ελαενςηώκ
δεζθιμονάκημ
Καη με δοκαηόηεηα πιήνςζεξ πςνίξ
Ούζηεμα αζθαιμύξ πιήνςζεξ πηεηηθμύ ηεκ αθαίνεζε ημο ελαενςηή από ημ
ζύζηεμα
Μπηηθμαθμοζηηθή πνμεηδμπμίεζε
Καη
παμειήξ ζηάζμεξ πηεηηθμύ
Ούζηεμα απμθογήξ πμνήγεζεξ
Καη
μίγμαημξ πηεηηθώκ
ΟΡΟΠΕΙΑ ΑΟΘΓΚΜΡΟ
Καη με αοηόμαηε επηζηνμθή ζηε ζέζε
Βαιβίδα πανμπήξ 100% Μ2
ενεμίαξ
Ηύθιςμα επακεηζπκμήξ με απμννμθεηή Καη με δοκαηόηεηα πανάθαμρεξ θαη
CO2 θαη νοζμηδόμεκε βαιβίδα
δηεγπεηνεηηθήξ ακηηθαηάζηαζεξ ημο
πενημνηζμμύ πίεζεξ (APL)
απμννμθεηή CO2
Καη θαηάιιειε γηα ζύκδεζε ακμηθηώκ
Ννόζζεηε έλμδμξ θνέζθςκ αενίςκ
θοθιςμάηςκ
Ούζηεμα απαγςγήξ αενίςκ
Καη
ακαηζζεζίαξ
ΓΘΓΓΜΖ ΗΑΘΕΟ ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑΟ
Καη, εη δοκαηόκ με αοημμαημπμηεμέκε
Έιεγπμξ ζοζηήμαημξ
δηαδηθαζία ε μπμία κα πενηγναθεί
Καη με αοημμαημπμηεμέκε δηαδηθαζία ε
Έιεγπμξ δηαννμώκ
μπμία κα πενηγναθεί
Καη με αοημμαημπμηεμέκε δηαδηθαζία ε
Έιεγπμξ ελαενςηώκ
μπμία κα πενηγναθεί
Δοκαηόηεηα επί μένμοξ
Καη
πναγμαημπμίεζεξ ειέγπςκ
ΓΝΖΝΘΓΜΚ ΔΡΚΑΠΜΠΕΠΓΟ

%

Ακαννόθεζε θαη βμεζεηηθό νμόμεηνμ
Μ2
ΑΚΑΝΚΓΡΟΠΕΞΑΟ

Καη εκζςμαημύμεκa ζημ μεπάκεμα
ακαηζζεζίαξ
Κα παναηεζεί ιεπημμενήξ πενηγναθή
ημο ηνόπμο ιεηημονγίαξ, πνμξ
αλημιόγεζε

10

Πνόπμξ ιεηημονγίαξ

%

ΠΞΜΝΜΖ ΑΓΞΖΟΙΜΡ
εηνμθίκεημξ αενηζμόξ
Καη
Γιεγπόμεκμο όγθμο
Καη
Γιεγπόμεκεξ πίεζεξ
Καη
Οογπνμκηζμέκμξ δηαιείπςκ
Καη
οπμπνεςηηθόξ αενηζμόξ
Γιεγπόμεκεξ πίεζεξ με εγγοεμέκμ
Καη
όγθμ
Ρπμζηενηδόμεκεξ πίεζεξ
Καη με εθεδνηθό αενηζμό άπκμηαξ
Οοκεπμύξ ζεηηθήξ πίεζεξ
Naη
ΞΡΘΙΖΟΓΖΟ ΝΑΞΑΙΓΠΞΩΚ ΑΓΞΖΟΙΜΡ
Όγθμξ ακαπκμήξ
20-1400 ml
Οοπκόηεηα ακαπκμώκ
4-80 bpm
PEEP
0-35 cmH2O πενίπμο
Γηζπκεοζηηθή πίεζε
5-70 cmH2O
Θόγμξ Ζ:Γ
1:4 έςξ 2:1
Νονμδόηεζε νμήξ
Καη με παμειή εοαηζζεζία
Γηζπκεοζηηθή παύζε
Καη
ΟΡΚΑΓΓΞΙΜΖ ΗΑΖ ΝΞΜΓΖΔΜΝΜΖΕΟΓΖΟ
Ηαηά ιεπηό αενηζμμύ
Καη
Νίεζεξ αεναγςγώκ
Καη
Ακαπκεοζηηθήξ ζοπκόηεηαξ
Καη
Άπκμηαξ
Καη
Δηαννμήξ
Καη
Ναναηεηαμέκεξ ορειήξ πίεζεξ
Καη
ΓΝΖΝΘΓΜΚ ΔΡΚΑΠΜΠΕΠΓΟ ΗΑΖ ΑΞΑΗΠΕΞΖΟΠΖΗΑ
Γιιεκηθό μεκμύ ιεηημονγίαξ
Καη
Αοηόμαηε ακηηζηάζμηζε πανεπόμεκςκ
Καη θαη κα πενηγναθεί μ ηνόπμξ
όγθςκ
ακηηζηάζμηζεξ
Δοκαηόηεηα απμζηείνςζεξ
αηζζεηενίςκ θαη βαιβίδςκ πμο
Καη ζε θιίβακμ αημμύ άκς ηςκ 120μC
ένπμκηαη ζε επαθή με ηα ακαπκεόμεκα
αένηα
Ιεηαιιαγή από αοηόμαηε ζε
πεηνμθίκεηε ιεηημονγία θαη
Καη με εηδηθό πιήθηνμ
ακηηζηνόθςξ
MONITOR ΑΚΑΝΚΓΡΟΠΖΗΩΚ ΝΑΞΑΙΓΠΞΩΚ
ΜΘΜΚΕ
Πύπμξ
TFT/ LCD
Ιέγεζμξ
≥ 12 ίκηζεξ
Ηακάιηα
≥ 3

%
2
1
1
1
1
2
%

%
3

%
4
2

%
4

2

%

%
4
2
%

ΔΡΚΑΠΜΠΕΠΓΟ ΑΝΓΖΗΜΚΖΟΕΟ & ΝΑΞΑΗΜΘΜΡΘΕΟΕΟ
Νίεζε, νμή ή όγθμξ, CO2 ζε ζπέζε με
Ηομαημμμνθέξ
ημ πνόκμ
Βνόπμη ζπηνμμεηνίαξ (Loops)
Νίεζεξ/ όγθμο, νμήξ/ όγθμο
Απεηθόκηζε γναθεμάηςκ θαη πηκάθςκ
πνμκηθμύ δηαζηήμαημξ από 1 έςξ 24
Πάζεηξ (μκήμε δεδμμέκςκ/ trends)
ώνεξ όιςκ ηςκ παναθμιμοζμύμεκςκ
παναμέηνςκ
Ιέγηζηε, μέζε θαη ηειμεθπκεοζηηθή
Καη
πίεζε αεναγςγώκ
Όγθμξ ακαπκμήξ
Καη
Όγθμξ ακά ιεπηό
Καη
Ακαπκεοζηηθή ζοπκόηεηα
Καη
Οογθέκηνςζε Μ2 εηζπκμήξ θαη
Καη
εθπκμήξ
Οογθέκηνςζε Κ2Μ
Καη
Οογθέκηνςζε CO2 εηζπκμήξ θαη
Καη
εθπκμήξ
Οογθέκηνςζε πηεηηθώκ εηζπκμήξ θαη
Καη
εθπκμήξ
Γιάπηζηε θορειηδηθή ζογθέκηνςζε
Καη
πηεηηθώκ (MAC)
ΓΝΖΝΘΓΜΚ ΑΞΑΗΠΕΞΖΟΠΖΗΑ
Καη με δοκαηόηεηα ακίπκεοζεξ
Αοηόμαηε ακαγκώνηζε πηεηηθμύ
μίγμαημξ πηεηηθώκ
Αηζζεηήνεξ μέηνεζεξ θαη ακάιοζεξ
Κα μεκ απαηημύκ ζοκηήνεζε θαη κα μεκ
αενίςκ
είκαη ακαιώζημμη
Καη νοζμηδόμεκμη γηα όιεξ ηηξ
Οοκαγενμμί
παναθμιμοζμύμεκεξ παναμέηνμοξ
MONITOR ΔΩΠΖΗΩΚ ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΩΚ
ΜΘΜΚΕ
Πύπμξ
TFT/ LCD, πνμηημεηέα πενηζηνεθόμεκε
Ιέγεζμξ
≥ 15 ίκηζεξ
Ηακάιηα
≥ 8
ΝΑΞΑΗΜΘΜΡΘΜΡΙΓΚΓΟ ΔΩΠΖΗΓΟ ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΓΟ
Ειεθηνμθανδημγνάθεμα
Ιέζς 5πμιηθμύ θαιςδίμο, με
δοκαηόηεηα πνμζζαθαηνμύμεκςκ
Θήρε θαηκμμέκμο
αθνμδεθηώκ. Κα δέπεηαη θαη
δεθαπμιηθό θαιώδημ
Ακίπκεοζε θαθήξ ζύκδεζεξ ή
Καη με αιιαγή ζε δηαζέζημμ ειεθηνόδημ
ειεθηνηθήξ δηαθμπήξ ειεθηνμδίμο
θαη εηδμπμίεζε ημο πνήζηε
Απεηθόκηζε ημο ανηζμμύ ζθύλεςκ,
αθόμε θαη ζηηξ πενηπηώζεηξ θαθήξ
Καη
ζύκδεζεξ ή δηαθμπήξ ημο θαιςδίμο
ECG

Απεηθόκηζε απαγςγώκ
Ακάιοζε δηαζηήμαημξ ST
Ακάιοζε αννοζμηώκ

Θήρε Ακαπκμήξ
%

Δοκαηόηεηα επηιμγήξ μπμηαζδήπμηε
από ηηξ απαγςγέξ, με πανάιιειε
δοκαηόηεηα ακίπκεοζεξ βεμαημδόηε
Οε όιεξ ηηξ απαγςγέξ με απεηθόκηζε
γναθήμαημξ
Ακάιοζε θαη απμζήθεοζε ζηηγμηόηοπμο
ΕΗΓ γηα όιμοξ ημοξ ηύπμοξ αννοζμηώκ
Καη μέζς ηςκ ειεθηνμδίςκ ημο ΕΗΓ
με απεηθόκηζε θομαημμμνθήξ θαη
ρεθηαθήξ έκδεηλεξ ημο ανηζμμύ
ακαπκμώκ

Μλομεηνία (SpO2)
Θήρε θαηκμμέκμο

Ιε αηζζεηήνα δαθηύιμο πμιιαπιώκ
πνήζεςκ. Κα δηαηίζεκηαη θαη
αηζζεηήνεξ άιιςκ ηύπςκ

Απεηθόκηζε πιεζοζμμγναθηθήξ
θαμπύιεξ θαη ανηζμμύ ζθύλεςκ

Καη

1

Αθνίβεηα μεηνήζεςκ

Ρρειή αθνίβεηα ζε ζοκζήθεξ παμειήξ
αημάηςζεξ θαη ζοκεπμύξ θίκεζεξ με
εηδηθή ηεπκμιμγία

%

Αημαηενέξ πηέζεηξ
Θήρε θαηκμμέκμο
Νιήζμξ ιαμβακόμεκςκ πηέζεςκ
Απεηθόκηζε θομαημμμνθήξ θαη ηημώκ
Ρπένζεζε θομαημμμνθώκ
Μκμμαημδμζία πηέζεςκ

%

Ρπμιμγηζμόξ πίεζεξ εκζθήκςζεξ
(Wedge pressure)
Ρπμιμγηζμόξ δείθηε δηάποζεξ (CPP)
ζηεκ εκδμθνάκηα πίεζε
Ακαίμαθηε πίεζε (NIBP)
Θήρε θαηκμμέκμο
Απεηθόκηζε ηημώκ
Πνόπμξ μεηνήζεςκ

%

Ιέζς μμνθμμεηαηνμπέςκ πμιιαπιώκ ή
μηαξ πνήζεξ
4
Καη με ηημέξ ζοζημιηθήξ, δηαζημιηθήξ
θαη μέζεξ
Καη με δοκαηόηεηα δηεκένγεηαξ
μεηνήζεςκ
Ιε επηιμγή ημο πνήζηε
Καη
Καη
Ιε πενηπεηνίδα ζύμθςκα με ηεκ
ηαιακηςζημεηνηθή μέζμδμ
Καη με ηημέξ ζοζημιηθήξ, δηαζημιηθήξ
θαη μέζεξ
εηνμθίκεηα ή αοηόμαηα με επηιμγή
πνμκηθώκ δηαζηεμάηςκ από ημ πνήζηε

Θενμμθναζία
Θήρε θαηκμμέκμο
Νιήζμξ ιαμβακόμεκςκ ζενμμθναζηώκ
Απεηθόκηζε ηημώκ

Ιέζς αηζζεηήνςκ πμιιαπιώκ ή μηαξ
πνήζεξ γηα ιήρε ζενμμθναζίαξ
δένμαημξ ή μηζμθάγμο/ πνςθημύ
2
Καη με ρεθηαθή έκδεηλε ηςκ δύμ
ζενμμθναζηώκ θαη ηεξ δηαθμνάξ ημοξ

%

%
1
1
%
2

2

2

%

ΔΡΚΑΠΜΠΕΠΓΟ ΝΑΞΑΗΜΘΜΡΘΕΟΕΟ ΓΝΖΝΘΓΜΚ ΦΑΖΚΜΙΓΚΩΚ
Ηανδηαθή πανμπή
Καη με μέζμδμ ζενμμαναίςζεξ
Καη μέζς αηζζεηήνςκ ιήρεξ
δεδμμέκςκ ειεθηνηθήξ εγθεθαιηθήξ
Βάζμξ ακαηζζεζίαξ
δναζηενηόηεηαξ από ημ μέηςπμ ημο
αζζεκμύξ
ΔΡΚΑΠΜΠΕΠΓΟ ΝΞΜΑΖΞΓΠΖΗΕΟ ΝΑΞΑΗΜΘΜΡΘΕΟΕΟ ΓΝΖΝΘΓΜΚ
ΦΑΖΚΜΙΓΚΩΚ
Καη 4 θακαιηώκ θαη κα πενηγναθμύκ μη
Ειεθηνμεγθεθαιμγνάθεμα
δοκαηόηεηεξ ακάιοζεξ θαη απεηθόκηζεξ
Καη θαη κα ακαθενζεί ε μέζμδμξ
SvO2
μέηνεζεξ
ΓΝΖΝΘΓΜΚ ΑΞΑΗΠΕΞΖΟΠΖΗΑ ΗΑΖ ΔΡΚΑΠΜΠΕΠΓΟ
Πύπμη εκηζποηώκ παναθμιμοζμύμεκςκ
Βοζμαημύμεκμη ζε μία ή λεπςνηζηέξ
θαηκμμέκςκ
μμκάδεξ
Ννμαηνεηηθή ζύκδεζε θαηαγναθηθμύ
Καη δύμ θακαιηώκ
Καη με πνμζζήθε εκηζποηή ή
Ούκδεζε κεονμδηεγένηε
ζοκδεόμεκεξ ζοζθεοήξ
Απεηθόκηζε γναθεμάηςκ θαη πηκάθςκ
πνμκηθμύ δηαζηήμαημξ από 1 έςξ 24
Πάζεηξ (μκήμε δεδμμέκςκ/ trends)
ώνεξ όιςκ ηςκ παναθμιμοζμύμεκςκ
παναμέηνςκ
Ννόγναμμα αημμδοκαμηθώκ
Καη
οπμιμγηζμώκ
Ννόγναμμα οπμιμγηζμμύ δμζμιμγίαξ
Καη
θανμάθςκ
Καη νοζμηδόμεκμη γηα όιεξ ηηξ
Οοκαγενμμί
παναθμιμοζμύμεκεξ παναμέηνμοξ
Καη από νεύμαηα απηκίδςζεξ θαη
Ειεθηνηθή πνμζηαζία
πεηνμονγηθήξ δηαζενμίαξ
ΔΖΑΟΡΚΔΓΟΓΖΟ
VGA γηα ζύκδεζε απμμαθνοζμέκεξ
Έλμδμη
μζόκεξ θαη Ethernet γηα ζύκδεζε με
Ηεκηνηθό Οηαζμό
Ακαιμγηθέξ θαη ρεθηαθέξ γηα ζύκδεζε
Γίζμδμη
πενηθενηθώκ ζοζθεοώκ θαη ζοιιμγή
πιενμθμνηώκ

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ
ΑΚΑΖΟΘΕΟΖΜΘΜΓΖΗΜΡ ΟΡΓΗΞΜΠΕΙΑΠΜΟ
ΠΡΝΜΡ Β
Ο.Β. (%)

%

2

3

3
%

ΓΓΚΖΗΑ
Ακαηζζεζημιμγηθό ζογθνόηεμα θαηάιιειμ γηα πμνήγεζε ακαηζζεζίαξ ζε
εκήιηθεξ.
Πμ ζογθνόηεμα κα απμηειείηαη από:
α. Ιεπάκεμα ακαηζζεζίαξ
β. Ακαπκεοζηήνα
γ. Monitor ακαπκεοζηηθώκ παναμέηνςκ
δ. Monitor δςηηθώκ ιεηημονγηώκ
ε. Δύμ ελαενςηέξ
Κα οπάνπεη ηεθμενηςμέκε επηθμηκςκία μεηαλύ ηςκ επημένμοξ ημεμάηςκ ημο
ζογθνμηήμαημξ θαη ημ ζογθνόηεμα κα μπμνεί κα ζοκδεζεί με θεκηνηθό ζύζηεμα
δηαπείνηζεξ δεδμμέκςκ αζζεκμύξ (PDMS) μύηςξ ώζηε ημ ζύκμιμ ηςκ
πιενμθμνηώκ θαη ηςκ δεδμμέκςκ κα μπμνμύκ κα μεηαδίδμκηαη ειεθηνμκηθά ζε
έκα ανπείμ ημ μπμίμ ζα απμηειεί ημ μιμθιενςμέκμ ανπείμ ημο αζζεκμύξ.
Πμ ζογθνόηεμα ζα έπεη δοκαηόηεηα ακάνηεζεξ επί ηεξ ακαηζζεζημιμγηθήξ
ζηήιεξ θαη ζα δηαζέηεη:
α. Οονηάνηα απμζήθεοζεξ πανειθμμέκςκ
β. Γπηθάκεηα γναθήξ με θςηηζμό
γ. Βάζεηξ/ βναπίμκεξ/ ζέζεηξ/ νάθηα γηα ηεκ ημπμζέηεζε ηςκ monitor θαη
επηπνόζζεηςκ ζοζθεοώκ πμο πνμζθένμκηαη
ΙΕΑΚΕΙΑ ΑΚΑΖΟΘΕΟΖΑΟ
ΝΚΓΡΙΑΠΖΗΕ ΗΑΖ ΕΘΓΗΠΞΖΗΕ ΠΞΜΦΜΔΜΟΖΑ
Αέναξ, Μ2 θαη N2O με πνςμαηηθά
θςδηθμπμηεμέκμοξ ζςιήκεξ πανμπήξ
Αένηα ηνμθμδμζίαξ
θαη ζοκδεηηθά ακηίζημηπα ημο πώνμο
εγθαηάζηαζεξ
Γύνμξ πίεζεξ αενίςκ ηνμθμδμζίαξ
4 bar ±30% πενίπμο
Καη με εκζςμαημύμεκε δηάηαλε
ακάνηεζεξ δύμ θςδηθμπμηεμέκςκ
Γθεδνηθό ζύζηεμα αενίςκ ηνμθμδμζίαξ
θηαιώκ (Μ2 θαη N2O) θαη
εκζςμαηςμέκμοξ μεηςηήνεξ
Γκδείλεηξ πηέζεςκ αενίςκ ηνμθμδμζίαξ
από θεκηνηθή πανμπή θαη από
Καη
εθεδνηθέξ θηάιεξ
Ειεθηνηθή ηνμθμδμζία
220V/50Hz AC
Πύπμξ μπαηανίαξ
Γκζςμαηςμέκε, επακαθμνηηδόμεκε
νόκμξ αοημκμμίαξ
≥ 1hr
Πμοιάπηζημκ ηνεηξ γηα ζύκδεζε
Βμεζεηηθμί νεομαημιήπηεξ
πενηθενηθώκ ζοζθεοώκ
Ούζηεμα επείγμοζαξ ιεηημονγίαξ ζε
Καη θαη κα πενηγναθεί ιεπημμενώξ μ
πενίπηςζε βιάβεξ ή μόκημεξ πηώζεξ
ηνόπμξ ιεηημονγίαξ ημο.
ηεξ ειεθηνηθήξ ηνμθμδμζίαξ
ΟΡΟΠΕΙΑ ΙΖΛΕΟ ΦΞΓΟΗΩΚ ΑΓΞΖΩΚ

Ιίθηεξ θνέζθςκ αενίςκ
5
2

%
5

2

%

%

%

%

Γύνμξ νμήξ θνέζθςκ αενίςκ
Ηαηαιιειόηεηα γηα πμνήγεζε Low flow
ακαηζζεζίαξ
Αοηόμαηε δηαθμπή πανμπήξ N2O (με
μπηηθή θαη επεηηθή έκδεηλε) θαη
ιεηημονγία με αένα, ζε πενίπηςζε
δηαθμπήξ ηεξ πανμπήξ Μ2
Δηαζθάιηζεξ πμνήγεζεξ μίγμαημξ
θνέζθςκ αενίςκ με FiO2≥25% όηακ
ημ μίγμα θνέζθςκ αενίςκ είκαη N2O
ΟΡΟΠΕΙΑ ΓΛΑΓΞΩΟΕΟ ΝΠΕΠΖΗΩΚ

Ειεθηνμκηθόξ με δοκαηόηεηα επηιμγήξ
μίγμαημξ θνέζθςκ αενίςκ
Μ2/πεπηεζμέκμο αένα ή Μ2/Κ2Μ
0.5-10L/min θαη κα ακαθενζεί ή
αθνίβεηα ηςκ πμνεγμύμεκςκ νμώκ
Καη

Καη

Καη

ΑΚΑΖΟΘΕΠΖΗΩΚ
Ειεθηνμκηθό ή πκεομαηηθό ζύζηεμα
ελαένςζεξ πηεηηθμύ ακαηζζεηηθμύ θαη
Πνόπμξ ιεηημονγίαξ
κα ακαθενζεί ε αθνίβεηα πμνήγεζεξ
πηεηηθμύ
Πμοιάπηζημκ δύμ εκενγμί ζοκδεδεμέκμη
Ανηζμόξ θαη είδμξ ελαενςηώκ
ελαενςηέξ γηα ζεβμθιμονάκημ θαη
δεζθιμονάκημ
Ούζηεμα αζθαιμύξ πιήνςζεξ πηεηηθμύ Καη
Ούζηεμα απμθογήξ πμνήγεζεξ
Καη
μίγμαημξ πηεηηθώκ
ΟΡΟΠΕΙΑ ΑΟΘΓΚΜΡΟ
Καη με αοηόμαηε επηζηνμθή ζηε ζέζε
Βαιβίδα πανμπήξ 100% Μ2
ενεμίαξ
Ηύθιςμα επακεηζπκμήξ με απμννμθεηή Καη με δοκαηόηεηα πανάθαμρεξ θαη
CO2 θαη νοζμηδόμεκε βαιβίδα
δηεγπεηνεηηθήξ ακηηθαηάζηαζεξ ημο
πενημνηζμμύ πίεζεξ (APL)
απμννμθεηή CO2
Καη θαηάιιειε γηα ζύκδεζε ακμηθηώκ
Ννόζζεηε έλμδμξ θνέζθςκ αενίςκ
θοθιςμάηςκ
Ούζηεμα απαγςγήξ αενίςκ
Καη
ακαηζζεζίαξ
ΓΘΓΓΜΖ ΗΑΘΕΟ ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑΟ
Καη με αοημμαημπμηεμέκε δηαδηθαζία ε
Έιεγπμξ ζοζηήμαημξ
μπμία κα πενηγναθεί
Καη με αοημμαημπμηεμέκε δηαδηθαζία ε
Έιεγπμξ δηαννμώκ
μπμία κα πενηγναθεί
Δοκαηόηεηα επί μένμοξ
Καη
πναγμαημπμίεζεξ ειέγπςκ
ΓΝΖΝΘΓΜΚ ΔΡΚΑΠΜΠΕΠΓΟ
Ακαννόθεζε θαη βμεζεηηθό νμόμεηνμ
Καη εκζςμαημύμεκa ζημ μεπάκεμα
Μ2
ακαηζζεζίαξ
ΑΚΑΝΚΓΡΟΠΕΞΑΟ

Κα παναηεζεί ιεπημμενήξ πενηγναθή
ημο ηνόπμο ιεηημονγίαξ, πνμξ
αλημιόγεζε

10

Πνόπμξ ιεηημονγίαξ

%

ΠΞΜΝΜΖ ΑΓΞΖΟΙΜΡ
εηνμθίκεημξ αενηζμόξ
Καη
Γιεγπόμεκμο όγθμο
Καη
Γιεγπόμεκεξ πίεζεξ
Καη
Ρπμζηενηδόμεκεξ πίεζεξ
Καη με εθεδνηθό αενηζμό άπκμηαξ
Οοκεπμύξ ζεηηθήξ πίεζεξ
Naη
ΞΡΘΙΖΟΓΖΟ ΝΑΞΑΙΓΠΞΩΚ ΑΓΞΖΟΙΜΡ
Όγθμξ ακαπκμήξ
20-1400 ml
Οοπκόηεηα ακαπκμώκ
4-80 bpm
PEEP
0-20 cmH2O
Γηζπκεοζηηθή πίεζε
5-70 cmH2O
Θόγμξ Ζ:Γ
1:4 έςξ 2:1
Νονμδόηεζε νμήξ
Καη με παμειή εοαηζζεζία
Γηζπκεοζηηθή παύζε
Καη
ΟΡΚΑΓΓΞΙΜΖ ΗΑΖ ΝΞΜΓΖΔΜΝΜΖΕΟΓΖΟ
Ηαηά ιεπηό αενηζμμύ
Καη
Νίεζεξ αεναγςγώκ
Καη
Ακαπκεοζηηθήξ ζοπκόηεηαξ
Καη
Άπκμηαξ
Καη
Δηαννμήξ
Καη
Ναναηεηαμέκεξ ορειήξ πίεζεξ
Καη
ΓΝΖΝΘΓΜΚ ΔΡΚΑΠΜΠΕΠΓΟ ΗΑΖ ΑΞΑΗΠΕΞΖΟΠΖΗΑ
Γιιεκηθό μεκμύ ιεηημονγίαξ
Καη
Αοηόμαηε ακηηζηάζμηζε πανεπόμεκςκ
Καη θαη κα πενηγναθεί μ ηνόπμξ
όγθςκ
ακηηζηάζμηζεξ
Δοκαηόηεηα απμζηείνςζεξ
αηζζεηενίςκ θαη βαιβίδςκ πμο
Καη ζε θιίβακμ αημμύ άκς ηςκ 120μC
ένπμκηαη ζε επαθή με ηα ακαπκεόμεκα
αένηα
Ιεηαιιαγή από αοηόμαηε ζε
πεηνμθίκεηε ιεηημονγία θαη
Καη με εηδηθό πιήθηνμ
ακηηζηνόθςξ
MONITOR ΑΚΑΝΚΓΡΟΠΖΗΩΚ ΝΑΞΑΙΓΠΞΩΚ
ΜΘΜΚΕ
Πύπμξ
TFT/ LCD
Ιέγεζμξ
≥ 12 ίκηζεξ
Ηακάιηα
≥ 3
ΔΡΚΑΠΜΠΕΠΓΟ ΑΝΓΖΗΜΚΖΟΕΟ & ΝΑΞΑΗΜΘΜΡΘΕΟΕΟ
Νίεζε, νμή ή όγθμξ, CO2 ζε ζπέζε με
Ηομαημμμνθέξ
ημ πνόκμ
Βνόπμη ζπηνμμεηνίαξ (Loops)
Νίεζεξ/ όγθμο, νμήξ/ όγθμο

%
2
1
1
1
1
2
%

%
3

%
4
2
%
4

2

Πάζεηξ (μκήμε δεδμμέκςκ/ trends)

%

Ιέγηζηε, μέζε θαη ηειμεθπκεοζηηθή
πίεζε αεναγςγώκ
Όγθμξ ακαπκμήξ
Όγθμξ ακά ιεπηό
Ακαπκεοζηηθή ζοπκόηεηα
Οογθέκηνςζε Μ2 εηζπκμήξ θαη
εθπκμήξ
Οογθέκηνςζε Κ2Μ
Οογθέκηνςζε CO2 εηζπκμήξ θαη
εθπκμήξ
Οογθέκηνςζε πηεηηθώκ εηζπκμήξ θαη
εθπκμήξ
Γιάπηζηε θορειηδηθή ζογθέκηνςζε
πηεηηθώκ (MAC)
ΓΝΖΝΘΓΜΚ ΑΞΑΗΠΕΞΖΟΠΖΗΑ
Αοηόμαηε ακαγκώνηζε πηεηηθμύ
Αηζζεηήνεξ μέηνεζεξ θαη ακάιοζεξ
αενίςκ
Οοκαγενμμί

%
4
2
%

Απεηθόκηζε γναθεμάηςκ θαη πηκάθςκ
πνμκηθμύ δηαζηήμαημξ από 1 έςξ 24
ώνεξ όιςκ ηςκ παναθμιμοζμύμεκςκ
παναμέηνςκ
Καη
Καη
Καη
Καη
Καη
Καη
Καη
Καη
Καη
Καη με δοκαηόηεηα ακίπκεοζεξ
μίγμαημξ πηεηηθώκ
Κα μεκ απαηημύκ ζοκηήνεζε θαη κα μεκ
είκαη ακαιώζημμη
Καη νοζμηδόμεκμη γηα όιεξ ηηξ
παναθμιμοζμύμεκεξ παναμέηνμοξ

MONITOR ΔΩΠΖΗΩΚ ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΩΚ
ΜΘΜΚΕ
Πύπμξ
TFT/ LCD
Ιέγεζμξ
≥ 12 ίκηζεξ
Ηακάιηα
≥ 6
ΝΑΞΑΗΜΘΜΡΘΜΡΙΓΚΓΟ ΔΩΠΖΗΓΟ ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΓΟ
Ειεθηνμθανδημγνάθεμα
Ιέζς 5πμιηθμύ θαιςδίμο, με
δοκαηόηεηα πνμζζαθαηνμύμεκςκ
Θήρε θαηκμμέκμο
αθνμδεθηώκ. Κα δέπεηαη θαη
δεθαπμιηθό θαιώδημ
Ακίπκεοζε θαθήξ ζύκδεζεξ ή
Καη με αιιαγή ζε δηαζέζημμ ειεθηνόδημ
ειεθηνηθήξ δηαθμπήξ ειεθηνμδίμο
θαη εηδμπμίεζε ημο πνήζηε
Απεηθόκηζε ημο ανηζμμύ ζθύλεςκ,
αθόμε θαη ζηηξ πενηπηώζεηξ θαθήξ
Καη
ζύκδεζεξ ή δηαθμπήξ ημο θαιςδίμο
ECG
Δοκαηόηεηα επηιμγήξ μπμηαζδήπμηε
Απεηθόκηζε απαγςγώκ
από ηηξ απαγςγέξ, με πανάιιειε
δοκαηόηεηα ακίπκεοζεξ βεμαημδόηε
Οε όιεξ ηηξ απαγςγέξ με απεηθόκηζε
Ακάιοζε δηαζηήμαημξ ST
γναθήμαημξ

Ακάιοζε αννοζμηώκ
Θήρε Ακαπκμήξ
%

Ακάιοζε όιςκ ηςκ ηύπςκ αννοζμηώκ
Καη μέζς ηςκ ειεθηνμδίςκ ημο ΕΗΓ
με απεηθόκηζε θομαημμμνθήξ θαη
ρεθηαθήξ έκδεηλεξ ημο ανηζμμύ
ακαπκμώκ

Μλομεηνία (SpO2)
Θήρε θαηκμμέκμο

Ιε αηζζεηήνα δαθηύιμο πμιιαπιώκ
πνήζεςκ. Κα δηαηίζεκηαη θαη
αηζζεηήνεξ άιιςκ ηύπςκ

Απεηθόκηζε πιεζοζμμγναθηθήξ
θαμπύιεξ θαη ανηζμμύ ζθύλεςκ

Καη

1

Αθνίβεηα μεηνήζεςκ

Ρρειή αθνίβεηα ζε ζοκζήθεξ παμειήξ
αημάηςζεξ θαη ζοκεπμύξ θίκεζεξ με
εηδηθή ηεπκμιμγία

%

Αημαηενέξ πηέζεηξ
Θήρε θαηκμμέκμο
Νιήζμξ ιαμβακόμεκςκ πηέζεςκ
Απεηθόκηζε θομαημμμνθήξ θαη ηημώκ
Ρπένζεζε θομαημμμνθώκ
Μκμμαημδμζία πηέζεςκ

%

Ρπμιμγηζμόξ πίεζεξ εκζθήκςζεξ
(Wedge pressure)
Ακαίμαθηε πίεζε (NIBP)
Θήρε θαηκμμέκμο
Απεηθόκηζε ηημώκ
Πνόπμξ μεηνήζεςκ

%

Ιε επηιμγή ημο πνήζηε
Καη
Ιε πενηπεηνίδα ζύμθςκα με ηεκ
ηαιακηςζημεηνηθή μέζμδμ
Καη με ηημέξ ζοζημιηθήξ, δηαζημιηθήξ
θαη μέζεξ
εηνμθίκεηα ή αοηόμαηα με επηιμγή
πνμκηθώκ δηαζηεμάηςκ από ημ πνήζηε

Θενμμθναζία
Θήρε θαηκμμέκμο
Νιήζμξ ιαμβακόμεκςκ ζενμμθναζηώκ
Απεηθόκηζε ηημώκ

%

Ιέζς μμνθμμεηαηνμπέςκ πμιιαπιώκ ή
μηαξ πνήζεξ
2
Καη με ηημέξ ζοζημιηθήξ, δηαζημιηθήξ
θαη μέζεξ
Καη με δοκαηόηεηα δηεκένγεηαξ
μεηνήζεςκ

Ιέζς αηζζεηήνςκ πμιιαπιώκ ή μηαξ
πνήζεξ γηα ιήρε ζενμμθναζίαξ
δένμαημξ ή μηζμθάγμο/ πνςθημύ
2
Καη με ρεθηαθή έκδεηλε ηςκ δύμ
ζενμμθναζηώκ θαη ηεξ δηαθμνάξ ημοξ

Βάζμξ Ακαηζζεζίαξ
Θήρε θαηκμμέκμο

Απεηθόκηζε ηημώκ

Ιέζς αηζζεηήνςκ ιήρεξ δεδμμέκςκ
ειεθηνηθήξ εγθεθαιηθήξ
δναζηενηόηεηαξ από ημ μέηςπμ ημο
αζζεκμύξ
Οοκεπήξ ρεθηαθή απεηθόκηζε ημο
βάζμοξ ακαηζζεζίαξ

%
1
1
%
2

2

2

%

ΔΡΚΑΠΜΠΕΠΓΟ ΝΞΜΑΖΞΓΠΖΗΕΟ ΝΑΞΑΗΜΘΜΡΘΕΟΕΟ ΓΝΖΝΘΓΜΚ
ΦΑΖΚΜΙΓΚΩΚ
Καη 4 θακαιηώκ θαη κα πενηγναθμύκ μη
Ειεθηνμεγθεθαιμγνάθεμα
δοκαηόηεηεξ ακάιοζεξ θαη απεηθόκηζεξ
Ηανδηαθή πανμπή
Καη με μέζμδμ ζενμμαναίςζεξ
ΓΝΖΝΘΓΜΚ ΑΞΑΗΠΕΞΖΟΠΖΗΑ ΗΑΖ ΔΡΚΑΠΜΠΕΠΓΟ
Πύπμη εκηζποηώκ παναθμιμοζμύμεκςκ
Βοζμαημύμεκμη ζε μία ή λεπςνηζηέξ
θαηκμμέκςκ
μμκάδεξ
Ννμαηνεηηθή ζύκδεζε θαηαγναθηθμύ
Καη δύμ θακαιηώκ
Απεηθόκηζε γναθεμάηςκ θαη πηκάθςκ
πνμκηθμύ δηαζηήμαημξ από 1 έςξ 24
Πάζεηξ (μκήμε δεδμμέκςκ/ trends)
ώνεξ όιςκ ηςκ παναθμιμοζμύμεκςκ
παναμέηνςκ
Καη με πνμζζήθε εκηζποηή ή
Ούκδεζε κεονμδηεγένηε
ζοκδεόμεκεξ ζοζθεοήξ
Καη νοζμηδόμεκμη γηα όιεξ ηηξ
Οοκαγενμμί
παναθμιμοζμύμεκεξ παναμέηνμοξ
Καη από νεύμαηα απηκίδςζεξ θαη
Ειεθηνηθή πνμζηαζία
πεηνμονγηθήξ δηαζενμίαξ
ΔΖΑΟΡΚΔΓΟΓΖΟ
VGA γηα ζύκδεζε απμμαθνοζμέκεξ
Έλμδμη
μζόκεξ θαη Ethernet γηα ζύκδεζε με
Ηεκηνηθό Οηαζμό
Ακαιμγηθέξ θαη ρεθηαθέξ γηα ζύκδεζε
Γίζμδμη
πενηθενηθώκ ζοζθεοώκ θαη ζοιιμγή
πιενμθμνηώκ

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ
ΟΠΕΘΕΟ ΑΚΑΖΟΘΕΟΖΜΘΜΓΜΡ
Ο.Β. (%)

20

30

25

ΓΓΚΖΗΑ
Οηήιε ακαηζζεζημιόγμο θαηάιιειε γηα πνήζε ζε άζεπημ θαη ζεπηηθό
πεηνμονγείμ με δοκαηόηεηα ακύρςζεξ ακαηζζεζημιμγηθμύ μεπακήμαημξ.
Ιεηαιιηθήξ θαηαζθεοήξ θαη ειεθηνμζηαηηθήξ βαθήξ ακζεθηηθή ζε θαζανηζμό
θαη απμιύμακζε. Κα είκαη κέαξ ηεπκμιμγίαξ, από οιηθά θαηάιιεια γηα
πεηνμονγείμ θαη κα εθηειεί πενηζηνμθηθή θίκεζε μέζμ δύμ μνηδόκηηςκ
βναπηόκςκ. Μη ανζνώζεηξ θαη όιε ε ζηήιε ζα πνέπεη κα είκαη θαηαζθεοαζμέκεξ
έηζη ώζηε κα μεκ δεμημονγμύκηαη θεκά θαη ζεμεία ζογθέκηνςζεξ μηθνμβίςκ.
Ηαηάιιειε γηα ακύρςζε βάνμοξ μέπνη 180 θηιά.
Ηεθαιή
Ηεθαιή πέκηε ςθέιημςκ επηθακεηώκ
θαηάιιειςκ γηα ημπμζέηεζε ιήρεςκ
ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)
αενίμο θαη νεομαημδμηώκ. Ύρμξ
θεθαιήξ 1000 πηι. πενίπμο
Ιε δοκαηόηεηα ακάνηεζεξ ναθημύ θαη
βναπηόκςκ μόκηημν ζηεκ μπνμζηηκή
ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)
επηθάκεηα.
Βναπίμκεξ
Μνηδόκηημη βναπίμκεξ ζοκμιηθμύ
ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)
Ιήθμοξ 2200 πηι. πενίπμο
Ηάζεηε ειεθηνηθή θίκεζε ημο δεύηενμο
βναπίμκα θαζ’ ύρμξ γηα ηεκ απμθογή
ηναβήγμαημξ θαιςδίςκ. Μη ζοζθεοέξ
ΚΑΖ ειεθηνηθή 600 πηι. πενίπμο (Κα
κα θηκμύκηαη πανάιιεια με ηηξ
πενηγναθεί ακαιοηηθά)
πανμπέξ νεύμαημξ/αενίςκ ηεξ
θεθαιήξ ώζηε κα μεκ απμζοκδέμκηαη.
Νενηζηνμθηθή θίκεζε 330°
νοζμηδόμεκμ εύνμξ πενηζηνμθήξ ακά
ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)
15°
Δοκαηόηεηα ακύρςζεξ
180 θηιώκ
Νανμπέξ
Ιέγηζηε δοκαηόηεηα ιήρεςκ
60 ηεμάπηα
Ξεομαημιήπηεξ με θαπάθη
12 (6 από Δίθηομ θαη 6 από UPS)
Ζζμδοκαμηθέξ γεηώζεηξ
12
Αέναξ 3,5 bar γαιιηθμύ ηύπμο
3
(ANFOR)
Μλογόκμ γαιιηθμύ ηύπμο (ANFOR)
3
Κ2Μ γαιιηθμύ ηύπμο (ANFOR)
2
Ηεκό γαιιηθμύ ηύπμο (ANFOR)
3
Ξοζμηδόμεκε απαγςγή ακαηζζεηηθώκ
1
αενίςκ
Δίθηομ (RJ45)
4
ΚΑΖ ζε όιμ ημ ύρμξ ηεξ θεθαιήξ.
Ούζηεμα δηαπείνηζεξ θαιςδίςκ
(Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)

10

5
10

Κα δύκαηαη κα ακορώζεη ημ
ακαηζζεζημιμγηθό μεπάκεμα
(Ννμηημεηέμ με δοκαηόηεηα μπηηθήξ
ζύδεολεξ με ημ ακαηζζεζημιμγηθό
μεπάκεμα γηα μεγαιύηενε αζθάιεηα)
Φνέκα
Ιε δηπιά ειεθηνμπκεομαηηθά θνέκα με
θςηεηκή έκδεηλε ιεηημονγηάξ
πεηνηδόμεκα από δηαθόπηεξ γηα εύθμιε
μεηαθίκεζε ηεξ ζηήιεξ
Γλανηήμαηα
Οηαηό μνμύ με βναπίμκα ζηήνηλεξ
Ννόηοπα ζομμόνθςζεξ
60601-1 (γεκηθέξ απαηηήζεηξ)
60601-1-2 (ειεθηνμμαγκεηηθή
ζομβαηόηεηα)
ISO 11197 (απαηηήζεηξ γηα ηεκ
αζθάιεηα ηςκ πεηνμονγηθώκ ζηειώκ)
Μδεγία 93/42/ΓΜΗ
Κα έπεη ειεγπζεί γηα ηεκ ακηηζεηζμηθή
ηεξ ζομπενηθμνά

ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά).

ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά).

NAI (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά).
ΚΑΖ
ΚΑΖ
ΚΑΖ
Class IΖb
ΚΑΖ (Κα θαηαηεζεί ακηίζημηπμ
πηζημπμηεηηθό ειέγπμο)

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ
ΟΠΕΘΕ ΡΒΞΖΔΖΗΜΡ ΓΖΞΜΡΞΓΜΡ
Ο.Β. (%)

ΓΓΚΖΗΑ
Οηήιε γηα οβνηδηθά πεηνμονγεία θαηάιιειε γηα πνήζε ζε άζεπημ θαη ζεπηηθό
πεηνμονγείμ. Ιεηαιιηθήξ θαηαζθεοήξ θαη ειεθηνμζηαηηθήξ βαθήξ ακζεθηηθή ζε
θαζανηζμό θαη απμιύμακζε. Κα είκαη κέαξ ηεπκμιμγίαξ, από οιηθά θαηάιιεια
γηα πεηνμονγείμ θαη κα εθηειεί πενηζηνμθηθή θίκεζε μέζμ δύμ μνηδόκηηςκ
βναπηόκςκ. Μη ανζνώζεηξ θαη όιε ε ζηήιε ζα πνέπεη κα είκαη θαηαζθεοαζμέκεξ
έηζη ώζηε κα μεκ δεμημονγμύκηαη θεκά θαη ζεμεία ζογθέκηνςζεξ μηθνμβίςκ.
Ηαηάιιειε γηα ακύρςζε βάνμοξ μέπνη 180 θηιά ακά βναπίμκα ζηήνηλεξ
θεθαιήξ.

20

30

20

Κα απμηειείηαη από δύμ θεθαιέξ ακανηεμέκεξ ζε δηπιά ζοζηήμαηα βναπηόκςκ.
Μη εκ ιόγς βναπίμκεξ ζα έπμοκ θμηκό ζεμείμ ζηήνηλεξ επί ηεξ μνμθήξ. Πα
ζοζηήμαηα μνηδόκηηςκ βναπηόκςκ κα δηαζέημοκ απμζηάηε μεηαλύ ημοξ ώζηε κα
μεκ ζογθνμύμκηαη θαηά ηεκ πενηζηνμθή ημοξ.
Πμ θάζε έκα από ηα ζοζηήμαηα θεθαιήξ κα απμηειείηε από:
Ηεθαιή
Ηεθαιή πέκηε ςθέιημςκ επηθακεηώκ
θαηάιιειςκ γηα ημπμζέηεζε ιήρεςκ
ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)
αενίμο θαη νεομαημδμηώκ. Ύρμξ
θεθαιήξ 1000 πηι. πενίπμο
Ιε δοκαηόηεηα ακάνηεζεξ ναθημύ
μπνμζηά από αοηήκ θαη βναπηόκςκ
ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)
μόκηημν.
Βναπίμκεξ
Μνηδόκηημη βναπίμκεξ ζοκμιηθμύ
ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)
Ιήθμοξ 2200 πηι. πενίπμο
Ηάζεηε ειεθηνηθή θίκεζε ημο δεύηενμο
βναπίμκα θαζ’ ύρμξ γηα ηεκ απμθογή
ηναβήγμαημξ θαιςδίςκ. Μη ζοζθεοέξ
ΚΑΖ 600 ειεθηνηθή πηι. (Κα
κα θηκμύκηαη πανάιιεια με ηεξ
πενηγναθεί ακαιοηηθά)
πανμπέξ νεύμαημξ/αενίςκ ηεξ
θεθαιήξ ώζηε κα μεκ απμζοκδέμκηαη.
Νενηζηνμθηθή θίκεζε 330°
νοζμηδόμεκμ εύνμξ πενηζηνμθήξ ακά
ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)
15°
Δοκαηόηεηα ακύρςζεξ
180 θηιώκ
Νανμπέξ
Ιέγηζηε δοκαηόηεηα ιήρεςκ
60 ηεμάπηα
Ξεομαημιήπηεξ με θαπάθη
12 (6 από Δίθηομ θαη 6 από UPS)
Αέναξ 3,5 bar γαιιηθμύ ηύπμο
2
(ANFOR)
Αέναξ 8 bar γαιιηθμύ ηύπμο
2
(ANFOR) *
Ηεκό γαιιηθμύ ηύπμο (ANFOR)
2
Μλογόκμ γαιιηθμύ ηύπμο (AFNOR)
1

Δίθηομ (RJ45)
Ούζηεμα δηαπείνηζεξ θαιςδίςκ
10

10

10

Ξάθη
Δύμ νάθηα με γςκηώδε πνμζηαηεοηηθά
θαη νάγεξ. Πμ έκα με εκζςμαηςμέκμ
πεηνηζηήνηα θνέκςκ.
Φνέκα
Ιε δηπιά ειεθηνμπκεομαηηθά θνέκα με
θςηεηκή έκδεηλε ιεηημονγηάξ
πεηνηδόμεκα από δηαθόπηεξ γηα εύθμιε
μεηαθίκεζε ηεξ ζηήιεξ
Ννόηοπα ζομμόνθςζεξ
60601-1 (γεκηθέξ απαηηήζεηξ)
60601-1-2 (ειεθηνμμαγκεηηθή
ζομβαηόηεηα)
ISO 11197 (απαηηήζεηξ γηα ηεκ
αζθάιεηα ηςκ πεηνμονγηθώκ ζηειώκ)
Μδεγία 93/42/ΓΜΗ
Κα έπεη ειεγπζεί γηα ηεκ ακηηζεηζμηθή
ηεξ ζομπενηθμνά

4
ΚΑΖ ζε όιμ ημ ύρμξ ηεξ θεθαιήξ.
(Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)

NAI (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)

ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά).

ΚΑΖ
ΚΑΖ
ΚΑΖ
Class IΖb
ΚΑΖ (Κα θαηαηεζεί ακηίζημηπμ
πηζημπμηεηηθό ειέγπμο)

*Οε όηη αθμνά ηα Κεονμπεηνμονγηθά πεηνμονγεία 10 bar

TEXNIKEΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ
ΟΠΕΘΕ ΓΖΞΜΡΞΓΜΡ
Ο.Β. (%)

ΓΓΚΖΗΑ
Οηήιε πεηνμονγμύ θαηάιιειε γηα πνήζε ζε άζεπημ θαη ζεπηηθό πεηνμονγείμ.
Ιεηαιιηθήξ θαηαζθεοήξ θαη ειεθηνμζηαηηθήξ βαθήξ ακζεθηηθή ζε θαζανηζμό
θαη απμιύμακζε. Κα είκαη κέαξ ηεπκμιμγίαξ, από οιηθά θαηάιιεια γηα
πεηνμονγείμ θαη κα εθηειεί πενηζηνμθηθή θίκεζε μέζμ δύμ μνηδόκηηςκ
βναπηόκςκ. Μη ανζνώζεηξ θαη όιε ε ζηήιε ζα πνέπεη κα είκαη θαηαζθεοαζμέκεξ
έηζη ώζηε κα μεκ δεμημονγμύκηαη θεκά θαη ζεμεία ζογθέκηνςζεξ μηθνμβίςκ.
Ηαηάιιειε γηα ακύρςζε βάνμοξ μέπνη 180 θηιά.

20

30

13

Κα οπάνπεη πνμ-εγθαηάζηαζε γηα μειιμκηηθή πνμζζήθε θαη δεύηενεξ ζηήιεξ
(ιαπανμζθμπηθή) από ημ ίδημ ζεμείμ ακάνηεζεξ μνμθήξ
Ηεθαιή
Ηεθαιή πέκηε ςθέιημςκ επηθακεηώκ
θαηάιιειςκ γηα ημπμζέηεζε ιήρεςκ
ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)
αενίμο θαη νεομαημδμηώκ. Ύρμξ
θεθαιήξ 1000 πηι. πενίπμο
Ιε δοκαηόηεηα ακάνηεζεξ ναθημύ
μπνμζηά από αοηήκ θαη βναπηόκςκ
ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)
μόκηημν.
Βναπίμκεξ
Μνηδόκηημη βναπίμκεξ ζοκμιηθμύ
ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)
Ιήθμοξ 2200 πηι. πενίπμο
Ηάζεηε ειεθηνηθή θίκεζε ημο δεύηενμο
βναπίμκα θαζ’ ύρμξ γηα ηεκ απμθογή
ηναβήγμαημξ θαιςδίςκ. Μη ζοζθεοέξ
ΚΑΖ 600 ειεθηνηθή πηι. πενίπμο (Κα
κα θηκμύκηαη πανάιιεια με ηεξ
πενηγναθεί ακαιοηηθά)
πανμπέξ νεύμαημξ/αενίςκ ηεξ
θεθαιήξ ώζηε κα μεκ απμζοκδέμκηαη.
Νενηζηνμθηθή θίκεζε 330°
νοζμηδόμεκμ εύνμξ πενηζηνμθήξ ακά
ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)
15°.
Δοκαηόηεηα ακύρςζεξ
180 θηιώκ
Νανμπέξ
Ιέγηζηε δοκαηόηεηα ιήρεςκ
60 ηεμάπηα
Ξεομαημιήπηεξ με θαπάθη
12 (6 από Δίθηομ θαη 6 από UPS)
Αέναξ 3,5 bar γαιιηθμύ ηύπμο
2
(ANFOR)
Αέναξ 8 bar γαιιηθμύ ηύπμο
2
(ANFOR) *
Ηεκό γαιιηθμύ ηύπμο (ANFOR)
2
Μλογόκμ γαιιηθμύ ηύπμο (AFNOR)
1
Δίθηομ (RJ45)
4

Ούζηεμα δηαπείνηζεξ θαιςδίςκ
13

14

10

Ξάθη
Δύμ νάθηα με γςκηώδε πνμζηαηεοηηθά
θαη νάγεξ. Πμ έκα με εκζςμαηςμέκμ
πεηνηζηήνηα θνέκςκ.
Φνέκα
Ιε δηπιά ειεθηνμπκεομαηηθά θνέκα με
θςηεηκή έκδεηλε ιεηημονγηάξ
πεηνηδόμεκα από δηαθόπηεξ γηα εύθμιε
μεηαθίκεζε ηεξ ζηήιεξ
Ννόηοπα ζομμόνθςζεξ
60601-1 (γεκηθέξ απαηηήζεηξ)
60601-1-2 (ειεθηνμμαγκεηηθή
ζομβαηόηεηα)
ISO 11197 (απαηηήζεηξ γηα ηεκ
αζθάιεηα ηςκ πεηνμονγηθώκ ζηειώκ)
Μδεγία 93/42/ΓΜΗ
Κα έπεη ειεγπζεί γηα ηεκ ακηηζεηζμηθή
ηεξ ζομπενηθμνά

ΚΑΖ ζε όιμ ημ ύρμξ ηεξ θεθαιήξ.
(Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)

NAI (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)

ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά).

ΚΑΖ
ΚΑΖ
ΚΑΖ
Class IΖb
ΚΑΖ (Κα θαηαηεζεί ακηίζημηπμ
πηζημπμηεηηθό ειέγπμο)

*Οε όηη αθμνά ηα Κεονμπεηνμονγηθά πεηνμονγεία 10 bar

TEXNIKEΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ
ΟΠΕΘΕ ΘΑΝΑΞΜΟΗΜΝΖΗΜΡ ΓΖΞΜΡΞΓΓΖΜΡ
Ο.Β. (%)

ΓΓΚΖΗΑ
Οηήιε πεηνμονγμύ θαηάιιειε γηα πνήζε ζε ιαπανμζθμπηθό πεηνμονγείμ.
Ιεηαιιηθήξ θαηαζθεοήξ θαη ειεθηνμζηαηηθήξ βαθήξ ακζεθηηθή ζε θαζανηζμό
θαη απμιύμακζε. Κα είκαη κέαξ ηεπκμιμγίαξ, από οιηθά θαηάιιεια γηα
πεηνμονγείμ θαη κα εθηειεί πενηζηνμθηθή θίκεζε μέζμ δύμ μνηδόκηηςκ
βναπηόκςκ. Μη ανζνώζεηξ θαη όιε ε ζηήιε ζα πνέπεη κα είκαη θαηαζθεοαζμέκεξ
έηζη ώζηε κα μεκ δεμημονγμύκηαη θεκά θαη ζεμεία ζογθέκηνςζεξ μηθνμβίςκ.
Ηαηάιιειε γηα ακύρςζε βάνμοξ μέπνη 180 θηιά ακά βναπίμκα ζηήνηλεξ
θεθαιήξ.

10

15

10

Κα απμηειείηαη από δύμ θεθαιέξ ακανηεμέκεξ ζε δηπιά ζοζηήμαηα βναπηόκςκ.
Μη εκ ιόγς βναπίμκεξ ζα έπμοκ θμηκό ζεμείμ ζηήνηλεξ επί ηεξ μνμθήξ. Πα
ζοζηήμαηα μνηδόκηηςκ βναπηόκςκ κα δηαζέημοκ απμζηάηε μεηαλύ ημοξ ώζηε κα
μεκ ζογθνμύμκηαη θαηά ηεκ πενηζηνμθή ημοξ.
Πμ ανηζηενό ζύζηεμα κα απμηειείηαη από:
Ηεθαιή
Ηεθαιή πέκηε ςθέιημςκ επηθακεηώκ
θαηάιιειςκ γηα ημπμζέηεζε ιήρεςκ
ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)
αενίμο θαη νεομαημδμηώκ. Ύρμξ
θεθαιήξ 1000 πηι. πενίπμο
Ιε δοκαηόηεηα ακάνηεζεξ ναθημύ
μπνμζηά από αοηήκ θαη βναπηόκςκ
ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)
μόκηημν.
Βναπίμκεξ
Μνηδόκηημη βναπίμκεξ ζοκμιηθμύ
ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)
Ιήθμοξ 2200 πηι. πενίπμο
Ηάζεηε ειεθηνηθή θίκεζε ημο δεύηενμο
βναπίμκα θαζ’ ύρμξ γηα ηεκ απμθογή
ηναβήγμαημξ θαιςδίςκ. Μη ζοζθεοέξ
ΚΑΖ 600 ειεθηνηθή πηι. (Κα
κα θηκμύκηαη πανάιιεια με ηεξ
πενηγναθεί ακαιοηηθά)
πανμπέξ νεύμαημξ/αενίςκ ηεξ
θεθαιήξ ώζηε κα μεκ απμζοκδέμκηαη.
Νενηζηνμθηθή θίκεζε 330°
νοζμηδόμεκμ εύνμξ πενηζηνμθήξ ακά
ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)
15°
Δοκαηόηεηα ακύρςζεξ
180 θηιώκ
Νανμπέξ
Ιέγηζηε δοκαηόηεηα ιήρεςκ
60 ηεμάπηα
Ξεομαημιήπηεξ με θαπάθη
12 (6 από Δίθηομ θαη 6 από UPS)
Αέναξ 3,5 bar γαιιηθμύ ηύπμο
2
(ANFOR)
Αέναξ 8 bar γαιιηθμύ ηύπμο
2
(ANFOR) *
Ηεκό γαιιηθμύ ηύπμο (ANFOR)
2
Μλογόκμ γαιιηθμύ ηύπμο (AFNOR)
1

Δίθηομ (RJ45)
Ούζηεμα δηαπείνηζεξ θαιςδίςκ
5

5

10

15

10

Ξάθη
Δύμ νάθηα με γςκηώδε πνμζηαηεοηηθά
θαη νάγεξ. Πμ έκα με εκζςμαηςμέκμ
πεηνηζηήνηα θνέκςκ.
Φνέκα
Ιε δηπιά ειεθηνμπκεομαηηθά θνέκα με
θςηεηκή έκδεηλε ιεηημονγηάξ
πεηνηδόμεκα από δηαθόπηεξ γηα εύθμιε
μεηαθίκεζε ηεξ ζηήιεξ
Πμ δελί ζύζηεμα κα απμηειείηαη από:
Ηεθαιή
Ηεθαιή πέκηε ςθέιημςκ επηθακεηώκ
θαηάιιειςκ γηα ημπμζέηεζε ιήρεςκ
αενίμο θαη νεομαημδμηώκ. Ύρμξ
θεθαιήξ 1500 πηι. πενίπμο
Ιε δοκαηόηεηα ακάνηεζεξ ναθημύ
μπνμζηά από αοηήκ θαη βναπηόκςκ
μόκηημν. Ιε δοκαηόηεηα νύζμηζεξ ημο
ύρμοξ εύθμια θαη γνήγμνα.
Βναπίμκεξ
Μνηδόκηημξ βναπίμκαξ
Ηάζεηε ειεθηνηθή θίκεζε ημο δεύηενμο
βναπίμκα θαζ’ ύρμξ γηα ηεκ απμθογή
ηναβήγμαημξ θαιςδίςκ. Μη ζοζθεοέξ
κα θηκμύκηαη πανάιιεια με ηηξ
πανμπέξ νεύμαημξ/αενίςκ ηεξ
θεθαιήξ ώζηε κα μεκ απμζοκδέμκηαη.
Νενηζηνμθηθή θίκεζε 330°
νοζμηδόμεκμ εύνμξ πενηζηνμθήξ ακά
15°
Δοκαηόηεηα ακύρςζεξ
Νανμπέξ
Ιέγηζηε δοκαηόηεηα ιήρεςκ
Ξεομαημιήπηεξ με θαπάθη
CO2 γαιιηθμύ ηύπμο (ANFOR)
Ηεκό γαιιηθμύ ηύπμο (ANFOR)
Οήμα βίκηεμ BNC γηα High definition
ζήμα
Οήμα DVI
Μλογόκμ γαιιηθμύ ηύπμο (ANFOR)
Αέναξ 3.5 bar (ANFOR)
Αέναξ 8 bar (ANFOR)*
Δίθηομ (RJ45)
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ΚΑΖ ζε όιμ ημ ύρμξ ηεξ θεθαιήξ.
(Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)

ΚAI (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)

ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά).

ΚΑΖ

ΚΑΖ

Ιήθμξ 2200 πηι πενίπμο

ΚΑΖ ειεθηνηθή 600 πηι. (Κα
πενηγναθεί ακαιοηηθά)

ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)
180 θηιώκ
90 ηεμάπηα
12 (6 από Δίθηομ θαη 6 από UPS)
2
2
4
2
1
1
1
4

Ούζηεμα δηαπείνηζεξ θαιςδίςκ
5

5

5

Ούζηεμα ακάνηεζεξ πύνγμο
Κα μπμνεί κα ακορώζεη
ιαπανμζθμπηθό ή εκδμζθμπηθό πύνγμ
4 ναθηώκ. Μ πύνγμξ κα μπμνεί κα
πνεζημμπμηεζεί θαη ςξ ηνμπήιαημξ γηα
γνήγμνε εκαιιαγή εκηόξ ηεξ
αίζμοζαξ.
Φνέκα
Ιε δηπιά ειεθηνμπκεομαηηθά θνέκα με
θςηεηκή έκδεηλε ιεηημονγηάξ
πεηνηδόμεκα από δηαθόπηεξ γηα εύθμιε
μεηαθίκεζε ηεξ ζηήιεξ
Γλανηήμαηα
Ούζηεμα ιαπανμζθμπηθήξ ακάνηεζεξ
πύνγμο με νμδάθηα θαη ηέζζενα νάθηα.
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ΚΑΖ ζε όιμ ημ ύρμξ ηεξ θεθαιήξ.
(Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)

ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)

ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά).

ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά).

Ννόηοπα ζομμόνθςζεξ ημο ζοζηήμαημξ:
60601-1 (γεκηθέξ απαηηήζεηξ)
ΚΑΖ
60601-1-2 (ειεθηνμμαγκεηηθή
ΚΑΖ
ζομβαηόηεηα)
ISO 11197 (απαηηήζεηξ γηα ηεκ
ΚΑΖ
αζθάιεηα ηςκ πεηνμονγηθώκ ζηειώκ)
Μδεγία 93/42/ΓΜΗ
Class IΖb
Κα έπεη ειεγπζεί γηα ηεκ ακηηζεηζμηθή ΚΑΖ (Κα θαηαηεζεί ακηίζημηπμ
ηεξ ζομπενηθμνά
πηζημπμηεηηθό ειέγπμο)

*Οε όηη αθμνά ηα Κεονμπεηνμονγηθά πεηνμονγεία 10bar

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ
ΓΖΞΜΡΞΓΖΗΜΡ ΝΞΜΒΜΘΓΑ
ΓΖΑ ΞΕΟΕ ΟΓ ΡΒΞΖΔΖΗΜ ΓΖΞΜΡΞΓΓΖΜ

Ο.Β (%) ΓΓΚΖΗΑ
Μ δεημύμεκμξ πεηνμονγηθόξ πνμβμιέαξ ζα πνέπεη κα είκαη ζύγπνμκεξ ηεπκμιμγίαξ
πνόζθαηεξ θοθιμθμνίαξ ημ θμνοθαίμ ημο θάζε μίθμο εη δοκαηόκ, με δοκαηόηεηα
οπμζηήνηλεξ επεμβάζεςκ με ορειό επίπεδμ αζθάιεηαξ.
ΟΡΚΘΓΟΕ ΟΡΟΠΕΙΑΠΜΟ
εηνμονγηθόξ πνμβμιέαξ απμηειμύμεκμξ από :
1. Ηύνημ πεηνμονγηθό πνμβμιέα ηεπκμιμγίαξ LED
2. Δύμ δμνοθόνμοξ πεηνμονγηθμύξ πνμβμιείξ ηεπκμιμγίαξ LED
3. Ούζηεμα ακάνηεζεξ επί ηεξ μνμθήξ
4. Βναπίμκεξ ζηήνηλεξ ηςκ πνμβμιέςκ απμηειμύμεκςκ από μνηδόκηημοξ θαη ειαηενηςημύξ
βναπίμκεξ
5. Ούζηεμα ζογθνάηεζεξ ηςκ πνμβμιέςκ με δοκαηόηεηα επέθηαζεξ γηα πνμζζήθε επηπιέμκ
μόκηημν ή θάμενα.
6. Γλςηενηθή ηνμθμδμζία ημπμζεηεμέκε ζε θοηίμ ποναζθαιέξ θαη αενηδόμεκμ.
ΗΘΖΚΖΗΓΟ ΓΦΑΞΙΜΓΓΟ
Γεκηθή πεηνμονγηθή, Μονμιμγηθέξ επεμβάζεηξ,
Γθανμμγέξ γηα ηεκ θάιορε ηςκ εηδηθμηήηςκ ηεξ πμιύπιμθεξ Μνζμπεδηθέξ επεμβάζεηξ,
εηνμονγηθήξ Ζαηνηθήξ

Ηανδημπεηνμονγηθή, Αγγεημπεηνμονγηθή,
Γοκαηθμιμγηθέξ επεμβάζεηξ θιπ.
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Πεπκηθά παναθηενηζηηθά θεθαιώκ
Έκηαζε θύνημο πνμβμιέα

155.000 Lux (πενίπμο)

Έκηαζε δμνοθόνμο πνμβμιέα

110.000 Lux (ημοιάπηζημκ)

Δοκαηόηεηα πενηζηνμθήξ πνμβμιέςκ

360°

Οοκμιηθό μήθμξ βναπηόκςκ

2,4 μέηνα έθαζημξ πνμβμιέαξ (πενίπμο)

Νενηζηνμθή μόκμ ηεξ θεθαιήξ ημο πνμβμιέα

360°

Δοκαηόηεηα θιίζεξ ηεξ θεθαιήξ ζημ μνηδόκηημ
επίπεδμ

ΚΑΖ ( άκς ηςκ 90°)

Νεδίμ ιεηημονγίαξ d10, επηζομεηά νοζμηδόμεκμ Από 22 έςξ 29 εθαημζηά πενίπμο
Ξύζμηζε έκηαζεξ θςηόξ με θμμβίμ πιεζίμκ ηεξ
θεθαιήξ
Θενμμθναζία πνώμαημξ

4500 Ηelvin (πενίπμο)

Απόθνηζε πνςμάηςκ Ra

93 πενίπμο

Βάζμξ μμμηόμμνθμο θςηηζμμύ

110 εθαημζηά

νόκμξ δςήξ LED

30.000 ώνεξ

Ιε εκζςμαηςμέκμ ζύζηεμα θςηηζμμύ
εκδμζθμπηθώκ
Ννμεγθαηάζηαζε θάμεναξ (θαιςδηώζεηξ) ζημκ
θύνημ πνμβμιέα
35

Από 50 έςξ 100%

ΚΑΖ

ΚΑΖ

Γπηπιέμκ ζημηπεία
Πεπκμιμγία LED

ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)

Νμιιαπιά LED μμμηόμμνθα θαηακεμεμέκα

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

Ηάημπηνα ή θνύζηαιια γηα εζηίαζε ηεξ δέζμεξ
θςηόξ από θάζε LED
Κα δηαζέηεη αθαηνμύμεκε θαη απμζηεηνώζημε
πεηνμιαβή

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

Κα οπάνπεη δοκαηόηεηα εκενγήξ ζοκενγαζίαξ με
ημοιάπηζημκ δύμ από ηηξ εηαηνείεξ θαηαζθεοήξ
ρεθηαθώκ ζοζηεμάηςκ αοημμαημπμίεζεξ

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

πεηνμονγείςκ (Olympus, Stortz, Wolf,
Stryker).
5

Οθοαιηηηθή ηθακόηεηα (θύνημξ πνμβμιέαξ)

Γκαπμμείκμοζα αθηηκμβμιία

Ιε μία μάζθα

Πμοιάπηζημκ 65%

Ιε δύμ μάζθεξ

Πμοιάπηζημκ 50%

Ιε ζςιήκα

Πμοιάπηζημκ 85%

Ιε ζςιήκα θαη μία μάζθα

Νενίπμο 65%

Ιε ζςιήκα θαη δύμ μάζθεξ

Νενίπμο 48%

5

5

Οθοαιηηηθή ηθακόηεηα (δμνοθόνμξ πνμβμιέαξ)

Γκαπμμείκμοζα αθηηκμβμιία

Ιε μία μάζθα

Πμοιάπηζημκ 50%

Ιε δύμ μάζθεξ

Πμοιάπηζημκ 45%

Ιε ζςιήκα

Πμοιάπηζημκ 85%

Ιε ζςιήκα θαη μία μάζθα

Νενίπμο 50%

Ιε ζςιήκα θαη δύμ μάζθεξ

Νενίπμο 45%

Αενμδοκαμηθή ηθακόηεηα
Κα έπεη αενμδοκαμηθή θαηαζθεοή ώζηε κα μεκ
εμπμδίδεη ηεκ θάζεηε κεμαηηθή νμή ημο αένα

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί ημ πνόηοπμ με ημ μπμίμ

εκηόξ ημο πεηνμονγείμο
5

ζομθςκεί θαη ηα ηεπκηθά παναθηενηζηηθά)

Ννμξ επηιμγή
Βναπίμκαξ γηα ζηήνηλε θάμεναξ
Ηάμενα Standard Definition με δοκαηόηεηα Zoom
Ηάμενα High Definition με δοκαηόηεηα Zoom θαη έλμδμ 1080
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Ννόηοπα αζθαιείαξ
Ειεθηνμμαγκεηηθή πνμζηαζία IEC 60601-1 , IEC 60601-2-24
CE Mark βάζεη 93/42/ΓΜΗ

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ
ΓΖΞΜΡΞΓΖΗΜΡ ΝΞΜΒΜΘΓΑ ΙΓ ΔΜΞΡΦΜΞΜ ΗΑΖ ΙΜΚΖΠΜΞ
Ο.Β (%) ΓΓΚΖΗΑ
Μ δεημύμεκμξ πεηνμονγηθόξ πνμβμιέαξ ζα πνέπεη κα είκαη ζύγπνμκεξ ηεπκμιμγίαξ
πνόζθαηεξ θοθιμθμνίαξ ημ θμνοθαίμ ημο θάζε μίθμο εη δοκαηόκ, με δοκαηόηεηα
οπμζηήνηλεξ επεμβάζεςκ με ορειό επίπεδμ αζθάιεηαξ.
ΟΡΚΘΓΟΕ ΟΡΟΠΕΙΑΠΜΟ
εηνμονγηθόξ πνμβμιέαξ απμηειoύμεκμξ από :
1. Ηύνημ πεηνμονγηθό πνμβμιέα ηεπκμιμγίαξ LED
2. Δμνοθόνμ πεηνμονγηθό πνμβμιέα ηεπκμιμγίαξ LED
3. Ούζηεμα ακάνηεζεξ επί ηεξ μνμθήξ
4. Βναπίμκεξ ζηήνηλεξ ηςκ πνμβμιέςκ απμηειμύμεκςκ από μνηδόκηημοξ θαη ειαηενηςημύξ
βναπίμκεξ
5. Ούζηεμα ζογθνάηεζεξ ηςκ πνμβμιέςκ με δοκαηόηεηα επέθηαζεξ γηα πνμζζήθε
επηπιέμκ πνμβμιέα, μμκηημν ή θάμενα.
6. Γλςηενηθή ηνμθμδμζία ημπμζεηεμέκε ζε θοηίμ ποναζθαιέξ θαη αενηδόμεκμ.
ΗΘΖΚΖΗΓΟ ΓΦΑΞΙΜΓΓΟ
Γεκηθή πεηνμονγηθή, Μονμιμγηθέξ
Γθανμμγέξ γηα ηεκ θάιορε ηςκ εηδηθμηήηςκ ηεξ επεμβάζεηξ, απιέξ Μνζμπεδηθέξ
εηνμονγηθήξ Ζαηνηθήξ

επεμβάζεηξ, Γοκαηθμιμγηθέξ επεμβάζεηξ
θιπ.
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Πεπκηθά παναθηενηζηηθά θεθαιώκ
Έκηαζε θύνημο πνμβμιέα

155.000 Lux (πενίπμο)

Έκηαζε δμνοθόνμο πνμβμιέα

110.000 Lux (ημοιάπηζημκ)

Δοκαηόηεηα πενηζηνμθήξ πνμβμιέςκ

360°

Οοκμιηθό μήθμξ βναπηόκςκ

2 μέηνα έθαζημξ (πενίπμο)

Νενηζηνμθή μόκμ ηεξ θεθαιήξ ημο πνμβμιέα

360°

Δοκαηόηεηα θιίζεξ ηεξ θεθαιήξ ζημ μνηδόκηημ
επίπεδμ

ΚΑΖ ( άκς ηςκ 90°)

Νεδίμ ιεηημονγίαξ d10, επηζομεηά νοζμηδόμεκμ Από 22 έςξ 29 εθαημζηά πενίπμο

Ξύζμηζε έκηαζεξ θςηόξ με θμμβίμ πιεζίμκ ηεξ
θεθαιήξ
Θενμμθναζία πνώμαημξ

4500 Ηelvin (πενίπμο)

Απόθνηζε πνςμάηςκ Ra

93 πενίπμο

Βάζμξ μμμηόμμνθμο θςηηζμμύ

110 εθαημζηά

νόκμξ δςήξ LED

30.000 ώνεξ

Ιε εκζςμαηςμέκμ ζύζηεμα θςηηζμμύ
εκδμζθμπηθώκ
Βναπίμκαξ γηα ζηήνηλε εκόξ monitor
Ννμεγθαηάζηαζε θάμεναξ (θαιςδηώζεηξ) ζημκ
θύνημ πνμβμιέα
35

Από 50 έςξ 100%

ΚΑΖ
ΚΑΖ
ΚΑΖ

Γπηπιέμκ ζημηπεία
Πεπκμιμγία LED

ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)

Νμιιαπιά LED μμμηόμμνθα θαηακεμεμέκα

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

Ηάημπηνα ή θνύζηαιια γηα εζηίαζε ηεξ δέζμεξ
θςηόξ από θάζε LED
Κα δηαζέηεη αθαηνμύμεκε θαη απμζηεηνώζημε
πεηνμιαβή

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

Κα οπάνπεη δοκαηόηεηα εκενγήξ ζοκενγαζίαξ με
ημοιάπηζημκ δύμ από ηηξ εηαηνείεξ θαηαζθεοήξ
ρεθηαθώκ ζοζηεμάηςκ αοημμαημπμίεζεξ

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

πεηνμονγείςκ (Olympus, Stortz, Wolf,
stryker ).
5

Οθοαιηηηθή ηθακόηεηα (θύνημξ πνμβμιέαξ)

Γκαπμμείκμοζα αθηηκμβμιία

Ιε μία μάζθα

Πμοιάπηζημκ 65%

Ιε δύμ μάζθεξ

Πμοιάπηζημκ 50%

Ιε ζςιήκα

Πμοιάπηζημκ 85%

Ιε ζςιήκα θαη μία μάζθα

Νενίπμο 65%

5

5

Ιε ζςιήκα θαη δύμ μάζθεξ

Νενίπμο 48%

Οθοαιηηηθή ηθακόηεηα (δμνοθόνμξ πνμβμιέαξ)

Γκαπμμείκμοζα αθηηκμβμιία

Ιε μία μάζθα

Πμοιάπηζημκ 50%

Ιε δύμ μάζθεξ

Πμοιάπηζημκ 45%

Ιε ζςιήκα

Πμοιάπηζημκ 85%

Ιε ζςιήκα θαη μία μάζθα

Νενίπμο 50%

Ιε ζςιήκα θαη δύμ μάζθεξ

Νενίπμο 45%

Αενμδοκαμηθή ηθακόηεηα
Κα έπεη αενμδοκαμηθή θαηαζθεοή ώζηε κα μεκ ΚΑΖ (κα ακαθενζεί ημ πνόηοπμ με ημ

5

εμπμδίδεη ηεκ θάζεηε κεμαηηθή νμή ημο αένα

μπμίμ ζομθςκεί θαη ηα ηεπκηθά

εκηόξ ημο πεηνμονγείμο

παναθηενηζηηθά)

Ννμξ επηιμγή
Βναπίμκαξ γηα ζηήνηλε εκόξ θαη δύμ monitors
Βναπίμκαξ γηα ζηήνηλε θάμεναξ
Πνίημξ πνμβμιέαξ με ηα παναθηενηζηηθά ημο δμνοθόνμο
Ηάμενα Standard Definition με δοκαηόηεηα Zoom
Ηάμενα High Definition με δοκαηόηεηα Zoom θαη έλμδμ 1080
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Ννόηοπα αζθαιείαξ
Ειεθηνμμαγκεηηθή πνμζηαζία IEC 60601-1
CE Mark βάζεη 93/42/ΓΜΗ

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ
ΓΖΞΜΡΞΓΖΗΜΡ ΝΞΜΒΜΘΓΑ ΙΓ ΔΜΞΡΦΜΞΜ ΗΑΖ ΔΡΜ ΒΞΑΖΜΚΓΟ ΙΜΚΖΠΜΞ

Ο.Β (%) ΓΓΚΖΗΑ
Μ δεημύμεκμξ πεηνμονγηθόξ πνμβμιέαξ ζα πνέπεη κα είκαη ζύγπνμκεξ ηεπκμιμγίαξ
πνόζθαηεξ θοθιμθμνίαξ ημ θμνοθαίμ ημο θάζε μίθμο εη δοκαηόκ, με δοκαηόηεηα
οπμζηήνηλεξ επεμβάζεςκ με ορειό επίπεδμ αζθάιεηαξ.
ΟΡΚΘΓΟΕ ΟΡΟΠΕΙΑΠΜΟ
εηνμονγηθόξ πνμβμιέαξ απμηειμύμεκμξ από :
1. Ηύνημ πεηνμονγηθό πνμβμιέα ηεπκμιμγίαξ LED
2. Δμνοθόνμ πεηνμονγηθό πνμβμιέα ηεπκμιμγίαξ LED
3. Ούζηεμα ακάνηεζεξ επί ηεξ μνμθήξ
4. Βναπίμκεξ ζηήνηλεξ ηςκ πνμβμιέςκ απμηειμύμεκςκ από μνηδόκηημοξ θαη ειαηενηςημύξ
βναπίμκεξ
5. Δύμ Βναπίμκεξ Ιόκηημν γηα μέπνη 24’’ monitor Vesa 75 / 100.
6. Γλςηενηθή ηνμθμδμζία ημπμζεηεμέκε ζε θοηίμ ποναζθαιέξ θαη αενηδόμεκμ.
7. 2 θάμενεξ Standard Definition με θοηίμ απμζήθεοζεξ.
ΗΘΖΚΖΗΓΟ ΓΦΑΞΙΜΓΓΟ
Γθανμμγέξ γηα ηεκ θάιορε ηςκ εηδηθμηήηςκ ηεξ
εηνμονγηθήξ Ζαηνηθήξ
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Γεκηθή πεηνμονγηθή, Μονμιμγηθέξ επεμβάζεηξ,
απιέξ Μνζμπεδηθέξ επεμβάζεηξ,
Γοκαηθμιμγηθέξ επεμβάζεηξ θιπ.

Πεπκηθά παναθηενηζηηθά θεθαιώκ
Έκηαζε θύνημο πνμβμιέα

155.000 Lux (πενίπμο)

Έκηαζε δμνοθόνμο πνμβμιέα

110.000 Lux (ημοιάπηζημκ)

Δοκαηόηεηα πενηζηνμθήξ πνμβμιέςκ

360°

Οοκμιηθό μήθμξ βναπηόκςκ

2 μέηνα έθαζημξ (πενίπμο)

Νενηζηνμθή μόκμ ηεξ θεθαιήξ ημο πνμβμιέα

360°

Δοκαηόηεηα θιίζεξ ηεξ θεθαιήξ ζημ μνηδόκηημ
επίπεδμ

ΚΑΖ ( άκς ηςκ 90°)

Νεδίμ ιεηημονγίαξ d10, επηζομεηά νοζμηδόμεκμ Από 22 έςξ 29 εθαημζηά πενίπμο
Ξύζμηζε έκηαζεξ θςηόξ με θμμβίμ πιεζίμκ ηεξ

Από 50 έςξ 100%

θεθαιήξ
Θενμμθναζία πνώμαημξ

4500 Ηelvin (πενίπμο)

Απόθνηζε πνςμάηςκ Ra

93 πενίπμο

Βάζμξ μμμηόμμνθμο θςηηζμμύ

110 εθαημζηά

νόκμξ δςήξ LED

30.000 ώνεξ

Ιε εκζςμαηςμέκμ ζύζηεμα θςηηζμμύ
εκδμζθμπηθώκ
Βναπίμκαξ γηα ζηήνηλε εκόξ monitor
Ννμεγθαηάζηαζε θάμεναξ (θαιςδηώζεηξ) ζημκ
θύνημ πνμβμιέα
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ΚΑΖ
ΚΑΖ (2 βναπίμκεξ)
ΚΑΖ (Standard Definition)

Γπηπιέμκ ζημηπεία
Πεπκμιμγία LED

ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)

Νμιιαπιά LED μμμηόμμνθα θαηακεμεμέκα

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

Ηάημπηνα ή θνύζηαιια γηα εζηίαζε ηεξ δέζμεξ
θςηόξ από θάζε LED
Κα δηαζέηεη αθαηνμύμεκε θαη απμζηεηνώζημε
πεηνμιαβή

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

Κα οπάνπεη δοκαηόηεηα εκενγήξ ζοκενγαζίαξ με
ημοιάπηζημκ δύμ από ηηξ εηαηνείεξ θαηαζθεοήξ
ρεθηαθώκ ζοζηεμάηςκ αοημμαημπμίεζεξ

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

πεηνμονγείςκ (Olympus, Stortz, Wolf,
Stryker).
5

5

Οθοαιηηηθή ηθακόηεηα (θύνημξ πνμβμιέαξ)

Γκαπμμείκμοζα αθηηκμβμιία

Ιε μία μάζθα

Πμοιάπηζημκ 65%

Ιε δύμ μάζθεξ

Πμοιάπηζημκ 50%

Ιε ζςιήκα

Πμοιάπηζημκ 85%

Ιε ζςιήκα θαη μία μάζθα

Νενίπμο 65%

Ιε ζςιήκα θαη δύμ μάζθεξ

Νενίπμο 48%

Οθοαιηηηθή ηθακόηεηα (δμνοθόνμξ πνμβμιέαξ)

Γκαπμμείκμοζα αθηηκμβμιία

5

Ιε μία μάζθα

Πμοιάπηζημκ 50%

Ιε δύμ μάζθεξ

Πμοιάπηζημκ 45%

Ιε ζςιήκα

Πμοιάπηζημκ 85%

Ιε ζςιήκα θαη μία μάζθα

Νενίπμο 50%

Ιε ζςιήκα θαη δύμ μάζθεξ

Νενίπμο 45%

Αενμδοκαμηθή ηθακόηεηα
Κα έπεη αενμδοκαμηθή θαηαζθεοή ώζηε κα μεκ
εμπμδίδεη ηεκ θάζεηε κεμαηηθή νμή ημο αένα

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί ημ πνόηοπμ με ημ μπμίμ

εκηόξ ημο πεηνμονγείμο
5

ζομθςκεί θαη ηα ηεπκηθά παναθηενηζηηθά)

Ννμξ επηιμγή
Ηάμενα Standard Definition με δοκαηόηεηα Zoom
Ηάμενα High Definition με δοκαηόηεηα Zoom θαη έλμδμ 1080

5

Ννόηοπα αζθαιείαξ
Ειεθηνμμαγκεηηθή πνμζηαζία IEC 60601-1
CE Mark βάζεη 93/42/ΓΜΗ

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ
ΓΖΞΜΡΞΓΖΗΜΡ ΝΞΜΒΜΘΓΑ
ΙΓ ΔΡΜ ΔΜΞΡΦΜΞΜΡΟ ΗΑΖ ΙΜΚΖΠΜΞ

Ο.Β (%)

ΓΓΚΖΗΑ
Μ δεημύμεκμξ πεηνμονγηθόξ πνμβμιέαξ ζα πνέπεη κα είκαη ζύγπνμκεξ ηεπκμιμγίαξ
πνόζθαηεξ θοθιμθμνίαξ ημ θμνοθαίμ ημο θάζε μίθμο εη δοκαηόκ, με δοκαηόηεηα
οπμζηήνηλεξ επεμβάζεςκ με ορειό επίπεδμ αζθάιεηαξ.
ΟΡΚΘΓΟΕ ΟΡΟΠΕΙΑΠΜΟ
εηνμονγηθόξ πνμβμιέαξ απμηειμύμεκμξ από :
1. Ηύνημ πεηνμονγηθό πνμβμιέα ηεπκμιμγίαξ LED
2. Δύμ δμνοθόνμοξ πεηνμονγηθμύξ πνμβμιείξ ηεπκμιμγίαξ LED
3. Ούζηεμα ακάνηεζεξ επί ηεξ μνμθήξ
4. Βναπίμκεξ ζηήνηλεξ ηςκ πνμβμιέςκ απμηειμύμεκςκ από μνηδόκηημοξ θαη ειαηενηςημύξ
βναπίμκεξ
5. Έκα Βναπίμκα Ιόκηημν γηα μέπνη 24’’ monitor Vesa 75 / 100.
6. Ούζηεμα ζογθνάηεζεξ ηςκ πνμβμιέςκ με δοκαηόηεηα επέθηαζεξ γηα πνμζζήθε μόκηημν ή
θάμενα.
7. Γλςηενηθή ηνμθμδμζία ημπμζεηεμέκε ζε θοηίμ ποναζθαιέξ θαη αενηδόμεκμ.
ΗΘΖΚΖΗΓΟ ΓΦΑΞΙΜΓΓΟ
Γθανμμγέξ γηα ηεκ θάιορε ηςκ εηδηθμηήηςκ ηεξ Γεκηθή πεηνμονγηθή, πμιύπιμθεξ Μνζμπεδηθέξ
εηνμονγηθήξ Ζαηνηθήξ
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επεμβάζεηξ, θιπ.

Πεπκηθά παναθηενηζηηθά θεθαιώκ
Έκηαζε θύνημο πνμβμιέα

155.000 Lux (πενίπμο)

Έκηαζε δμνοθόνμο πνμβμιέα

110.000 Lux (ημοιάπηζημκ)

Δοκαηόηεηα πενηζηνμθήξ πνμβμιέςκ

360°

Οοκμιηθό μήθμξ βναπηόκςκ

2 μέηνα έθαζημξ (πενίπμο)

Νενηζηνμθή μόκμ ηεξ θεθαιήξ ημο πνμβμιέα

360°

Δοκαηόηεηα θιίζεξ ηεξ θεθαιήξ ζημ μνηδόκηημ
επίπεδμ

ΚΑΖ ( άκς ηςκ 90°)

Νεδίμ ιεηημονγίαξ d10, επηζομεηά νοζμηδόμεκμ Από 22 έςξ 29 εθαημζηά πενίπμο
Ξύζμηζε έκηαζεξ θςηόξ με θμμβίμ πιεζίμκ ηεξ
θεθαιήξ
Θενμμθναζία πνώμαημξ

4500 Ηelvin (πενίπμο)

Απόθνηζε πνςμάηςκ Ra

93 πενίπμο

Βάζμξ μμμηόμμνθμο θςηηζμμύ

110 εθαημζηά

νόκμξ δςήξ LED

30.000 ώνεξ

Ιε εκζςμαηςμέκμ ζύζηεμα θςηηζμμύ
εκδμζθμπηθώκ
Ννμεγθαηάζηαζε θάμεναξ (θαιςδηώζεηξ) ζημκ
θύνημ πνμβμιέα
Βναπίμκαξ γηα ζηήνηλε εκόξ monitor
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Από 50 έςξ 100%

ΚΑΖ

ΚΑΖ
ΚΑΖ (1 βναπίμκα)

Γπηπιέμκ ζημηπεία
Πεπκμιμγία LED

ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)

Νμιιαπιά LED μμμηόμμνθα θαηακεμεμέκα

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

Ηάημπηνα ή θνύζηαιια γηα εζηίαζε ηεξ δέζμεξ
θςηόξ από θάζε LED
Κα δηαζέηεη αθαηνμύμεκε θαη απμζηεηνώζημε
πεηνμιαβή

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

Κα οπάνπεη δοκαηόηεηα εκενγήξ ζοκενγαζίαξ με
ημοιάπηζημκ δύμ από ηηξ εηαηνείεξ θαηαζθεοήξ
ρεθηαθώκ ζοζηεμάηςκ αοημμαημπμίεζεξ

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

πεηνμονγείςκ (Olympus, Stortz, Wolf,
Stryker).
5

Οθοαιηηηθή ηθακόηεηα (θύνημξ πνμβμιέαξ)

Γκαπμμείκμοζα αθηηκμβμιία

Ιε μία μάζθα

Πμοιάπηζημκ 65%

Ιε δύμ μάζθεξ

Πμοιάπηζημκ 50%

Ιε ζςιήκα

Πμοιάπηζημκ 85%

Ιε ζςιήκα θαη μία μάζθα

Νενίπμο 65%

5

5

Ιε ζςιήκα θαη δύμ μάζθεξ

Νενίπμο 48%

Οθοαιηηηθή ηθακόηεηα (δμνοθόνμξ πνμβμιέαξ)

Γκαπμμείκμοζα αθηηκμβμιία

Ιε μία μάζθα

Πμοιάπηζημκ 50%

Ιε δύμ μάζθεξ

Πμοιάπηζημκ 45%

Ιε ζςιήκα

Πμοιάπηζημκ 85%

Ιε ζςιήκα θαη μία μάζθα

Νενίπμο 50%

Ιε ζςιήκα θαη δύμ μάζθεξ

Νενίπμο 45%

Αενμδοκαμηθή ηθακόηεηα
Κα έπεη αενμδοκαμηθή θαηαζθεοή ώζηε κα μεκ
εμπμδίδεη ηεκ θάζεηε κεμαηηθή νμή ημο αένα

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί ημ πνόηοπμ με ημ μπμίμ

εκηόξ ημο πεηνμονγείμο
5

ζομθςκεί θαη ηα ηεπκηθά παναθηενηζηηθά)

Ννμξ επηιμγή
Ηάμενα Standard Definition με δοκαηόηεηα Zoom
Ηάμενα High Definition με δοκαηόηεηα Zoom θαη έλμδμ 1080

5

Ννόηοπα αζθαιείαξ
Ειεθηνμμαγκεηηθή πνμζηαζία IEC 60601-1
CE Mark βάζεη 93/42/ΓΜΗ

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ
ΓΖΞΜΡΞΓΖΗΜΡ ΝΞΜΒΜΘΓΑ ΙΓ ΔΡΜ ΔΜΞΡΦΜΞΜΡΟ ΗΑΖ ΔΡΜ ΒΞΑΖΜΚΓΟ ΙΜΚΖΠΜΞ

Ο.Β (%) ΓΓΚΖΗΑ
Μ δεημύμεκμξ πεηνμονγηθόξ πνμβμιέαξ ζα πνέπεη κα είκαη ζύγπνμκεξ ηεπκμιμγίαξ
πνόζθαηεξ θοθιμθμνίαξ ημ θμνοθαίμ ημο θάζε μίθμο εη δοκαηόκ, με δοκαηόηεηα
οπμζηήνηλεξ επεμβάζεςκ με ορειό επίπεδμ αζθάιεηαξ.
ΟΡΚΘΓΟΕ ΟΡΟΠΕΙΑΠΜΟ
εηνμονγηθόξ πνμβμιέαξ απμηειμύμεκμξ από :
1. Ηύνημ πεηνμονγηθό πνμβμιέα ηεπκμιμγίαξ LED
2. Δύμ δμνοθόνμοξ πεηνμονγηθμύξ πνμβμιείξ ηεπκμιμγίαξ LED
3. Δύμ ζοζηήμαηα ακάνηεζεξ επί ηεξ μνμθήξ
4. Βναπίμκεξ ζηήνηλεξ ηςκ πνμβμιέςκ απμηειμύμεκςκ από μνηδόκηημοξ θαη ειαηενηςημύξ
βναπίμκεξ
5. Δύμ Βναπίμκεξ Ιόκηημν γηα μέπνη 24’’ monitor Vesa 75 / 100. (μ έκαξ ζημ δηθό ημο
ζύζηεμα ζηήνηλεξ μόκμξ ημο ή με έκακ πνμβμιέα δμνοθόνμ ακάιμγα ηηξ πςνμηαληθέξ
ακάγθεξ)
6. Ούζηεμα ζογθνάηεζεξ ηςκ πνμβμιέςκ με δοκαηόηεηα επέθηαζεξ γηα πνμζζήθε μόκηημν ή
θάμενα.
7. Γλςηενηθή ηνμθμδμζία ημπμζεηεμέκε ζε θοηίμ ποναζθαιέξ θαη αενηδόμεκμ.
ΗΘΖΚΖΗΓΟ ΓΦΑΞΙΜΓΓΟ
Γθανμμγέξ γηα ηεκ θάιορε ηςκ εηδηθμηήηςκ ηεξ Γεκηθή πεηνμονγηθή, Ηανδημπεηνμονγηθέξ
εηνμονγηθήξ Ζαηνηθήξ
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επεμβάζεηξ θιπ.

Πεπκηθά παναθηενηζηηθά θεθαιώκ
Έκηαζε θύνημο πνμβμιέα

155.000 Lux (πενίπμο)

Έκηαζε δμνοθόνμο πνμβμιέα

110.000 Lux (ημοιάπηζημκ)

Δοκαηόηεηα πενηζηνμθήξ πνμβμιέςκ

360°

Οοκμιηθό μήθμξ βναπηόκςκ

2 μέηνα έθαζημξ (πενίπμο)

Νενηζηνμθή μόκμ ηεξ θεθαιήξ ημο πνμβμιέα

360°

Δοκαηόηεηα θιίζεξ ηεξ θεθαιήξ ζημ μνηδόκηημ
επίπεδμ

ΚΑΖ ( άκς ηςκ 90°)

Νεδίμ ιεηημονγίαξ d10, επηζομεηά νοζμηδόμεκμ Από 22 έςξ 29 εθαημζηά πενίπμο
Ξύζμηζε έκηαζεξ θςηόξ με θμμβίμ πιεζίμκ ηεξ
θεθαιήξ
Θενμμθναζία πνώμαημξ

4500 Ηelvin (πενίπμο)

Απόθνηζε πνςμάηςκ Ra

93 πενίπμο

Βάζμξ μμμηόμμνθμο θςηηζμμύ

110 εθαημζηά

νόκμξ δςήξ LED

30.000 ώνεξ

Ιε εκζςμαηςμέκμ ζύζηεμα θςηηζμμύ
εκδμζθμπηθώκ
Βναπίμκαξ γηα ζηήνηλε εκόξ monitor
Ννμεγθαηάζηαζε θάμεναξ (θαιςδηώζεηξ) ζημκ
θύνημ πνμβμιέα
35

Από 50 έςξ 100%

ΚΑΖ
ΚΑΖ (2 βναπίμκεξ)
ΚΑΖ (Standard Definition)

Γπηπιέμκ ζημηπεία
Πεπκμιμγία LED

ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)

Νμιιαπιά LED μμμηόμμνθα θαηακεμεμέκα

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

Ηάημπηνα ή θνύζηαιια γηα εζηίαζε ηεξ δέζμεξ
θςηόξ από θάζε LED
Κα δηαζέηεη αθαηνμύμεκε θαη απμζηεηνώζημε
πεηνμιαβή

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

Κα οπάνπεη δοκαηόηεηα εκενγήξ ζοκενγαζίαξ με
ημοιάπηζημκ δύμ από ηηξ εηαηνείεξ θαηαζθεοήξ
ρεθηαθώκ ζοζηεμάηςκ αοημμαημπμίεζεξ

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

πεηνμονγείςκ (Olympus, Stortz, Wolf,
Stryker).
5

Οθοαιηηηθή ηθακόηεηα (θύνημξ πνμβμιέαξ)

Γκαπμμείκμοζα αθηηκμβμιία

Ιε μία μάζθα

Πμοιάπηζημκ 65%

Ιε δύμ μάζθεξ

Πμοιάπηζημκ 50%

Ιε ζςιήκα

Πμοιάπηζημκ 85%

Ιε ζςιήκα θαη μία μάζθα

Νενίπμο 65%

5

5

Ιε ζςιήκα θαη δύμ μάζθεξ

Νενίπμο 48%

Οθοαιηηηθή ηθακόηεηα (δμνοθόνμξ πνμβμιέαξ)

Γκαπμμείκμοζα αθηηκμβμιία

Ιε μία μάζθα

Πμοιάπηζημκ 50%

Ιε δύμ μάζθεξ

Πμοιάπηζημκ 45%

Ιε ζςιήκα

Πμοιάπηζημκ 85%

Ιε ζςιήκα θαη μία μάζθα

Νενίπμο 50%

Ιε ζςιήκα θαη δύμ μάζθεξ

Νενίπμο 45%

Αενμδοκαμηθή ηθακόηεηα
Κα έπεη αενμδοκαμηθή θαηαζθεοή ώζηε κα μεκ
εμπμδίδεη ηεκ θάζεηε κεμαηηθή νμή ημο αένα

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί ημ πνόηοπμ με ημ μπμίμ

εκηόξ ημο πεηνμονγείμο
5

ζομθςκεί θαη ηα ηεπκηθά παναθηενηζηηθά)

Ννμξ επηιμγή
Ηάμενα Standard Definition με δοκαηόηεηα Zoom
Ηάμενα High Definition με δοκαηόηεηα Zoom θαη έλμδμ 1080

5

Ννόηοπα αζθαιείαξ
Ειεθηνμμαγκεηηθή πνμζηαζία IEC 60601-1
CE Mark βάζεη 93/42/ΓΜΗ

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ
ΓΖΞΜΡΞΓΖΗΕΟ ΠΞΑΝΓΔΑΟ
ΓΓΚΖΗΕΟ ΞΕΟΕΟ ΙΓ ΑΝΜΟΝΩΙΓΚΓΟ ΓΝΖΦΑΚΓΖΓΟ
Ο.Β (%) ΓΓΚΖΗΑ
Ε δεημύμεκε πεηνμονγηθή ηνάπεδα ζα πνέπεη κα είκαη ζύγπνμκεξ ηεπκμιμγίαξ πνόζθαηεξ
θοθιμθμνίαξ ημ θμνοθαίμ μμκηέιμ ημο θάζε μίθμο εη δοκαηόκ, με δοκαηόηεηα οπμζηήνηλεξ
επεμβάζεςκ με ορειό επίπεδμ αζθάιεηαξ θαη δοκαηόηεηα μεηαηνμπήξ ηεξ γηα ηεκ
ελοπενέηεζε όιςκ ηςκ πεηνμονγηθώκ επεμβάζεςκ εθόζμκ εθμδηαζηεί με ηα θαηάιιεια
ελανηήμαηα.
ΟΡΚΘΓΟΕ ΟΡΟΠΕΙΑΠΜΟ
εηνμονγηθή ηνάπεδα, απμηειμύμεκε από :
7. εηνμονγηθή Ημιώκα μεηαθηκμύμεκε ζημ έδαθμξ με ημ ακαγθαίμ ηνμθμδμηηθό εκηόξ ή
εθηόξ ηεξ αίζμοζαξ.
8. Δύμ επηθάκεηεξ δηαηνμύμεκεξ με απμζπώμεκα ημήμαηα ηεξ επηθάκεηαξ (modular)
θαηάιιειε γηα επεμβάζεηξ γεκηθήξ πεηνμονγηθήξ. Έθαζηε κα πενηιαμβάκεη ημήμα θεθαιήξ,
ημήμα πιάηεξ (άκς-θάης), ημήμα ποέιμο θαη δηαηνμύμεκμ ημήμα πμδηώκ.
9. Δύμ ηνμπήιαηα γηα ηεκ ημπμζέηεζε ηςκ επηθακεηώκ ηα μπμία κα έπμοκ ηεκ δοκαηόηεηα
ακύρςζεξ θαη trendelenburg
10.Κα είκαη αθηηκμδηαπεναηή ε επηθάκεηα ηεξ. Κα δηαζέηεη νάγεξ θαηά μήθμξ ηεξ
επηθάκεηαξ.
11.Νιεθηνμιόγημ (Γκζύνμαημ θαη αζύνμαημ)
12.Κα πενηιαμβάκεη ηα θαηάιιεια ελανηήμαηα γηα επεμβάζεηξ γεκηθήξ πεηνμονγηθήξ ηα μπμία
κα ζογθναημύκηαη ζηηξ νάγεξ με ηα θαηάιιεια ζοκδεηηθά.
α) Δύμ επηθάκεηεξ γηα ηεκ ζηήνηλε ηςκ πενηώκ γηα ηεκ δηεοθόιοκζε ηςκ
ακαηζζεζημιόγςκ
β) Έκακ ημάκηα γηα ηεκ ζογθνάηεζε ημο αζζεκή
γ) Δύμ ζηαηώ μνμύ
δ) Έκα ηόλμ γηα ηεκ απμμόκςζε ημο ακαηζζεηηθμύ πεδίμο
10

ΗΘΖΚΖΗΓΟ ΓΦΑΞΙΜΓΓΟ
Γθανμμγέξ γηα ηεκ θάιορε ηςκ εηδηθμηήηςκ ηεξ
εηνμονγηθήξ Ζαηνηθήξ

Γεκηθή πεηνμονγηθή, Μονμιμγηθέξ
επεμβάζεηξ, Ηανδημπεηνμονγηθέξ επεμβάζεηξ,
απιέξ Μνζμπεδηθέξ επεμβάζεηξ ,

Γοκαηθμιμγηθέξ επεμβάζεηξ,
Αγγεημπεηνμονγηθή θιπ.
50

Ηηκήζεηξ πεηνμονγηθήξ ηνάπεδαξ
Κα εθηειμύκηαη ειεθηνηθά μη παναθάης θηκήζεηξ μέζς ηεξ θμιώκαξ
Ξύζμηζε Ύρμοξ

60 – 110 (πενίπμο)

Ξύζμηζε Trendelenburg

50° (πενίπμο)

Ξύζμηζε Tilt

30 ° (ημοιάπηζημκ)

Κα εθηειμύκηαη ειεθηνηθά μη παναθάης θηκήζεηξ από επηθάκεηαξ
Ξύζμηζε Πμήμαημξ θάης πιάηεξ (άκς – θάης)
Ξύζμηζε Πμήμαημξ πμδηώκ (άκς – θάης)
ηαοηόπνμκα θαη πςνηζηά
Μνηδόκηηα μιίζζεζε

+90 °/-50° (πενίπμο)
+80 °/-90° (πενίπμο)
Ιεγαιύηενμ από ημ μέγεζμξ ηεξ θμιώκαξ

Κα εθηειμύκηαη πεηνμθίκεηα μη παναθάης θηκήζεηξ
Δηάηαζε ημήμαημξ πμδηώκ
Ξύζμηζε ημήμαημξ θεθαιήξ
Πμ ηνμπήιαημ κα εθηειεί ηα παναθάης θηκήζεηξ
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Ακύρςζε ηεξ πεηνμονγηθήξ επηθάκεηαξ

ΚΑΖ ( Κα πενηγναθεί μ ηνόπμξ αζθάιεηαξ

Ξύζμηζε ύρμοξ θαη Trendelenburg

ΚΑΖ (Κα πενηγναθμύκ μη δοκαηόηεηεξ)

Γπηπιέμκ ζημηπεία
Πνμπμί μεηαθίκεζεξ ημο ηνμπήιαημο

ΚΑΖ (Κα πενηγναθμύκ ακαιοηηθά)

Δοκαηόηεηα ακύρςζεξ αζζεκή 350 θηιά

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

Ξάγεξ εονςπασθμύ ηύπμο γηα ζηήνηλε
ελανηεμάηςκ
Ιαληιάνηα από αθνώδεξ οιηθό θαηάιιειμο
πάπμοξ γηα ζηήνηλε αζζεκή

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

Δοκαηόηεηα ιεηημονγίαξ με πμδμδηαθόπηε,
εκζύνμαημ πεηνμπιεθηνμιόγημ θαη αζύνμαημ
πεηνμπιεθηνμιόγημ. (ηαοηόπνμκε πνήζε)

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

Νιήθηνα γηα θηκήζεηξ FLEX/REFLEX/
ιεηημονγίεξ μκήμεξ ζέζεςκ
Δοκαηόηεηα πιύζεξ - απμιύμακζεξ ζε θαηάιιειμ
πιοκηήνημ tunnel
Δοκαηόηεηα ιεηημονγίαξ ζε αοημμαημπμηεμέκμ
πεηνμονγείμ
10

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

ΚΑΖ (κα ακαθενζεί)

Οοζηήμαηα αζθαιείαξ
Απμμόκςζε θηκήζεςκ θαηά ηεκ μεηαθίκεζε,
εθηόξ από trendelenburg. Κα θιεηδώκεη θαη κα
αθηκεημπμηείηαη ζηεκ ζέζε ηεξ μέζς ημο

ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)

ηνμπήιαημο.
Γθεδνηθό ειεθηνηθό ζύζηεμα εκενγμπμημύμεκμ
από εκζςμαηςμέκμ ζηεκ θμιώκα

ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)

πεηνμπιεθηνμιόγημ.
Θεηημονγία με εζςηενηθή παμειή ηάζε (Self
Voltage) γηα πνήζε ζε πώνμοξ με πηεηηθά αένηα.
Γκδείλεηξ γηα παμειή μπαηανία θαη ιεηημονγία
με ηνμθμδμζία.
10

ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)

Γλανηήμαηα πμο ζα ηεκ ζοκμδεύμοκ
Δύμ επηθάκεηεξ γηα ηεκ ζηήνηλε ηςκ πενηώκ γηα
ηεκ δηεοθόιοκζε ηςκ ακαηζζεζημιόγςκ

ΚΑΖ

Έκακ ημάκηα γηα ηεκ ζογθνάηεζε ημο αζζεκή

ΚΑΖ

Δύμ ζηαηώ μνμύ

ΚΑΖ

Έκα ηόλμ γηα ηεκ απμμόκςζε ημο ακαηζζεηηθμύ
πεδίμο
Ανηζμόξ ημεμάηςκ επηθακείαξ
5

ΚΑΖ (Κα πενηγναθεί ακαιοηηθά)

ΚΑΖ
6 (Πμήμα θεθαιήξ, άκς πιάηε, θάης

Γλανηήμαηα πνμξ επηιμγή
Όια ηα ελανηήμαηα γηα ηηξ παναθάης επεμβάζεηξ :


Μνζμπεδηθήξ επεμβάζεηξ

πιάηε, ποέιμο θαη δύμ ημήμαηα πμδηώκ)

o

Γηα μενό (ύπηηα θαη πιάγηα ημπμζέηεζε)

o

Γηα ηζπίμ

o

Γηα θκήμε πενόκε

o

Γηα πύειμ – ιεθάκε

o

Γηα ημκ ώμμ

o

Γηα αοπέκα

o

Γηα Οπμκδοιηθή ζηήιε

o

Γηα βναπηόκημ θαη άθνα πεηνόξ



Ηανδημπεηνμονγηθέξ επεμβάζεηξ



Κεονμπεηνμονγηθέξ επεμβάζεηξ



Μονμιμγηθέξ επεμβάζεηξ θαη Ηοζηεμζθμπήζεηξ



Γοκαηθμιμγηθέξ επεμβάζεηξ



Θαπανμζθμπηθέξ επεμβάζεηξ



Μθζαιμμιμγηθέξ επεμβάζεηξ



Γπεμβάζεηξ αγγεημπεηνμονγηθήξ κα οπάνπεη δοκαηόηεηα εκενγήξ ζοκενγαζίαξ με
ημοιάπηζημκ δύμ από ηηξ εηαηνείεξ θαηαζθεοήξ αγγεημγνάθςκ (Philips, GE, Siemens,
Toshiba). Γηα ηηξ ηνάπεδεξ πμο ζα ημπμζεηεζμύκ ζηα οβνηδηθά πεηνμονγεία μη μπμίεξ
ζα είκαη παθηςμέκεξ.
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Ννόηοπα αζθαιείαξ
Ειεθηνμμαγκεηηθή πνμζηαζία IEC 60601-1
Ννμζηαζία από εηζνμή ογνώκ θαηά IEC 60529 - IP X4
CE Mark βάζεη 93/42/ΓΜΗ

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ
ΓΓΚΚΕΠΞΖΑ ΠΜΙΕΟ ΗΑΖ ΑΖΙΜΟΠΑΟΕΟ ΠΡΝΜΟ Α

Α. ΓΓΚΖΗΑ
Να είκαη ζφγπνμκεξ ηεπκμιμγίαξ, ζηένεαξ θαη ακζεθηηθήξ θαηαζθεοήξ, ιεηημονγηθή, θαηάιιειε γηα
υιεξ ηηξ μαθνμπεηνμονγηθέξ θαη μηθνμπεηνμονγηθέξ επεμβάζεηξ ζομπενηιαμβακμμέκςκ ηςκ
μονμιμγηθχκ θαη ιαπανμζθμπηθχκ.
Να ιεηημονγεί θάης απυ δοζμεκείξ ζοκζήθεξ (πμιφςνε, ζοκεπήξ πνήζε, παναηεηαμέκε ιεηημονγία
ζε ημμή-αημυζηαζε πςνίξ πνμκηθυ πενημνηζμυ, π.π. εκδηάμεζεξ παφζεηξ γηα ρφλε θ.ι.π.).
Να ζοκμδεφεηαη απυ υια ηα ελανηήμαηα γηα πιήνε ιεηημονγία (θαιχδηα, πμδμδηαθυπηε θηι.) θαζχξ
θαη απυ ηνυιεσ μεηαθμνάξ, ημο ίδημο θαηαζθεοαζηηθμφ Οίθμο, με ζονηάνη ημπμζέηεζεξ αλεζμοάν θαη
ακηηζηαηηθμφξ ηνμπμφξ.
Β. ΠΓΚΖΗΑ ΑΞΑΗΠΕΞΖΟΠΖΗΑ
1. Υνμκμιμγία πνχηεξ θοθιμθμνίαξ

Να ακαθενζεί

2. Σάζε δηθηφμο

220V / 50 Hz

3. Να δηαζέηεη ακηηπαναζηηηθά θίιηνα δηθηφμο θαη
επηννμχκ
ζε
ηαηνoηεπκμιμγηθυ
ελμπιηζμυ
(Απηκηδςηή, μυκηημν θηι)

ΝΑΙ

4. Να δηαζέηεη ελυδμοξ γηα πνήζε μμκμπμιηθχκ θαη
δηπμιηθχκ ειεθηνμδίςκ.

Σμοιάπηζημκ 2 μμκμπμιηθχκ θαη 2
δηπμιηθχκ

5. Να μπμνεί κα θαιφπηεη ηηξ ιεηημονγίεξ :

α. Σμμή
β. Αημυζηαζε ελ' επαθήξ
γ. Αημυζηαζε ελ' απμζηάζεςξ
δ. Δηπμιηθή ημμή θαη αημυζηαζε

6. Να δηαζέηεη επηιμγέξ ζηεκ μμκμπμιηθή - δηπμιηθή
θμπή

7. Να δηαζέηεη επηιμγέξ ζηεκ μμκμπμιηθή – δηπμιηθή
αημυζηαζε.

Σμοιάπηζημκ 3 επηπέδςκ θμπήξ θαη
3 επηπέδςκ αημυζηαζεξ.
Να γίκεη ακαιοηηθή πενηγναθή
ακαθένμκηαξ ημ crest factor ζε
θάζε πενίπηςζε
Σμοιάπηζημκ 1 επηπέδμο θμπήξ θαη 2
επηπέδςκ αημυζηαζεξ.
Να γίκεη ακαιοηηθή πενηγναθή
ακαθένμκηαξ ημ crest factor ζε
θάζε πενίπηςζε

8. Αοηυμαηε έκανλε θαη δηαθμπή ηεξ ηζπφμξ ζηεκ
δηπμιηθή ιεηημονγία

ΝΑΙ

9. Iζπφξ μμκμπμιηθήξ ημμήξ

Σμοιάπηζημκ 200W/500 Ohms

10. Iζπφξ μμκμπμιηθήξ αημυζηαζεξ

Σμοιάπηζημκ 120W/300 Ohms

11. Iζπφξ δηπμιηθήξ αημυζηαζεξ

Σμοιάπηζημκ 50W/100 Ohms

12. Να δηαζέηεη ζφζηεμα αοηυμαηεξ ακηαπυθνηζεξ
ζηεκ ςμηθή ακηίζηαζε ημο ηζημφ ειεγπυμεκμ απυ
ειεθηνμκηθυ οπμιμγηζηή έηζη χζηε κα απμθιείεηαη
ε απακζνάθςζε ηςκ ηζηχκ.

Να ακαθενζεί ακαιοηηθά ημ ζφζηεμα
θαζχξ θαη μη ηημέξ ηζπφμξ ελυδμο
ζοκανηήζεη ηςκ ςμηθχκ ακηηζηάζεςκ.

13. Nα δηαζέηεη δηάηαλε (πεηνμθίκεηε) ζοκεπμφξ
νφζμηζεξ ηεξ ελυδμο ηζπφμξ απυ ημ ειάπηζημ έςξ
ημ μέγηζημ ηεξ απυδμζεξ

ΝΑΙ

14. Nα δηαζέηεη ρεθηαθέξ εκδείλεηξ ηεξ ηζπφμξ
ελυδμο. (DIGITAL DISPLAY).

ΝΑΙ

15. Να οπάνπμοκ οπμδμπέξ γηα ημκ έιεγπμ ηεξ
ελυδμο μέζς πμδμδηαθυπηε εηδηθήξ θαηαζθεοήξ
θαη πμιιαπιχκ ιεηημονγηχκ.

ΝΑΙ (μ πμδμδηαθυπηεξ κα
ζομπενηιαμβάκεηαη ζηε βαζηθή
ζφκζεζε)

16. Να δηαζέηεη ζφζηεμα ζοκεπμφξ παναθμιμφζεζεξ
ηεξ πιάθαξ γείςζεξ, γηα πνμζηαζία ημο αζζεκμφξ
έκακηη εγθαομάηςκ, δηαννέμκημξ νεφμαημξ ή
δηαθμπήξ ημο μοδέηενμο ειεθηνμδίμο.

Oπηηθυ-επεηηθυξ ζοκαγενμυξ με
ηαοηυπνμκε δηαθμπή ηζπφμξ ελυδμο.
Να δμζμφκ πιήνε ζημηπεία ημο
ζοζηήμαημξ αοημφ θαη κα θαηαηεζεί
πηζημπμίεζε γηα ηεκ πνμζηαζία ημο
αζζεκμφξ απυ εγθαφμαηα, επί πμηκή
απμθιεηζμμφ.

17. Να δηαζέηεη ιεηημονγία αοημειέγπμο μιυθιενμο
ημο ζοζηήμαημξ θαη ηεξ ζοζθεοήξ με έκδεηλε
ζθαιμάηςκ ζηεκ μζυκε.

ΝΑΙ

18. Να ακαγκςνίδεη αοηυμαηα ημκ ηφπμ πιάθαξ
γείςζεξ θαη κα οπάνπεη ακάιμγε μπηηθή έκδεηλε
ζηεκ μζυκε.
19. Να οπάνπεη δοκαηυηεηα απμζήθεοζεξ ζηε μκήμε
ηεξ ζοζθεοήξ γηα ηε δεμημονγία πνμγναμμάηςκ, ηα
μπμία κα απμζεθεφμκηαη θαη ακαθηχκηαη άμεζα.
20. Να δηαζέηεη μπηηθυ θαη επεηηθυ ζήμα με
δηαθμνεηηθυ ήπμ γηα δηαθμνεηηθέξ ιεηημονγίεξ
θμπήξ θαη αημυζηαζεξ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ
ΓΓΚΚΕΠΞΖΑ ΠΜΙΕΟ ΗΑI ΑIΙΜΟΠΑΟΕΟ ΠΡΝΜΟ Β

Ο.Β. (%)

ΓΓΚΖΗΑ
Ε γεκκήηνηα κα πνμμνίδεηαη γηα Θαπανμζθμπηθή θαη γεκηθή (ακμηπηή)
πεηνμονγηθή ζε εκδμθμηιηαθέξ θαη μαηεοηηθέξ /γοκαηθμιμγηθέξ επεμβάζεηξ θαη
γηα εκδμζθμπηθή θαη γεκηθή πεηνμονγηθή ζε ςημνηκμιανογγμιμγηθέξ,
ζςναθμπεηνμονγηθέξ θαη μονμιμγηθέξ επεμβάζεηξ.

Κα απμηειείηαη από :
Α) Γεκκήηνηα με πμδμδηαθόπηε θαη πνμζανμμδόμεκμ πεηνμδηαθόπηε.
Β) Γλμπιηζμό ενγαιείςκ πμιιαπιώκ-πενημνηζμέκςκ πνήζεςκ ή μηαξ πνήζεξ.

Κα δηαζέηεη :
•
•
•
•
•
•
•
•

Νιήθηνμ εημημόηεηαξ (stand by)
Θοπκία ειέγπμο STAND BY
Νιήθηνα γηα ηεκ νύζμηζε ηεξ ηζπύμξ οπενήπςκ
Έκδεηλε ειέγπμο γηα ηεκ εθπμμπή οπενήπςκ
Έκδεηλε ηζπύμξ
Θοπκία ειέγπμο γηα ηεκ απόδμζε ηζπύμξ
Ννμεηδμπμηεηηθή ιοπκία γηα ηεκ εθπμμπή ηςκ οπενήπςκ (γηα ηεκ έκδεηλε
ακςμαιηώκ ζημ ζύζηεμα εθπμμπήξ ή ζηε πεηνμζοζθεοή)
Ννμεηδμπμηεηηθή ιοπκία πνόκμο ιεηημονγίαξ ε μπμία ακάβεη όηακ ε
δηάνθεηα ιεηημονγίαξ οπενβαίκεη ημκ πνμθαζμνηζμέκμ πνόκμ.

Γηα ημκ ελμπιηζμό ενγαιείςκ πμιιαπιώκ-πενημνηζμέκςκ πνήζεςκ ή μηαξ
πνήζεξ, θνηηήνημ αλημιόγεζεξ ζα απμηειέζεη ημ θόζημξ ακά επέμβαζε-πνήζε
ενγαιείμο
%

Α) ΓΓΚΚΕΠΞΖΑ

Μζόκε

Ρρειήξ εοθνίκεηαξ με δοκαηόηεηα πμο
πενηγναθήξ
ηεξ
ιεηημονγηθήξ
θαηάζηαζεξ ηεξ γεκκήηνηαξ

Ζζπύξ

Κα επηιέγεηαη ημ επίπεδμ ακάιμγα με
ημ εύνμξ ηεξ δηαημμήξ θαη ηεξ
αημόζηαζεξ πμο απαηηείηαη.

%

Οήμα πνμεηδμπμίεζεξ (ALARMS)

Κα δηαζέηεη μπηηθμαθμοζηηθό ζήμα γηα
ακώμαιε ιεηημονγία θαη αοηόμαηε
δηαθμπή.
(επαθή
με
μεηαιιηθά
ζημηπεία)

νόκμξ δηαημμήξ θαη αημόζηαζεξ

Μ μηθνόηενμξ δοκαηόξ πνόκμξ δηαημμήξ
θαη αημόζηαζεξ με ηεκ μηθνόηενε
δοκαηή ζενμηθή δηαζπμνά

Ειεθηνηθή ηνμθμδμζία

230V/50Hz AC

Γνγαιεία

Κα επηδέπεηαη ζεηνά ενγαιείςκ γηα
δηαημμή θαη αημόζηαζε αγγείςκ μέπνη
5mm κα ακαθενζμύκ

Γεκκήηνηα

Κα είκαη ζύγπνμκεξ ηεπκμιμγίαξ θαη κα
μεηαηνέπεη ηεκ ειεθηνηθή εκένγεηα ζε
μεπακηθή
εκένγεηα
(οπενεπεηηθά
θύμαηα) ε μπμία κα επηηνέπεη ηεκ
δηαμήθε ηαιάκηςζε ηεξ ιεπίδαξ ζε
ηαπύηεηεξ από 45-55kHz.

Δοκαηόηεηεξ Γεκκήηνηαξ

Α. Aπμιίκςζεξ αγγείςκ μέπνη 5mm.
Β. Aπμιίκςζεξ αγγείςκ με
πμδμδηαθόπηε θαη πνμζανμμδόμεκμ
πεηνμδηαθόπηε

Β) ΓΛΜΝΘΖΟΙΜΟ ΓΞΓΑΘΓΖΩΚ ΝΜΘΘΑΝΘΩΚ Ή ΙΖΑΟ ΞΕΟΕΟ

Α. Θαπανμζθμπηθό ραιίδη οπενήπςκ
θμπήξ – αημόζηαζεξ αγγείςκ δηαμέηνμο
5mm θαη μήθμοξ ±34cm. Κα δηαζέημοκ
θονηό θαη ιεπηό άθνμ γηα θαιύηενε
μναηόηεηα
θαη
πνόζβαζε
ζηεκ
παναζθεοή ηςκ ηζηώκ με ιεπίδα
ηηηακίμο,
πηζημιμεηδή
πεηνμιαβή,
δοκαηόηεηα πενηζηνμθήξ 360˚, θαη
οπμδμπή γηα μμκμπμιηθή δηαζενμία.
Ννμβιεπόμεκε πμζόηεηα ακά έημξ 800
πνήζεηξ

Γνγαιεία – νήζεηξ/Έημξ

Β. Θαπανμζθμπηθό ραιίδη οπενήπςκ
θμπήξ – αημόζηαζεξ αγγείςκ δηαμέηνμο
5mm θαη μήθμοξ ±45cm γηα Βανηαηνηθή
εηνμονγηθή. Κα δηαζέημοκ θονηό θαη
ιεπηό άθνμ γηα θαιύηενε μναηόηεηα
θαη πνόζβαζε ζηεκ παναζθεοή ηςκ
ηζηώκ με ιεπίδα ηηηακίμο, πηζημιμεηδή
πεηνμιαβή, δοκαηόηεηα πενηζηνμθήξ
360˚, θαη οπμδμπή γηα μμκμπμιηθή
δηαζενμία.
Ννμβιεπόμεκε πμζόηεηα ακά έημξ 150
πνήζεηξ

Γ.
Σαιίδη
οπενήπςκ
ακμηθηώκ
πεηνμονγηθώκ επεμβάζεςκ θμπήξ θαη
αημόζηαζεξ αγγείςκ μήθμοξ ±20cm
δηαμέηνμο 5mm Κα δηαζέημοκ θονηό
θαη
ιεπηό
άθνμ
γηα
θαιύηενε
μναηόηεηα
θαη
πνόζβαζε
ζηεκ
παναζθεοή ηςκ ηζηώκ με ιεπίδα
ηηηακίμο,
πηζημιμεηδή
πεηνμιαβή,
δοκαηόηεηα πενηζηνμθήξ 360˚, θαη
οπμδμπή γηα μμκμπμιηθή δηαζενμία.
Ννμβιεπόμεκε πμζόηεηα ακά έημξ 400
πνήζεηξ

Δ. Σαιίδη οπενήπςκ θμπήξ θαη
αημόζηαζεξ αγγείςκ μήθμοξ ±10cm γηα
επεμβάζεηξ
ζονεμεηδμύξ
δηαμέηνμο
5mm. Κα δηαζέημοκ θονηό θαη ιεπηό
άθνμ γηα θαιύηενε μναηόηεηα θαη
πνόζβαζε ζηεκ παναζθεοή ηςκ ηζηώκ
με ιεπίδα ηηηακίμο, εοζεία πεηνμιαβή
(ηύπμο
πέκζαξ),
δοκαηόηεηα
πενηζηνμθήξ 360˚, θαη οπμδμπή γηα
μμκμπμιηθή δηαζενμία.
Ννμβιεπόμεκε πμζόηεηα ακά έημξ 300
πνήζεηξ.

Γ. Οοκδεηηθό θαιώδημ μεηαηνμπέα
οπενήπςκ πμιιαπιώκ πνήζεςκ με
θεθαιή πηεδμειεθηνηθώκ θνοζηάιιςκ
ζομβαηό με ηα ακςηένς ενγαιεία,
πενίπμο
120
πνήζεςκ.
Κα
απμζηεηνώκεηαη ζε θιίβακμ αημμύ ή
πιάζμαημξ.
Ννμβιεπόμεκε πμζόηεηα ακά έημξ 20
ηεμάπηα.

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ
ΟΡΟΠΕΙΑ ΙΓΠΑΦΜΞΑΟ ΑΟΘΓΚΩΚ

ΓΓΚΖΗΑ
Σμ δεημφμεκμ ζφζηεμα μεηαθμνάξ αζζεκχκ κα είκαη ζφγπνμκεξ ηεπκμιμγίαξ,
αμεηαπείνηζημ, ειεγπυμεκμ ειεθηνμκηθά. Να ημπμζεηείηαη ζηεκ είζμδμ ηςκ
Υεηνμονγείςκ θαη κα είκαη θαηάιιειμ γηα ηε μεηαθμνά ημο αζζεκή απυ ηε
ζεπηηθή δχκε ζηεκ άζεπηε θαη ακάπμδα.
ΟΡΚΘΓΟΕ ΟΡΟΠΕΙΑΠΜΟ
Σμ ζφζηεμα κα είκαη ζηαζενμφ ηφπμο θαη κα απμηειείηαη απυ :
α) ηεκ επηθάκεηα μεηαθμνάξ αζζεκμφξ με πενηζηνεθυμεκμ ημάκηα
β) πανάζονμ θάζεηεξ μιίζζεζεξ γηα δηαπςνηζμυ ζεπηηθήξ - άζεπηεξ δχκεξ
ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑ - ΗΖΚΕΟΓΖΟ

1. Οη θηκήζεηξ κα εθηειμφκηαη μέζς εφπνεζηςκ πεηνηζηενίςκ χζηε κα είκαη
δοκαηυξ μ πεηνηζμυξ ημο θαη απυ ηηξ δφμ πιεονέξ (ζεπηηθή θαη άζεπηε δχκε)

2. Να εθηειεί θαζ’ φρμξ θίκεζε ε μπμία κα γίκεηαη ειεθηνηθά ζε ηέημημ φρμξ
χζηε κα μπμνεί κα παναιαμβάκεη ημκ αζζεκή απυ θμηκυ θνεβάηη κμζειείαξ
θαη κα ημκ μεηαθένεη ζε πεηνμονγηθή επηθάκεηα μεηαθενυμεκςκ επηπέδςκ ή
ζε θμνείμ πεηνμονγείμο θαη ακηίζηνμθα.
3. Να πναγμαημπμημφκηαη μη αθυιμοζεξ αοηυμαηεξ θηκήζεηξ :
-

πενηζηνμθή ηάπεηα

-

μεηαθίκεζε ηεξ πιαηθυνμαξ

-

πενηζηνμθή ηάπεηα θαη ηαοηυπνμκε μεηαθίκεζε ηεξ πιαηθυνμαξ γηα
θυνηςμα θαη λεθυνηςμα ημο αζζεκή

-

νφζμηζε φρμοξ ηεξ πιαηθυνμαξ

-

άκμηγμα θαη θιείζημμ ημο δηαπςνηζηηθμφ παναζφνμο

4. Η ιεηημονγία μεηαθμνάξ ημο αζζεκή κα απαηηεί ειάπηζημ πνμζςπηθυ θαη κα
απμθεφγεηαη ε πεηνμθίκεηε θίκεζε ημο αζζεκή θαηά ηεκ θφιηζε ηεξ
πιαηθυνμαξ.
ΓΝΖΝΘΓΜΚ ΟΠΜΖΓΖΑ
1. Να οπάνπμοκ εκδείλεηξ γηα ηηξ δηάθμνεξ ιεηημονγίεξ ηεξ δηαδηθαζίαξ
μεηαθμνάξ ημο αζζεκμφξ θαζχξ θαη πνμεηδμπμηεηηθά μεκφμαηα γηα πηζακέξ
δοζιεηημονγίεξ, θηκδφκμοξ θαη ιακζαζμέκμοξ πεηνηζμμφξ.
2. Οη μεπακηζμμί κα είκαη επηθαιομμέκμη με ακμλείδςηεξ επηθάκεηεξ θαζχξ θαη
ηα ανπηηεθημκηθά θηκηνίζμαηα ζημ άκμηγμα ημ μπμίμ ζα οπμδεπζεί ημ ζφζηεμα
μεηαθμνάξ αζζεκχκ
3. Ο ημάκηαξ μεηαθμνάξ κα είκαη ζενμαηκυμεκμξ απυ οιηθυ πιεκυμεκμ,
ακζεθηηθυ ζε πεμηθά απμιφμακζεξ θαη απμννοπακηηθά, αδηάβνμπμ, με
απμννμθεηηθυ.
4. Να έπεη δηαζηάζεηξ θαηάιιειεξ γηα ηεκ ημπμζέηεζε ημο ζοζηήμαημξ ζημκ
πχνμ πμο ζα οπμδεηπζεί θαη κα ιεηημονγεί με νεφμα 220V / 50Hz.
5. Σμ ζφζηεμα κα ζοκμδεφεηαη με υια ηα απαναίηεηα πενημεηνηθά πάκει γηα ηε
βέιηηζηε ημπμζέηεζή ημο, εκημηπηζμέκα, ζημκ πχνμ.
ΝΞΜΠΡΝΑ ΑΟΦΑΘΓΖΑΟ
1. Ηιεθηνμμαγκεηηθή πνμζηαζία IEC 60601-1
2. Πνμζηαζία απυ εηζνμή ογνχκ θαηά IEC 60529 - IP X4
3. Γλμπιηζμυξ ηφπμο Β, θιάζεξ Ι
4. CE Mark βάζεη 93/42/ΓΟΚ
ΓΓΚΖΗΜΖ ΜΞΜΖ

1. Γγγφεζε θαιήξ ιεηημονγίαξ γηα δφμ (2) έηε θαη επάνθεηα ακηαιιαθηηθχκ γηα
ημοιάπηζημκ δέθα (10) έηε απυ ηεκ πανάδμζε ημο ελμπιηζμμφ. Ο
πνμμεζεοηήξ κα είκαη εθπαηδεομέκμξ ςξ πνμξ ημ πνμζθενυμεκμ είδμξ θαη
ηθακυξ γηα ηεκ ηεπκηθή ημο οπμζηήνηλε θαη ζοκηήνεζε ημο. (Να θαηαηεζεί
βεβαίςζε ημο ενγμζηαζίμο θαηαζθεοήξ γηα ηεκ θάιορε ηεξ ακςηένς
πνμδηαγναθήξ ζημ αθέναημ).
2. Η πνμμεζεφηνηα εηαηνεία κα είκαη πηζημπμηεμέκε με ISO 9001 ή ISO 13485
γηα εμπμνία θαη ηεπκηθή οπμζηήνηλε.
3. Σμ πνμζθενυμεκμ είδμξ κα δηαζέηεη απαναίηεηα πηζημπμηεηηθυ CE θαη μ
θαηαζθεοαζηηθυξ μίθμξ κα είκαη πηζημπμηεμέκμξ με ISO 9001 ή ISO 13485.
4. Η πνμζθμνά κα ζοκμδεφεηαη με ακαιοηηθυ θφιιμ ζομμυνθςζεξ ςξ πνμξ ηηξ
ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ με παναπμμπέξ ζε επίζεμα ηεπκηθά εγπεηνίδηα
(prospectus, product data θιπ) ημο θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο.
5. Η πνμμεζεφηνηα εηαηνεία κα είκαη εκηαγμέκε ζε ζφζηεμα εκαιιαθηηθήξ
δηαπείνηζεξ απμβιήηςκ εηδχκ ειεθηνηθμφ θαη ειεθηνμκηθμφ ελμπιηζμμφ
(ΑΗΗΓ) ζφμθςκα με ημ Ν.2939/2001 θαη ημ Π.Δ. 117/2004.

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ
ΚΖΝΠΕΞΓΟ ΝΘΡΟΕΟ ΓΖΞΜΡΞΓΓΖΩΚ

ΓΓΚΖΗΑ
Νηπηήνεξ πιφζεξ Υεηνμονγείμο (Scrub-Up) δομ (2) ή ηνηχκ (3) ζέζεςκ
ενγαζίαξ, ακάιμγα με ημοξ πχνμοξ ημπμζέηεζεξ ημοξ.
ΡΘΖΗΑ - ΗΑΠΑΟΗΓΡΕ
1. Ο επηημίπημξ ζθειεηυξ ζηήνηλεξ θαη ε βάζε θάης απυ ηε ιεθάκε πιφζεξ κα
είκαη θαηαζθεοαζμέκα απυ ορειήξ πμηυηεηαξ ακμλείδςημ πάιοβα.
2. Η ιεθάκε κα είκαη θαηαζθεοαζμέκε απυ εηδηθυ μνοθηυ μεηάιιεομα ορειήξ
ποθκυηεηαξ (εκδεηθηηθυξ ηφπμξ Corian), με πμνχδεξ, πςνίξ ανμμφξ, με
μμμημγεκή ζφζηαζε, ακζεθηηθυ ζηα θαζανηζηηθά θαη απμιομακηηθά ογνά πμο
πνεζημμπμημφκηαη ζοκήζςξ ζηα Νμζμθμμεία. Να δηαηίζεηαη ζε μεγάιε
πνςμαηηθή γθάμα γηα έκα απμδεθηυ πνςμαηηθυ απμηέιεζμα ημο ηειεηςμέκμο
πχνμο θαη κα μεκ έπεη οπμζηεί επελενγαζία βαθήξ. Να είκαη ακηημηθνμβηαθυ
γηα ηεκ απμθογή μεηάδμζεξ μμιφκζεςκ, άθαοζημ, ακζεθηηθυ ζε μλέα, με
ναδηεκενγυ,

πενημνηζμέκεξ

ζοκηήνεζεξ.

(Να

δηαζέηεη

ακηίζημηπα

πηζημπμηεηηθά)
3. Η ιεθάκε κα είκαη με θμίιεξ γςκίεξ αμβιείεξ, πςνίξ θνφπηεξ, με θαηάιιεια
δηαμμνθςμέκμ ποζμέκα γηα άμεζε απμπέηεοζε. Η πιεονά πμο βιέπεη πνμξ
ημκ γηαηνυ κα είκαη οπενορςμέκε δεμημονγχκηαξ μηα πνμζηαηεοηηθή πμδηά,
εκχ πανάιιεια κα δηαζέηεη οπμδμπέξ ακαημμηθά δηαμμνθςμέκεξ γηα ηεκ
πιφζε ηςκ πενηχκ.
4. Η ζηήνηλε ημο κηπηήνα κα είκαη επηημίπηα.
ΓΛΑΞΠΕΙΑΠΑ ΝΜΡ ΘΑ ΠΜ ΟΡΚΜΔΓΡΜΡΚ
1. Μμκάδα ακάμηλεξ δηακμμήξ δεζημφ/θνφμο κενμφ ε μπμία κα εκενγμπμηείηαη
μέζς μεπακηζμμφ θςημθφηηανμο.

2. Έκα (1) δηακμμέα ζαπμοκημφ ακά ζέζε ενγαζίαξ, θαηαζθεοαζμέκμ απυ
αιμομίκημ, με πεηνηζμυ μέζς αγθχκα θαη πςνεηηθυηεηα 1000ml ημοιάπηζημκ.
3. Έκα (1) δηακμμέα απμιομακηηθμφ ακά ζέζε ενγαζίαξ, θαηαζθεοαζμέκμ απυ
αιμομίκημ, με πεηνηζμυ μέζς αγθχκα θαη πςνεηηθυηεηα 1000ml ημοιάπηζημκ.
ΔΖΑΟΠΑΟΓΖΟ – ΓΚΔΓΖΗΠΖΗΑ ΟΓΔΖΑ
οκμιηθχκ δηαζηάζεςκ πενίπμο :
Δφμ ζέζεςκ: 1600 x 650 x 900mm Σνηχκ ζέζεςκ : 2300 x 650 x 900mm
(ΜxΠxΤ)

Βάζμξ κηπηήνα : 200mm πενίπμο

(ΜxΠxΤ)

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ ΓΖΑ ΗΘΖΒΑΚΜΟ ΑΝΜΟΠΓΖΞΩΟΕΟ 12STU, ΔΡΜ
ΘΡΞΩΚ, ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑ ΙΓ ΓΚΟΩΙΑΠΩΙΓΚΕ ΑΠΙΜΓΓΚΚΕΠΞΖΑ / ΔΖΗΠΡΜ
ΑΠΙΜΡ

ΓΓΚΖΗΑ
Ο οπυ πνμμήζεηα θιίβακμξ ζα πνέπεη κα είκαη πιήνεξ, θαηκμφνημξ,
αμεηαπείνηζημξ, ζφγπνμκεξ μπςζδήπμηε ηεπκμιμγίαξ θαη κα πενηιαμβάκεη
υιεξ ηηξ ζοζθεοέξ θαη ηα ελανηήμαηα πμο απαηημφκηαη. Να ζοκμδεφεηαη με
εζςηενηθυ θμνέα θυνηςζεξ θαη δφμ (2) ηνμπήιαηα θυνηςζεξ.
Ο θιίβακμξ απμζηείνςζεξ κα ειέγπεηαη απυ μηθνμεπελενγαζηή, κα είκαη
θαηάιιειμξ γηα ογνή απμζηείνςζε ημαηηζμμφ, πεηνμονγηθχκ ενγαιείςκ θαη
ειαζηηθχκ, ζε ζενμμθναζία απμζηείνςζεξ 134ºC θαη 121ºC ζε πηέζεηξ
ακάιμγεξ.
ΩΞΕΠΖΗΜΠΕΠΑ - ΔΖΑΟΠΑΟΓΖΟ
Ο ζάιαμμξ κα έπεη ςθέιημε πςνεηηθυηεηα δχδεθα (12) απμζηεηνςηηθχκ
μμκάδςκ (STU). Γλςηενηθέξ δηαζηάζεηξ πενίπμο: 1200x2200x2000 mm
(ΠxΒxΤ) (ακάιμγα με ηεκ ακάγθε). Θα ζοκεθηημεζεί μ πχνμξ.
ΗΑΠΑΟΗΓΡΑΟΠΖΗΑ ΑΞΑΗΠΕΞΖΟΠΖΗΑ
Σα ζοζηήμαηα ημο θιηβάκμο κα ζηενίδμκηαη ζε ζθειεηυ απυ ακμλείδςημ
πάιοβα γηα ηεκ απμηνμπή δεμημονγίαξ ζθμονηάξ ή δηάβνςζεξ.
Ο ζάιαμμξ κα είκαη δηπιμφ ημηπχμαημξ με μακδφα πίεζεξ. Θάιαμμξ θαη
μακδφαξ ζα πνέπεη πηζημπμηεμέκα κα έπμοκ οπμζηεί δμθημέξ ζε οδναοιηθή
πίεζε δηπιάζηα ηεξ πίεζεξ ιεηημονγίαξ.
Θάιαμμξ θαη μακδφαξ κα είκαη θαηαζθεοαζμέκμη απυ ακμλείδςημ πάιοβα
ορειήξ ακημπήξ πμηυηεηαξ AISI 316 L ή 316 Ti θαη κα θαιφπηεη ηηξ
απαηηήζεηξ ηεξ Γονςπασθήξ Οδεγίαξ δμπείςκ οπυ πίεζε ‘’Pressure
Equipment Directive’’ 97/23/ΓΓ.
Ο θιίβακμξ κα δηαζέηεη δφμ θαηαθυνοθα μιηζζαίκμοζεξ ζφνεξ, γηα
μηθμκμμίαξ πχνμο εγθαηάζηαζεξ. Οη πυνηεξ κα είκαη θαηαζθεοαζμέκεξ
απυ ηα ίδηα οιηθά με ηα μπμία είκαη θαηαζθεοαζμέκμξ μ ζάιαμμξ θαη κα
ακαθενζεί ημ πάπμξ ημο ειάζμαηυξ ημοξ, θαζχξ επίζεξ κα θαιφπημκηαη
απυ μμκςηηθυ οιηθυ πνμξ απμθογή εγθαομάηςκ.
Πενημεηνηθά μ μακδφαξ κα είκαη ζενμμμμκςμέκμξ γηα ελμηθμκυμεζε
ζενμηθήξ εκένγεηαξ.
Πενημεηνηθά ζημ άκμηγμα ζαιάμμο κα οπάνπεη θαηάιιειε εζμπή ε μπμία
κα οπμδέπεηαη θιάκηδα ζηεγακμπμίεζεξ, ηςκ πνμςζμφμεκςκ με αημυ
ζονχκ. Η θιάκηδα ζηεγακμπμίεζεξ κα είκαη θαηαζθεοαζμέκε απυ
ζηιηθμκμφπμ οιηθυ.
Να πανέπεηαη ενγμκμμηθυξ πχνμξ επηζθερημυηεηαξ γηα ζοκηήνεζε.
Όιεξ μη ειεθηνηθέξ θαη πκεομαηηθέξ βαιβίδεξ ζα πνέπεη κα είκαη ορειήξ
ηεπκμιμγίαξ, θαηάιιειεξ γηα ιεηημονγία ζε ορειέξ ζενμμθναζίεξ αημμφ.

ΟΡΟΠΕΙΑΠΑ ΑΟΦΑΘΓΖΑΟ
Να δηαζέηεη ζφζηεμα πνμζηαζίαξ ζε πενηπηχζεηξ πανεμβμιήξ εμπμδίμο
μεηαλφ ηεξ πυνηαξ θαη ημο πενηβιήμαηυξ ηεξ.
Σμ αζθαιέξ θιείζημμ ηςκ ζονχκ κα επηζεμαίκεηαη με μπηηθή έκδεηλε
ζημοξ πίκαθεξ ειέγπμο θαη κα μεκ είκαη δοκαηή ε εθηέιεζε πνμγνάμμαημξ
ακ δεκ έπμοκ θιείζεη μη πυνηεξ.
Ο θιίβακμξ κα δηαζέηεη δηαηάλεηξ αοημπνμζηαζίαξ υπςξ π.π. υηακ δεκ
οπάνπεη κενυ ζημ δίθηομ (κα ακαθενζμφκ θαη πενηγναθμφκ ακαιοηηθά). Να
δηαζέηεη ζφζηεμα ζοκαγενμμφ ζε πενίπηςζε βιάβεξ. Να ακαθενζμφκ
ακαιοηηθά μη βιάβεξ πμο μπμνμφκ κα εκημπηζημφκ θαζχξ θαη μ ηνυπμξ
ακάγκςζήξ ημοξ.
ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΗΑ ΑΞΑΗΠΕΞΖΟΠΖΗΑ
Να ιεηημονγεί με πανμπή αημμφ απυ ημ δίθηομ ημο Νμζμθμμείμο θαη κα
δηαζέηεη δοκαηυηεηα εκαιιαθηηθήξ ιεηημονγίαξ με εκζςμαηςμέκε
αημμγεκκήηνηα.
Η αημμγεκκήηνηα κα είκαη θαηαζθεοαζμέκε απυ ακμλείδςημ πάιοβα θαη κα
δηαζέηεη ακαγκςνηζμέκμ πηζημπμηεηηθυ αζθαιείαξ. Να δηαζέηεη
ημοιάπηζημκ ηα αθυιμοζα παναθηενηζηηθά :
α. Ο θιίβακμξ ζα πνέπεη κα θένεη ειεθηνηθή ακηιία πιήνςζεξ ηεξ
αημμγεκκήηνηαξ.
β. Να ζομπενηιαμβάκεη δελαμεκή απμζήθεοζεξ απημκηζμέκμο κενμφ.
γ. Η ζηάζμε ημο κενμφ ζηεκ αημμγεκκήηνηα κα επηζεμαίκεηαη μπηηθά θαη κα
δηαζέηεη αοηυμαηε δηάηαλε ειέγπμο ηεξ ζηάζμεξ ημο κενμφ.
δ. Η αημμγεκκήηνηα κα είκαη εκζςμαηςμέκε πιήνςξ ζημκ ζθειεηυ ημο
θιηβάκμο χζηε κα θαηαιαμβάκεη ημκ ειάπηζημ πχνμ.
Σα πνμγνάμμαηα απμζηείνςζεξ κα εθηειμφκηαη μέζς εκζςμαηςμέκμο
μηθνμτπμιμγηζηή. Ο θφθιμξ κα εθηειείηαη απυ ημκ μηθνμτπμιμγηζηή θαη ημ
ηέιμξ ζα επηζεμαίκεηαη απυ αθμοζηηθή θαη μπηηθή έκδεηλε.
Να δηαζέηεη δεφηενμ ακελάνηεημ ημο θονίςξ μηθνμτπμιμγηζηή ζφζηεμα
ειέγπμο ςξ επηπνυζζεημ ειεγθηή ηεξ δηαδηθαζίαξ (ειεγθηήξ
μηθνμτπμιμγηζηήξ ) ζφμθςκα με πνυηοπμ EN-285.
Απυ πιεονά θυνηςζεξ μ θιίβακμξ κα δηαζέηεη πιεθηνμιυγημ πεηνηζμμφ
θαη έγπνςμε μζυκε αθήξ, ε μπμία κα δίκεη ηηξ απαναίηεηεξ εκδείλεηξ γηα
ηεκ εθηέιεζε ημο πνμγνάμμαημξ. Σμ μεκμφ ηεξ μζυκεξ κα είκαη ζηεκ
Γιιεκηθή γιχζζα. ηεκ μζυκε ζα πνέπεη κα εμθακίδμκηαη ρεθηαθά ε πίεζε
θαη ζενμμθναζία ημο ζαιάμμο απμζηείνςζεξ. Να δηαζέηεη επίζεξ θμμβίμ
έθηαθηεξ ακάγθεξ.
Απυ ηεκ πιεονά εθθυνηςζεξ μ θιίβακμξ κα δηαζέηεη πιεθηνμιυγημ ηςκ
βαζηθχκ ημοιάπηζημκ πεηνηζμχκ θαη εκδείλεηξ ιεηημονγίαξ ζε μζυκε.
Να δηαζέηεη ακαιμγηθά μακυμεηνα έκδεηλεξ πίεζεξ :
α. ζηεκ πιεονά θυνηςζεξ γηα ημκ ζάιαμμ, μακδφα θαη αημμγεκκήηνηα
β. ζηεκ πιεονά εθθυνηςζεξ γηα ημκ ζάιαμμ

Να δηαζέηεη ζφζηεμα με ημ μπμίμ κα μεκ επηηνέπεηαη ε ιεηημονγία ημο
θιηβάκμο απυ με ανμυδηα άημμα (θςδηθυ πεηνηζηή).
Να εμθακίδεη επί ηεξ μζυκεξ ηηξ πνμγναμμαηηζμέκεξ ζοκζήθεξ
ιεηημονγίαξ θαη ηαοηυπνμκα ηηξ ηζπφμοζεξ ζοκζήθεξ ιεηημονγίαξ ημο
θιηβάκμο.
Να δηαζέηεη έημημα πνμεγθαηεζηεμέκα θαη πηζημπμηεμέκα βαζηθά
πνμγνάμμαηα απμζηείνςζεξ οιηθχκ θαζχξ θαη ηθακμπμηεηηθυ ανηζμυ
θεκχκ ζέζεςκ πνμξ πνμγναμμαηηζμυ κέςκ θφθιςκ απμζηείνςζεξ.
Έκαξ πιήνεξ θφθιμξ ζα πνέπεη κα απμηειείηαη απυ ηηξ θάζεηξ :
α. Ομμγεκμπμίεζε ε μπμία ζα πενηιαμβάκεη ηηξ θάζεηξ πνμθεκμφ θαη
πνμζένμακζεξ ημο οιηθμφ, επακαιαμβακυμεκε έςξ ηνεηξ θμνέξ.
β. Απμζηείνςζε, με πνυκμ απμζηείνςζεξ ακάιμγμ με ηα πνμξ
απμζηείνςζε οιηθά θαη ηεκ ζενμμθναζία απμζηείνςζεξ.
γ. Ξήνακζε θαη απμθαηάζηαζε. Η λήνακζε κα επηηογπάκεηαη μέζς ακηιίαξ
θεκμφ θαη ε απμθαηάζηαζε ηεξ αημμζθαηνηθήξ πίεζεξ μέζς εηδηθμφ
ακηημηθνμβηαθμφ θίιηνμο.
Να δηαζέηεη ηα απαναίηεηα πνμγνάμμαηα ειέγπμο δμθημήξ (π.π. Bowie
Dick test, Vacuum Test, θιπ). Να ακαθενζμφκ ακαιοηηθά.
Να οπάνπεη εζςηενηθή μκήμε απμζήθεοζεξ ηςκ δεδμμέκςκ γηα ημοξ
θφθιμοξ απμζηείνςζεξ πμο έπμοκ εθηειεζζεί.
Ο θιίβακμξ κα δηαζέηεη θςδηθυ πνυζβαζεξ γηα ηεπκηθμφξ, μέζς ημο
μπμίμο ζα επηηνέπεηαη ε αιιαγή παναμέηνςκ ημο πνμγνάμμαημξ, μ
έιεγπμξ ηςκ ζοζηεμάηςκ ημο θιηβάκμο θαζχξ θαη ε πνμζζήθε κέςκ
πνμγναμμάηςκ.
Να δίκεη (ζηεκ μζυκε) πιενμθμνίεξ ηεπκηθήξ θφζεξ υπςξ π.π. γηα ηεκ
ακάγθε ζοκηήνεζεξ θιπ.
ΓΝΖΝΘΓΜΚ ΟΠΜΖΓΖΑ
Ο θιίβακμξ κα δηαζέηεη θαηαγναθηθυ, ημ μπμίμ κα θαηαγνάθεη οπυ μμνθή
ζοκάνηεζεξ ημο πνυκμο ηεκ ζενμμθναζία θαη ηεκ πίεζε ημο ζαιάμμο.
Σαοηυπνμκα κα θαηαγναθεί ηεκ εμενμμεκία θαη ηεκ χνα έκανλεξ ημο
πνμγνάμμαημξ. Να θαηαγνάθμκηαη επίζεξ θαη υιεξ μη εκδείλεηξ
δοζιεηημονγίαξ.
Ο θιίβακμξ κα δηαζέηεη ηηξ απαναίηεηεξ οπμδμπέξ χζηε κα μπμνεί κα
πναγμαημπμηεζεί ε δηαδηθαζία επηθφνςζεξ θμνηίμο (validation).
Να δηαζέηεη ζφζηεμα παναγςγήξ θεκμφ με ακηιία θεκμφ ογνμφ δαθηοιίμο.
Να δφκαηαη κα δηαζέηεη ζφζηεμα ελμηθμκυμεζεξ κενμφ γηα ηεκ ακηιία
θεκμφ θαζχξ θαη ζφζηεμα ρφλεξ ηεξ απμπέηεοζεξ ημο θιηβάκμο.
Ο θιίβακμξ κα έπεη ηεκ δοκαηυηεηα ζφκδεζεξ με θεκηνηθυ οπμιμγηζηή
(PC) θαη κα ακαθενζμφκ μη δοκαηυηεηεξ ημο software. Να οπάνπεη
δοκαηυηεηα ζφκδεζεξ ημο θιηβάκμο θαη εκζςμάηςζήξ ημο ζε ζφζηεμα
επελενγαζίαξ απμζηεηνςμέκμο οιηθμφ με barcodes πμο ζα δηαζθαιίδεη
ημκ πιήνε έιεγπμ θαη ηεκ ηπκειαζημυηεηα ημο απμζηεηνςμέκμο οιηθμφ.

Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη - με ηεκ πανάδμζε ημο θιηβάκμο ζε πιήνε
ιεηημονγία - κα παναδχζεη επηθφνςζε θμνηίμο (validation) ζημκ πχνμ
εγθαηάζηαζεξ, ζφμθςκα με ηεκ Γονςπασθή Οδεγία ΓΝ ISO 17665, ε
μπμία ζα πενηιαμβάκεηαη ζημ θυζημξ ημο θιηβάκμο (κα πενηγνάθεη ε
δηαδηθαζία). Η επηθφνςζε ζα πνέπεη κα γίκεη απαναηηήηςξ (επί πμηκή
απμθιεηζμμφ) απυ απμδεδεηγμέκα θαηάιιεια εθπαηδεομέκμ θαη
πηζημπμηεμέκμ πνμζςπηθυ, με απμδεδεηγμέκε εμπεηνία ζηεκ επηθφνςζε
θμνηίμο. Να θαηαηεζεί μπςζδήπμηε οπεφζοκε δήιςζε ημο πνμμεζεοηή
με ηεκ μπμία ζα δεζμεφεηαη γηα ηεκ εκ ιυγς επηθφνςζε με ηεκ πανάδμζε
ημο μεπακήμαημξ, θαζχξ θαη ηα ακηίζημηπα πηζημπμηεηηθά. Ο
πνμμεζεοηήξ ζα πνμζθμμίζεη ζημκ δηαγςκηζμυ απμδεηθηηθά ζημηπεία υηη
έπεη εμπεηνία ζηεκ επηθφνςζε θμνηίμο ή ακ έπεη ζομβιεζεί με άιιε
εηαηνία υηη μ ζομβαιιυμεκμξ έπεη ηέημηα εμπεηνία θαζχξ θαη οπεφζοκε
δήιςζε ημο ζομβαιιμμέκμο υηη ζα πναγμαημπμηήζεη ηηξ εκ ιυγς
μεηνήζεηξ.
ΓΖΔΖΗΜΖ ΜΞΜΖ
Να πανέπεηαη εγγφεζε θαιήξ ιεηημονγίαξ γηα δφμ (2) έηε θαη επάνθεηα
ακηαιιαθηηθχκ γηα δέθα (10) έηε.
Να θαηαηεζεί ακαιοηηθυ θφιιμ ζομμυνθςζεξ πνμξ ηηξ ακςηένς ηεπκηθέξ
πνμδηαγναθέξ με ακηίζημηπεξ παναπμμπέξ ζηα επίζεμα θοιιάδηα ημο
θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο (prospectus, product data, manual θιπ).
H πνμμεζεφηνηα εηαηνεία κα είκαη εκηαγμέκε ζε ζφζηεμα εκαιιαθηηθήξ
δηαπείνηζεξ απμβιήηςκ εηδχκ ειεθηνηθμφ θαη ειεθηνμκηθμφ ελμπιηζμμφ
(ΑΗΗΓ) ζφμθςκα με ημ Ν.2939/2001 θαη ημ Π.Δ. 117/2004.
Η πνμμεζεφηνηα εηαηνεία ζα πνέπεη απαναίηεηα κα δηαζέηεη πηζημπμίεζε
θαηά ISO 9001 ή ISO 13485 γηα εμπμνία, εγθαηάζηαζε θαη ηεπκηθή
οπμζηήνηλε. (Να θαηαηεζμφκ ηα απαναίηεηα πηζημπμηεηηθά)
Ο θαηαζθεοαζηηθυξ μίθμξ κα είκαη πηζημπμηεμέκμξ με ISO 9001 ή ISO
13485 θαη ημ πνμζθενυμεκμ είδμξ κα θένεη πηζημπμηεηηθυ CE. (Να

θαηαηεζμφκ ηα απαναίηεηα πηζημπμηεηηθά)

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ ΝΘΡΚΠΕΞΖΜΡ ΝΘΡΟΕΟ / ΑΝΜΘΡΙΑΚΟΕΟ
ΓΞΓΑΘΓΖΩΚ

ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΗΜΠΕΠΑ ΝΘΡΚΠΕΞΖΜΡ ΓΞΓΑΘΓΖΩΚ
Να είκαη θαηάιιειμ γηα πιφζε, απμιφμακζε θαη ζηέγκςμα ηαηνηθμφ
ελμπιηζμμφ (υπςξ μηθνμπεηνμονγηθήξ, ακαηζζεζημιμγίαξ, οπμδεμάηςκ,
θηαιχκ, μπημπενυ θ.η.ι.). Να ζοκμδεφεηαη με εζςηενηθυ θμνέα θυνηςζεξ
ημοιάπηζημκ 5 επηπέδςκ θαη δφμ (2) ηνμπήιαηα θυνηςζεξ.
ΔΖΑΟΠΑΟΓΖΟ - ΩΞΕΠΖΗΜΠΕΠΑ
Οη ελςηενηθέξ ημο δηαζηάζεηξ κα είκαη: 700 x 700 x 2000 mm (ΜxΒxΤ)
πενίπμο, εκχ ε πςνεηηθυηεηα ημο ζαιάμμο πιφζεξ κα είκαη 250 lt πενίπμο
(πςνεηηθυηεηαξ γηα ημοιάπηζημκ δέθα (10) δίζθμοξ θαηά DIN). Θα
ζοκεθηημεζεί μ πχνμξ.
ΗΑΠΑΟΗΓΡΑΟΠΖΗΑ ΑΞΑΗΠΕΞΖΟΠΖΗΑ
Σμ πιοκηήνημ κα είκαη θαηαζθεοαζμέκμ ελςηενηθά απυ ακμλείδςημ πάιοβα
AISI 304.
Γζςηενηθά κα είκαη θαηαζθεοαζμέκμ απυ ακμλείδςημ πάιοβα AISI 316L,
ακζεθηηθυ ζε ορειέξ ζενμμθναζίεξ, πεμηθά, αιθαιηθά θαη υληκα ογνά.
Να δηαζέηεη δφμ (2) ζφνεξ αοηυμαηεξ ιεηημονγίαξ, ζονυμεκεξ
(μιηζζαίκμοζεξ θαζέηςξ) γηα ελμηθμκυμεζε ημο πχνμο εγθαηάζηαζεξ, με
αοηυμαημ μεπακηζμυ θιεηδχμαημξ θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ θφθιςκ πιφζεξ. Οη
ζφνεξ κα είκαη (θαηά πνμηίμεζε) απυ εκηζπομέκμ γοαιί θαη κα επηηνέπμοκ
ηεκ πιήνε επίβιερε ημο θφθιμο.
Να θένεη ακηιία θοθιμθμνίαξ κενμφ ηθακήξ δοκαμηθυηεηαξ (πενίπμο 700
l/min) θαζχξ θαη ζφζηεμα ζηεγκχμαημξ μέζς ημονμπίκαξ ορειήξ πίεζεξ ή
άιιμο μέζμο ηθακήξ δοκαηυηεηαξ (πενίπμο 250 m3/h) ζηεγκχμαημξ ηςκ
οιηθχκ, με ζφζηεμα θηιηνανίζμαημξ με νοζμηδυμεκμ πνυκμ θαη ζενμμθναζία
γηα ημ ζηέγκςμα ηςκ οιηθχκ ελςηενηθά αιιά θαη εζςηενηθά.
Να δηαζέηεη ακηιία απμπέηεοζεξ.
Να δηαζέηεη ζφζηεμα θηιηνανίζμαημξ ζημ οδναοιηθυ θφθιςμα, πνμξ
απμθογή επημμιφκζεςκ.
Να δηαζέηεη ηνεηξ (3) αοηυμαηεξ δμζμμεηνηθέξ ακηιίεξ γηα ηα απμιομακηηθά
ογνά. Κάζε δμζμμεηνηθή ακηιία κα είκαη ελμπιηζμέκε με ειεγθηή ζηάζμεξ
ημο δμπείμο.
Να πανέπεηαη ε δοκαηυηεηα κα ελμπιηζηεί με εκζςμαηςμέκμ ζομποθκςηή
οδναημχκ γηα ηεκ ειαπηζημπμίεζε ηεξ πανμοζίαξ αημμφ ζημ πχνμ πιφζεξ.
ηε βάζε ημο κα πανέπεηαη πχνμξ γηα ηεκ απμζήθεοζε ημοιάπηζημκ ηνηχκ
(3) δμπείςκ απμιομακηηθχκ.
ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΗΑ ΑΞΑΗΠΕΞΖΟΠΖΗΑ

Η δηαδηθαζία πιφζεξ – απμιφμακζεξ – ζηεγκχμαημξ κα εθηειείηαη αοηυμαηα
μέζς εκζςμαηςμέκμο μηθνμεπελενγαζηή με δοκαηυηεηα ζφκδεζεξ ζε
εθηοπςηή μέζς ζεηνηαθήξ ελυδμο RS232 γηα ηεθμενίςζε – ανπεημζέηεζε.
Να δηαζέηεη πίκαθα ειέγπμο με πιήθηνα αθήξ, εκδεηθηηθέξ ιοπκίεξ θαη
ρεθηαθή έγπνςμε (θαηά πνμηίμεζε) μζυκε, ζηεκ μπμία πανμοζηάδεηαη θάζε
είδμοξ πιενμθμνία, υπςξ ημ εκενγμπμημφμεκμ πνυγναμμα, μη πανάμεηνμη
θαζχξ θαη μεκφμαηα θαηάζηαζεξ θαη βιαβχκ.
Να πανέπεη ηε δοκαηυηεηα απμμκεμυκεοζεξ πνμγναμμάηςκ πιφζεξ γηα
δηάθμνεξ ακάγθεξ. Γίθμζη (20) πνμγνάμμαηα πενίπμο κα είκαη
πνμεγθαηεζηεμέκα εκχ ζηα οπυιμηπα κα πανέπεηαη μέζς θςδηθμφ ε
δοκαηυηεηα ηνμπμπμίεζεξ θαη πνμζανμμγήξ ηςκ παναμέηνςκ ημοξ. Να
δηαζέηεη γνήγμνμ πνυγναμμα με πνυκμ πιήνμοξ θφθιμο υπη μεγαιφηενμ ηςκ
40ιεπηχκ.
Να θένεη μεπακηζμυ αζθαιείαξ πμο δεκ ζα επηηνέπεη ζηεκ πυνηα κα ακμίγεη
θαηά ηε δηάνθεηα ημο πνμγνάμμαημξ, ηεκ έκανλε ημο θφθιμο υηακ ε πυνηα
δεκ είκαη ζςζηά θιεηζμέκε, ημ ηαοηυπνμκμ άκμηγμα θαη ηςκ δφμ ζονχκ γηα
ημκ πιήνε δηαπςνηζμυ θαζανήξ – αθάζανηεξ δχκεξ.
ΓΝΖΝΘΓΜΚ ΟΠΜΖΓΖΑ
Να δηαζέηεη εκζςμαηςμέκμ εθηοπςηή.
Να θένεη ζφνα RS 232 ή ζφνα USB γηα ηεκ ζφκδεζε με Η/Τ θαη γνήγμνε
μεηαθμνά δεδμμέκςκ ακηίζημηπα.
ΟΠΜΖΓΖΑ ΓΓΗΑΠΑΟΠΑΟΕΟ
Να ακαθενζμφκ ακαιοηηθά ηα ηεπκηθά παναθηενηζηηθά πανμπχκ γηα ηεκ
πιήνε ιεηημονγία ημο.
ΓΖΔΖΗΜΖ ΜΞΜΖ - ΝΞΜΠΡΝΑ ΑΟΦΑΘΓΖΑΟ
Σμ πιοκηήνημ κα είκαη θαηαζθεοαζμέκμ ζφμθςκα με ηηξ δηεζκείξ
πνμδηαγναθέξ (EN ISO 15883) θαη κα θένεη ζήμακζε CE.
Να πανέπεηαη εγγφεζε θαιήξ ιεηημονγίαξ γηα δφμ (2) έηε θαη επάνθεηα
ακηαιιαθηηθχκ γηα δέθα (10) έηε.
Να θαηαηεζεί ακαιοηηθυ θφιιμ ζομμυνθςζεξ πνμξ ηηξ ακςηένς ηεπκηθέξ
πνμδηαγναθέξ με ακηίζημηπεξ παναπμμπέξ ζηα επίζεμα θοιιάδηα ημο
θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο (prospectus, product data, manual θιπ).
H πνμμεζεφηνηα εηαηνεία κα είκαη εκηαγμέκε ζε ζφζηεμα εκαιιαθηηθήξ
δηαπείνηζεξ απμβιήηςκ εηδχκ ειεθηνηθμφ θαη ειεθηνμκηθμφ ελμπιηζμμφ
(ΑΗΗΓ) ζφμθςκα με ημ Ν.2939/2001 θαη ημ Π.Δ. 117/2004.
Η πνμμεζεφηνηα εηαηνεία ζα πνέπεη απαναίηεηα κα δηαζέηεη πηζημπμίεζε
θαηά ISO 9001 ή ISO 13485 γηα εμπμνία, εγθαηάζηαζε θαη ηεπκηθή
οπμζηήνηλε. (Να θαηαηεζμφκ ηα απαναίηεηα πηζημπμηεηηθά)
Ο θαηαζθεοαζηηθυξ μίθμξ κα είκαη πηζημπμηεμέκμξ με ISO 9001 ή ISO
13485. (Να θαηαηεζμφκ ηα απαναίηεηα πηζημπμηεηηθά)

ΓΖΔΖΗΜΖ ΜΞΜΖ
1. Ο πνμμεζεοηήξ, υζμ θαη ε εηαηνεία θαηαζθεοήξ ημο οπυ πνμμήζεηα ελμπιηζμμφ ημο, ζα
θαηαηεζμφκ ηα πηζημπμηεηηθά ISO (ΓΝ ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:03), με πεδίμ πηζημπμίεζεξ
ηεκ δηαθίκεζε ηαηνμηεπκμιμγηθχκ πνμσυκηςκ θαη ENISO 13485 : 2003 γηα ηεκ ηεπκηθή οπμζηήνηλε
ηαηνμηεπκμιμγηθχκ πνμσυκηςκ), ηα πηζημπμηεηηθά ζήμακζεξ CE γηα ημκ πνμζθενυμεκμ ελμπιηζμυ
χζηε κα ηθακμπμημφκηαη μη ακηίζημηπεξ απαηηήζεηξ ηςκ ζπεηηθχκ μδεγηχκ ηεξ Γ.Γ. (Οδεγία
93/42/EEC, υπςξ ηζπφεη ζήμενα) θαη ηεκ βεβαίςζε ζομμυνθςζεξ ζφμθςκα με ηεκ ΔΤ8δ/Γ.Π. μηθ.
1348 απυθαζε ημο Τπμονγμφ Τγείαξ θαη Πνυκμηαξ : Ανπέξ θαη θαηεοζοκηήνηεξ γναμμέξ μνζήξ
πναθηηθήξ δηακμμήξ ηαηνμηεπκμιμγηθχκ πνμσυκηςκ (ΦΓΚ 32Β/16-1-2004), κα είκαη εκηαγμέκμξ ζε
πνυγναμμα εκαιιαθηηθήξ δηαπείνηζεξ Α.Η.Η.Γ. βάζεη ημο Π.Δ. 117/2004 θαη κα θαηαζέζεη πιήνεξ
πνςηυθμιιμ ειεθηνηθήξ αζθάιεηαξ θαηά ηεκ πανάδμζε θαη οπεφζοκε δήιςζε γηα έθδμζε
πνςηυθμιιμο ειεθηνηθήξ αζθάιεηαξ έπεηηα απυ θάζε επηζθεοή ή ζοκηήνεζε κα δειχζεη επίζεξ ηα
ζπεηηθά υνγακα πμο δηαζέηεη θαη κα θαηαζέζεη ηα έγγναθα δηαθνίβςζήξ ηςκ.
2. α) Ο πνμμεζεοηήξ κα εγγοεζεί ηεκ θαιή ιεηημονγία ημο ζογθνμηήμαημξ γηα δομ (2)
ημοιάπηζημκ πνυκηα απυ ηεκ μνηζηηθή παναιαβή ημο (πενίμδμξ εγγφεζεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ), ηεκ
ελαζθάιηζε δηάζεζεξ ακηαιιαθηηθχκ γηα δέθα ημοιάπηζημκ (10) ζοκμιηθά έηε απυ ηεκ μνηζηηθή
παναιαβή ημο, με έγγναθε δέζμεοζε ημο θαηαζθεοαζηή ή ηεξ ζογαηνηθήξ εάκ αοηή ιεηημονγεί ζηεκ
Γιιάδα ή ημο ελμοζημδμηεμέκμο ακηηπνμζχπμο ημο ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε υπςξ αοημί μνίδμκηαη
ζηεκ Οδεγία 93/42/EEC.
ε πενίπηςζε πνμζθμνάξ ηεξ εγγφεζεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ πένακ ηςκ δφμ εηχκ, ε ζπεηηθή
πένακ ηςκ δφμ εηχκ επηβεβαίςζε ζα γίκεηαη με έγγναθε δέζμεοζε ημο θαηαζθεοαζηή, ή ηεξ
ζογαηνηθήξ εάκ αοηή ιεηημονγεί ζηεκ Γιιάδα ή ημο ελμοζημδμηεμέκμο ακηηπνμζχπμο ημο ζηεκ
Γονςπασθή Έκςζε υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Οδεγία 93/42/EEC.

Καηά ηε δηάνθεηα ηεξ εγγφεζεξ ημ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ δεκ ζα εοζφκεηαη γηα θαμία βιάβε ημο
υιμο ζογθνμηήμαημξ πνμενπυμεκε απυ ηε ζοκήζε θαη μνζή πνήζε ημο θαη δεκ ζα επηβανφκεηαη
με θακέκα πμζυ γηα ηα ενγαηηθά, ακηαιιαθηηθά, οιηθά, ημ ζφκμιμ ηςκ ακαιςζίμςκ θιπ., υπςξ
πνμβιέπεη ημ ζοκεμμέκμ ζπέδημ ζφμβαζεξ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ-επηζθεοήξ, με ημ ζφκμιμ ηςκ
ακαιςζίμςκ θαη ηα ακαγθαία Service Kit θιπ. ηεκ πιήνε εγγφεζε πενηιαμβάκεηαη οπμπνέςζε
ημο πνμμεζεοηή θαη γηα πνμιεπηηθυ έιεγπμ ζοκηήνεζεξ, ζφμθςκα με ηηξ μδεγίεξ ημο
Καηαζθεοαζηηθμφ Οίθμο, χζηε ημ ζογθνυηεμα κα είκαη πάκηα ζε θαηάζηαζε εημημυηεηαξ, υηη
δειαδή αθνηβχξ πνμβιέπεη ημ ζπέδημ ζφμβαζεξ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ - επηζθεοήξ.
Καηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ εγγφεζεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ ηζπφμοκ μη υνμη ημο ζπεδίμο ζφμβαζεξ
ζοκηήνεζεξ ελαηνμομέκςκ ηςκ παναγνάθςκ 3.2 θαη 3.3 αοηήξ.
Καηά ηε δηάνθεηα ηυζμ ηεξ πενηυδμο εγγφεζεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ υζμ θαη ηεξ πενηυδμο
πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ - επηζθεοήξ, ζα ηενείηαη εμενμιυγημ ιεηημονγίαξ, ζοκηήνεζεξ, βιάβεξ θιπ.
πμο ζα παναθμιμοζείηαη θαη ζα μμκμγνάθεηαη απυ ημοξ οπεφζοκμοξ ημο ΝΟΟΚΟΜΓΙΟΤ
(ηαηνυ ή ηεπκηθυ ημο Σμήμαημξ Βημσαηνηθήξ Σεπκμιμγίαξ) θαη ημκ ηεπκηθυ ημο πνμμεζεοηή. ημ
εμενμιυγημ ζα ακαγνάθμκηαη μη βιάβεξ, ηα αίηηα ημοξ θαη μη εκένγεηεξ απμθαηάζηαζήξ ημο απυ
ημκ πνμμεζεοηή θαζχξ θαη ε δηάνθεηα αθηκεημπμίεζεξ (downtime) ημο ζογθνμηήμαημξ.

Καηά ηεκ μνηζηηθή παναιαβή ημο ζογθνμηήμαημξ μ πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη κα παναδχζεη
πιήνε ζεηνά ηεοπχκ (εηξ δηπιμφκ) με μδεγίεξ πνήζεξ θαη ιεηημονγίαξ ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα θαη
μδεγίεξ ζοκηήνεζεξ θαη επηζθεοήξ (SERVICE MANUALS) ζηεκ Γιιεκηθή ή Αγγιηθή γιχζζα,
θαζχξ θαη υιμοξ ημοξ απαναίηεημοξ θςδηθμφξ ειέγπςκ θαη επηζθεοχκ θαη υια ηα
ζπεδηαγνάμμαηα ηςκ επημένμοξ ημεμάηςκ ημο ζογθνμηήμαημξ.
Μεηά ηε ιήλε ημο ςξ άκς πνυκμο εγγφεζεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ, μ πνμμεζεοηήξ
οπμπνεχκεηαη, κα ακαιάβεη ηε ζοκηήνεζε θαη ηεκ επηζθεοή ημο υιμο ζογθνμηήμαημξ
(πενηιαμβακμμέκμο ημο πανειθυμεκμο ελμπιηζμμφ), μέπνη ηε ζομπιήνςζε δέθα (10) εηχκ απυ
ηεκ μνηζηηθή παναιαβή ημο ζογθνμηήμαημξ ζε θαηάζηαζε ιεηημονγίαξ, έκακηη ηδηαίηενεξ εηήζηαξ
αμμηβήξ, ηεκ μπμία ζα έπεη θαζμνίζεη μπςζδήπμηε ζηεκ ανπηθή μηθμκμμηθή ημο πνμζθμνά θαη με
ηεκ ζφμθςκε έγγναθε δήιςζε-εγγφεζε ημο θαηαζθεοαζηή ή ημο ελμοζημδμηεμέκμο
ακηηπνμζχπμο ημο ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Οδεγία 93/42/EEC, ε
μπμία ζα θαηαηεζεί με ηεκ πνμζθμνάξ, ςξ θαη ημ οθηζηάμεκμ ηεπκηθυ δοκαμηθυ ζηεκ πχνα μαξ
γηα service θιπ, με βάζε ημ ζοκεμμέκμ ζπέδημ ζφμβαζεξ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ-επηζθεοήξ.
πεηηθά με ηεκ πανμπή εγγοήζεςκ απυ ημκ πνμμεζεοηή γηα ηεκ ηήνεζε ηςκ υνςκ ηεξ
ζφμβαζεξ πνμμήζεηαξ θαη ζοκηήνεζεξ ηζπφμοκ ηα αθυιμοζα :

- ε πενίπηςζε αθαίνεζεξ ηεξ ελμοζημδυηεζεξ ημο θαηαζθεοαζηηθμφ μίθμο ή ημο
ελμοζημδμηεμέκμο ακηηπνμζχπμο ημο ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Οδεγία
93/42/EEC, πνμξ ημκ πνμμεζεοηή, γηα πανμπή ακηαιιαθηηθχκ - ζοκηενήζεςκ - ηεπκηθήξ
οπμζηήνηλεξ - εγγοήζεςκ θιπ. θαη εκηυξ ηεξ απαηημφμεκεξ δεθαεηίαξ, ζα πνέπεη κα θαηαηεζεί
βεβαίςζε δέζμεοζεξ ημο θαηαζθεοαζηή ή ημο ελμοζημδμηεμέκμο ακηηπνμζχπμο ημο ζηεκ
Γονςπασθή Έκςζε υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Οδεγία 93/42/EEC, γηα ηεκ ζοκεπή θαη
απνυζθμπηε ιεηημονγία ημο ζογθνμηήμαημξ, με ημοξ ίδημοξ δεημφμεκμοξ υνμοξ μέπνηξ
ζομπιήνςζεξ ηεξ δεθαεηίαξ ημοιάπηζημκ.
β) Όια ηα απαηημφμεκα ακηαιιαθηηθά θαη ημ ζφκμιμ ηςκ ακαιχζημςκ γηα ηεκ εφνοζμε θαη
απνυζθμπηε ιεηημονγία ημο οπυ πνμμήζεηα ελμπιηζμμφ.
γ) Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη κα θαηαζέζεη :
- Πιήνεξ εγπεηνίδημ με ζαθείξ μδεγίεξ πνήζεςξ θαη ιεηημονγίαξ ημο θαηαζθεοαζηηθμφ
μίθμο (Operation Manuals) με ακαιοηηθή πενηγναθή ηςκ ακηίζημηπςκ πνςημθυιιςκ θαη
ιεηημονγηχκ γηα υιεξ ηηξ ακηίζημηπεξ εθανμμγέξ μεηαθναζμέκμ μπςζδήπμηε ζηεκ Γιιεκηθή
γιχζζα θαηά ηεκ πανάδμζε ημο ζογθνμηήμαημξ, εκχ ζηεκ ανπηθή πνμζθμνά (ζημκ επί μένμοξ
θάθειμ ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ) μπμνεί κα δμζεί ζηεκ Αγγιηθή γιχζζα θαη θαηά πνμηίμεζε θαη ζηεκ
Γιιεκηθή γιχζζα.
- Πιήνεξ ακαιοηηθυ πνυγναμμα εθπαίδεοζεξ γηα ημοξ πνήζηεξ (ηαηνμφξ – κμζειεοηηθυ
πνμζςπηθυ) υπςξ θαη γηα ημοξ ηεπκηθμφξ ημο Σμήμαημξ Βημσαηνηθήξ Σεπκμιμγίαξ ςξ θαη
ακηίγναθμ ηςκ ακαγθαίςκ βμεζεμάηςκ ή πηκάθςκ ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα.

- Πιήνεξ ακαιοηηθυ πνυγναμμα εθπαίδεοζεξ γηα ηεπκηθμφξ ημο ημήμαημξ ΒΙΣ ημο
ΝΟΟΚΟΜΓΙΟΤ (ημοιάπηζημκ δομ ηεπκηθμί ημο Σμήμαημξ Βημσαηνηθήξ Σεπκμιμγίαξ ζα
εθπαηδεοημφκ θαη ζα παναθμιμοζμφκ υιεξ ηηξ μεηεθπαηδεφζεηξ πμο ζα πναγμαημπμημφκηαη γηα
ημοξ ηεπκηθμφξ ημο μίθμο, ζα ημοξ πμνεγεζεί δε πηζημπμηεηηθυ απυ ημκ θαηαζθεοαζηηθυ μίθμ θαη
ζα ημοξ δμζεί ελμοζημδμηεμέκε πνυζβαζε (θςδηθμί πνυζβαζεξ, θάνηα, θιπ) χζηε κα μπμνμφκ κα
επεμβαίκμοκ γηα επηζθεοή θαη ζοκηήνεζε, ςξ θαη ακηίγναθμ ηςκ ακαγθαίςκ βμεζεμάηςκ ή
πηκάθςκ ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα).
3 . Γπίζεξ μ πνμμεζεοηήξ, οπμπνεμφηαη κα ακαθένεη υηη δηαζέηεη θαηάιιεια εθπαηδεομέκμ
πνμζςπηθυ (πένακ θαη ακελάνηεηα ημο ακηίζημηπμο ηεπκηθμφ πνμζςπηθμφ γηα πανμπή οπενεζηχκ
εγθαηάζηαζεξ, ζοκηήνεζεξ, θιπ) γηα ηεκ οπμζηήνηλε ηςκ πνμζθενμμέκςκ εηδχκ θαη επίδεηλε –
εθμάζεζε ημο πνμζςπηθμφ ημο ΝΟΟΚΟΜΓΙΟΤ (ηαηνηθυ - κμζειεοηηθυ πνμζςπηθυ) ηυζμ επί
ηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ εηδχκ υζμ θαη επί ηςκ δοκαημηήηςκ απμηειεζμαηηθυηενεξ θαη
επςθειέζηενεξ εθμεηάιιεοζεξ θαη ακάπηολεξ ηεξ απυδμζήξ ηςκ, πμημηηθήξ θαη πμζμηηθήξ.
Σμ οπυρε εθπαηδεοηηθυ ςξ θαη ημ ηεπκηθυ πνμζςπηθυ ζα ακαθενζμφκ πςνηζηά με ημκ
ακηίζημηπμ πνυκμ εκαζπυιεζήξ ημοξ, ηα πνμζυκηα, εθπαίδεοζε θιπ θαη ζα ζοκοπμβιεζμφκ
ζπεηηθά πηζημπμηεηηθά εηδηθήξ πνμξ ημφημ εθπαίδεοζεξ θαη ακηίζημηπεξ ελμοζημδυηεζεξ απυ ημκ
θαηαζθεοαζηή ή ημκ ελμοζημδμηεμέκμ ακηηπνυζςπμ ημο ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε υπςξ αοημί
μνίδμκηαη ζηεκ Οδεγία 93/42/EEC, χζηε κα ηεθμενηχκεηαη ε θαηαιιειυηεηά ημοξ, ακηίζημηπα,
γηα ηεκ πιήνε εθπαίδεοζε ακαηζζεζημιυγςκ / πεηνμονγχκ /κμζειεοηηθμφ πνμζςπηθμφ επί ηεξ
ιεηημονγίαξ ηςκ μεπακεμάηςκ θαη ηεξ πιήνμοξ εθμεηάιιεοζεξ ηςκ δοκαημηήηςκ ηςκ εηδχκ εκχ
γηα ημ ηεπκηθυ πνμζςπηθυ ή θαηαιιειυηεηα ημο γηα εγθαηάζηαζε, service θιπ ηςκ οπυρε εηδχκ.
Η οπυρε εθπαίδεοζε ημο πνμζςπηθμφ (ηαηνμί – ακαηζζεζημιυγμη – κμζειεοηηθυ πνμζςπηθυ)
ζα είκαη δηάνθεηαξ ημοιάπηζημκ ηνηάκηα (30) εμενμιμγηαθχκ εμενχκ, άκεο πνυζζεηεξ αμμηβήξ
ημο πνμμεζεοηή, με έκανλε μεηά ηεκ εγθαηάζηαζε ημο ζογθνμηήμαημξ, θαη ζα έπεη μιμθιενςζεί
πνηκ ηεκ μνηζηηθή παναιαβή αοημφ.
Πένακ ημφημο, μ πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη, άκεο πνυζζεηεξ αμμηβήξ, κα επακαιάβεη ηεκ
ςξ άκς εθπαίδεοζε γηα ίδημ πνμκηθυ δηάζηεμα ημοιάπηζημκ, υηακ θαη εάκ αοηυ δεηεζεί απυ ημ
ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ, μέζα ζηεκ δηάνθεηα ηεξ πενηυδμο εγγφεζεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ.
Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη εκηυξ ημο πνμκηθμφ δηαζηήμαημξ απυ ηεκ ιήλε ηεξ
πνμηεηκυμεκεξ πενηυδμο εγγφεζεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ μέπνη ηεκ ιήλε ημο δηαζηήμαημξ ηςκ δέθα
εηχκ απυ ηεκ μνηζηηθή παναιαβή ημο ζογθνμηήμαημξ, κα πανέπεη επί πιέμκ μία ημοιάπηζημκ
ακάιμγε εθπαίδεοζε φζηενα απυ αίηεμα ημο θμνέα πςνίξ ηεκ θαηαβμιή πνυζζεηεξ αμμηβήξ γηα
ηοπυκ επακάιερε ηεξ εθπαίδεοζεξ μεηαγεκέζηενα, πνμξ εθπαίδεοζε κέμο πνμζςπηθμφ
(ακαηζζεζημιυγςκ, πεηνμονγχκ, κμζειεοηηθμφ πνμζςπηθμφ θιπ).
Ο πνμμεζεοηήξ οπμπνεμφηαη κα ελαζθαιίζεη ηεκ φπανλε αμεηαπείνηζηςκ ακηαιιαθηηθχκ
θαη θφνηα ηε δηάζεζε αοηχκ, ςξ θαη ηςκ ακηίζημηπςκ θαηάιιειςκ οιηθχκ γηα ηεκ πιήνε
ιεηημονγία θαη απυδμζε ημο ζογθνμηήμαημξ με ημκ πανειθυμεκμ ελμπιηζμυ, επί δέθα (10)
ημοιάπηζημκ ζοκμιηθά έηε. Η ακάιμγε δέζμεοζε ζα γίκεηαη με θαηάζεζε ζπεηηθήξ έγγναθεξ
βεβαίςζεξ ημο θαηαζθεοαζηή ή ημο ελμοζημδμηεμέκμο ακηηπνμζχπμο ημο ζηεκ Γονςπασθή
Έκςζε υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Οδεγία 93/42/EEC, ζημκ επί μένμοξ θάθειμ ηεπκηθήξ

πνμζθμνάξ, δεδμμέκμο υηη θνίκεηαη ςξ μοζηχδεξ απαίηεζε γηα ηεκ μμαιή, απνυζθμπηε θαη
μαθνυπνμκε ιεηημονγία ημο ζογθνμηήμαημξ.
ημκ επί μένμοξ θάθειμ ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ, πένα απυ ηεκ βαζηθή ζφκζεζε ημο
πνμζθενυμεκμο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ ζα ακαγνάθμκηαη μπςζδήπμηε ζε ιίζηα υια ηα
απαναίηεηα οιηθά γηα ηεκ ιεηημονγία, ζοκηήνεζε θαη επηζθεοή ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ
(ιοπκηχκ, led ,αηζζεηήνεξ Ο2, αηζζεηήνεξ νμήξ, θιπ., θαιχδηα - ζςιήκεξ – ζοκδεηηθά ζφκδεζεξ
ηςκ επημένμοξ ημεμάηςκ ημο μεπακήμαημξ θαη με ηηξ πανμπέξ ημο Νμζμθμμείμο, θοθιχμαηα
αζζεκχκ, μπαηανηχκ, ημ ζφκμιμ ηςκ ακαιςζίμςκ οιηθχκ θιπ.).
Να δηαζέηεη δηαθνηβςμέκα υνγακα γηα ημκ έιεγπμ/ζοκηήνεζε/επηζθεοή ημο ελμπιηζμμφ πμο
πνμζθένεηαη ζηεκ εκ ιυγς εκυηεηα. Να θαηαηεζεί θαηάιμγμξ μνγάκςκ γηα υιμοξ ημοξ
απαναίηεημοξ ειέγπμοξ θιπ ,υπςξ αοημφξ πνμθφπημοκ απυ ημ εγπεηνίδημ ημο θαηαζθεοαζηηθμφ
μίθμο. Να θαηαηεζμφκ πηζημπμηεηηθά δηαθνίβςζεξ ηςκ μνγάκςκ ειέγπμο με ηα μπμία ζα
εθηειμφκηαη μη ζοκηενήζεηξ ημο ελμπιηζμμφ πμο πνμζθένμκηαη γηα ημ ζφκμιμ ηεξ εθάζημηε
εκυηεηαξ (επί πμηκή απμθιεηζμμφ).

«ΟΓΔΖΜ ΟΡΙΒΑΟΕΟ ΝΘΕΞΜΡΟ ΟΡΚΠΕΞΕΟHΟ-ΓΝΖΟΗΓΡΕΟ ΗΑΖ ΔΓΟΙΓΡΟΓΖΟ
ΝΞΜΙΕΘΓΡΠΩΚ»

H εηαηνεία ……………………..….. (ΓΣΑΙΡΓΙΑ) έπεη πνμμεζεφζεη ζημ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ
…………..………….…… (ΠΓΛΑΣΗ) έκα ………………………………. ημο μίθμο ………………..…….….., Μμκηέιμ
……………….
Σμ ζογθνυηεμα αοηυ, ημ μπμίμ μ ΠΓΛΑΣΗ πνεζημμπμηεί γηα …………………………….. θαη
……………………………………. ζθμπμφξ έπεη απυ ηε θφζε ημο ακάγθε εηδηθήξ ζοκηήνεζεξ θαη
παναθμιμφζεζεξ .
Ο ΠΓΛΑΣΗ ακαζέηεη γηα μπηχ έηε ( 8 ) με ηεκ πανμφζα ζηεκ ΓΣΑΙΡΓΙΑ (μη μπμίμη ζημ ελήξ
ζηεκ φμβαζε αοηή ζα ακαθένμκηαη θαη ζακ ζομβαιιυμεκμη ή ζομβαιιυμεκα μένε) θαη ε ΓΣΑΙΡΓΙΑ
δειχκεη υηη ακαιαμβάκεη ηεκ πιήνε ζοκηήνεζε, επηζθεοή θαη παναθμιμφζεζε ημο ζογθνμηήμαημξ με
ημοξ παναθάης υνμοξ θαη ζομθςκίεξ :

1. ΤΝΣΗΡΗΗ
1.1. Η ΓΣΑΙΡΓΙΑ ακαιαμβάκεη ηε πιήνε ζοκηήνεζε θαη επηζθεοή ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ
θαη ηςκ ακαθενυμεκςκ μενχκ θαη ελανηεμάηςκ ημο ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο πανειθυμεκμο
ελμπιηζμμφ θαζ΄ υιε ηεκ δηάνθεηα ηεξ φμβαζεξ ζφμθςκα με ηα εηδηθά εγπεηνίδηα θαη πνμδηαγναθέξ
ημο θαηαζθεοαζηή Οίθμο. Πνμξ ημφημ ε ΓΣΑΙΡΓΙΑ οπμπνεμφηαη κα δηαζέηεη ζηεκ Γιιάδα μυκημα
θαηάιιεια εθπαηδεομέκμ πνμζςπηθυ, με πηζημπμηεηηθυ εθπαίδεοζεξ θαη ελμοζημδυηεζεξ αοημφ απυ
ημκ θαηαζθεοαζηή ή ημκ ελμοζημδμηεμέκμ ακηηπνυζςπμ ημο ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε υπςξ αοημί
μνίδμκηαη ζηεκ Οδεγία 93/42/EEC, γηα ηεκ ζοκηήνεζε ημο ζογθεθνημέκμο μεπακήμαημξ. ε
πενίπηςζε αιιαγχκ πμο έπμοκ επέιζεη ζημ εκ ιυγς πνμζςπηθυ (αιιαγέξ πνμζχπςκ, επηπιέμκ
εθπαηδεφζεηξ, κέα πηζημπμηεηηθά απυ ημκ θαηαζθεοαζηή ή ημκ ελμοζημδμηεμέκμ ακηηπνυζςπμ ημο
ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Οδεγία 93/42/EEC, θιπ) εκ ζπέζεη με ηα
ζημηπεία πμο ε ΓΣΑΙΡΓΙΑ είπε θαηαζέζεη με ηεκ πνμζθμνά ηεξ γηα ηεκ ακάιερε ηεξ πνμμήζεηαξ,
είκαη απαναίηεημ κα οπμβιεζμφκ αοηά ζημκ ΠΓΛΑΣΗ πνμ ηεξ οπμγναθήξ ηεξ πανμφζαξ φμβαζεξ.
Η ΓΣΑΙΡΓΙΑ οπμπνεμφηαη κα ελαζθαιίζεη ηεκ φπανλε αμεηαπείνηζηςκ ακηαιιαθηηθχκ, ημ ζφκμιμ
ηςκ ακαιςζίμςκ οιηθχκ ζοκηήνεζεξ θαη ιεηημονγίαξ θαη θφνηα ηε δηάζεζε αοηχκ, ςξ θαη ηςκ
ακηίζημηπςκ θαηάιιειςκ οιηθχκ γηα ηεκ πιήνε ιεηημονγία θαη απυδμζε ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ
με ημκ πανειθυμεκμ ελμπιηζμυ, επί δέθα (10) ημοιάπηζημκ ζοκμιηθά έηε. Η ακάιμγε δέζμεοζε ζα
γίκεηαη με θαηάζεζε ζπεηηθήξ έγγναθεξ βεβαίςζεξ ημο θαηαζθεοαζηή ή ημο ελμοζημδμηεμέκμο
ακηηπνμζχπμο ημο ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Οδεγία 93/42/EEC, γηα ηεκ
αλημιυγεζε ηεξ πνμζθμνάξ, δεδμμέκμο υηη θνίκεηαη ςξ μοζηχδεξ απαίηεζε ηεξ πνμθήνολεξ γηα ηεκ
μμαιή, απνυζθμπηε θαη μαθνυπνμκε ιεηημονγία ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ

1.2. Η φμβαζε πενηιαμβάκεη :
α) Σεκ ζοκηήνεζε ημο ελμπιηζμμφ υπςξ αοηή πνμθφπηεη απυ ηα εγπεηνίδηα ημο θαηαζθεοαζηή
μίθμο γηα ημ πνμζθενυμεκμο μμκηέιμο

θιπ

β) Σεκ απμθαηάζηαζε ηςκ βιαβχκ ζομπενηιαμβακμμέκςκ θαη ηςκ ακηαιιαθηηθχκ, ακαιχζημςκ

γ) Σεκ ακηηθαηάζηαζε απενηυνηζημο ανηζμμφ ακηαιιαθηηθχκ, ημ ζφκμιμ ηςκ ακαιςζίμςκ θιπ
θαη ακελανηήηςξ ανηζμμφ ελεηάζεςκ θαηά ηεκ δηάνθεηα ηζπφμξ ηεξ ζφμβαζεξ. Σα ακηαιιαθηηθά ζα
είκαη :
 αμεηαπείνηζηα
 πηζημπμηεμέκα απυ ημκ θαηαζθεοαζηηθυ μίθμ.
 Με εγγφεζε ημοιάπηζημκ δομ εηχκ απυ ημκ θαηαζθεοαζηηθυ μίθμ.
δ) Σε ιήρε θάζε πνμιεπηηθμφ μέηνμο γηα ηεκ απμθογή ηοπυκ ακςμαιηχκ ή δεμηχκ.
ε) ηοπυκ επηθαηνμπμηήζεηξ ημο ιμγηζμηθμφ (updates, patches) ημο Καηαζθεοαζηηθμφ Οίθμο ζε
οπάνπμκηα πνμγνάμμαηα (software, hardware θιπ).
ζη) πιήνεξ πνςηυθμιιμ ειεθηνηθήξ αζθάιεηαξ θαηά ηεκ πανάδμζε θαη οπεφζοκε δήιςζε γηα
έθδμζε πνςηυθμιιμο ειεθηνηθήξ αζθάιεηαξ έπεηηα απυ θάζε επηζθεοή ή ζοκηήνεζε.
δ) πιήνε πνςηυθμιια ειέγπμο πμηυηεηαξ/μεηνήζεςκ π.π validation ηςκ θιηβάκςκ αημμφ
ζφμθςκα με ημ πνυηοπμ ΓΝ 17665 ή κεχηενυ ημο.

1.3. Η ζοκηήνεζε θαη επηζθεοή ζα γίκεηαη με ηα απαηημφμεκα εηδηθά ενγαιεία θαη υνγακα
μεηνήζεςξ θαη ειέγπμο απυ εηδηθά εθπαηδεομέκμ πνμζςπηθυ ηεξ ΓΣΑΙΡΓΙΑ, ζφμθςκα με ηηξ
δηεζκχξ ηζπφμοζεξ πνμδηαγναθέξ ημο θαηαζθεοαζηηθμφ Οίθμο ημο ζογθνμηήμαημξ. Σα απαηημφμεκα
εηδηθά ενγαιεία θαη υνγακα μεηνήζεςξ θαη ειέγπμο κα είκαη δηαθνηβςμέκα – κα θαηαηεζμφκ ηα
ακηίζημηπα πηζημπμηεηηθά.
1.4. Καηά ηε ζοκηήνεζε ή επηζθεοή ε ΓΣΑΙΡΓΙΑ ζα πνμβαίκεη θαηά ηεκ άπμρή ηεξ, ζε θάζε
απαηημφμεκε ηεπκηθή μεηαηνμπή γηα ηεκ ανηηυηενε θαη αζθαιή ιεηημονγία θαη απυδμζε ημο
ελμπιηζμμφ, εθ’ υζμκ ημφημ επηηνέπεηαη ή πνμβιέπεηαη απυ ημκ θαηαζθεοαζηηθυ Οίθμ. Οη μεηαηνμπέξ
αοηέξ δεκ ζα έπμοκ επίπηςζε ζηεκ πανεπμμέκε πμηυηεηα θαη ηαπφηεηα ηςκ εθηειμομέκςκ
ελεηάζεςκ, υπςξ αοηέξ πνμζδημνίδμκηαη ζηε ζφμβαζε ηεξ αγμνάξ ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ.
Ακηίζεηα απμζθμπμφκ ζηε βειηίςζε ηςκ ιεηημονγηθχκ παναθηενηζηηθχκ.
1.5. Η ΓΣΑΙΡΓΙΑ μθείιεη κα εκεμενχκεη ημκ ΠΓΛΑΣΗ ζπεηηθά με ηηξ βειηηχζεηξ ημο
ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ πμο ζοκηζηά μ θαηαζθεοαζηηθυξ μίθμξ.
1.6. Καζ' υιε ηε δηάνθεηα ηζπφμξ ηεξ πανμφζαξ φμβαζεξ ζα ηενείηαη εμενμιυγημ ιεηημονγίαξβιαβχκ θαη ζοκηήνεζεξ ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ, με εοζφκε ημο Σμήμαημξ Βημσαηνηθήξ
Σεπκμιμγίαξ ημο ΠΓΛΑΣΗ. Σμ εμενμιυγημ αοηυ ζα οπμγνάθεηαη απυ ημκ ανμυδημ ημο Σμήμαημξ ή
ημκ ανμυδημ ειεθηνμκηθυ ημο Σμήμαημξ Βημσαηνηθήξ Σεπκμιμγίαξ ημο ΠΓΛΑΣΗ θαη ημκ οπεφζοκμ
ηεπκηθυ ηεξ ΓΣΑΙΡΓΙΑ. ημ εμενμιυγημ ζα ακαγνάθμκηαη υιεξ μη βιάβεξ θαη ηα αίηηά ημοξ, μη

εκένγεηεξ απμθαηάζηαζήξ ημοξ απυ ηεκ πιεονά ηεξ ΓΣΑΙΡΓΙΑ θαζχξ θαη μ πνυκμξ
αθηκεημπμίεζεξ ημο μεπακήμαημξ.
1.7. Η ΓΣΑΙΡΓΙΑ μθείιεη κα ιαμβάκεη υια ηα επηβαιιυμεκα μέηνα αζθαιείαξ θαη κα
ελαζθαιίδεη ημ πνμζςπηθυ ηςκ ζοκενγείςκ ημο γηα θάζε πενίπηςζε αηοπήμαημξ, πμο ηοπυκ ζομβεί
θαηά ηεκ δηάνθεηα εθηέιεζεξ ενγαζηχκ ζφμθςκα με ηεκ πανμφζα, επί ημο μεπακήμαημξ.

2.
ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ
ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ

ΤΝΣΗΡΗΗ

–

ΓΠΙΚΓΤΓ

ΒΛΑΒΩΝ

-

ΥΡΟΝΟ

2.1. Η πνμιεπηηθή ζοκηήνεζε ζα γίκεηαη ζφμθςκα με ηηξ μδεγίεξ ημο μίθμο θαηαζθεοήξ απυ
Δεοηένα έςξ Παναζθεοή θαη απυ χνα 08.00 έςξ 15.00. ε πενίπηςζε πμο μη ακςηένς εμένεξ
απμηειμφκ επίζεμεξ ανγίεξ ή εμνηέξ ημο πνυκμο ε πνμιεπηηθή ζοκηήνεζε ημο μεπακήμαημξ ζα
μεηαηίζεηαη ηεκ πνχηε ενγάζημε εμένα πμο αθμιμοζεί μεηά ηεκ ανγία.
2.2. Οη επηζθεοέξ ηςκ βιαβχκ γίκμκηαη θαζεμενηκά με ελαηνμομέκςκ ηςκ Ανγηχκ θαη
αββαημθφνηαθςκ υηακ ημ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ εθεμενεφεη. Η πνμζέιεοζε ηςκ Σεπκηθχκ ηεξ
ΓΣΑΙΡΓΙΑ γηα ηηξ επηζθεοέξ ζα γίκεηαη εκηυξ ΔΤΟ (2) ςνχκ απυ ηε ιήρε ηεξ εηδμπμίεζεξ ζηα
γναθεία ηεξ, με ηηξ πνμτπμζέζεηξ πμο ακαθένμκηαη ζημ εδάθημ 2.4 θαηςηένς, εθηυξ ακ πνμθφρμοκ
ιυγμη ακςηέναξ βίαξ δευκηςξ απμδεδεηγμέκμη πμο επηβεβαηχκμοκ ημ ακέθηθημ ηεξ έγθαηνεξ
μεηάβαζεξ. Η εηδμπμίεζε ηεξ ΓΣΑΙΡΓΙΑ γηα ηεκ απμθαηάζηαζε ηςκ βιαβχκ ζα γίκεηαη ζηα
γναθεία ηεξ ζημ θαλ : ……………………., ηηξ ενγάζημεξ μένεξ θαη χνεξ απυ ημ Σμήμα ΒΙΣ ημο ΠΓΛΑΣΗ
θαη ηηξ με ενγάζημεξ απυ ημ ανμυδημ Σμήμα ημο ΠΓΛΑΣΗ.
2.3. Καηά ηεκ δηάνθεηα ηςκ πνμγναμμαηηζμέκςκ οκηενήζεςκ-Γπηζθεοχκ πμο ζα γίκμκηαη απυ
ημοξ ηεπκηθμφξ ηεξ ΓΣΑΙΡΓΙΑ ζα εηδμπμηείηαη απυ ηεκ ΓΣΑΙΡΓΙΑ με Fax θαη ημ Σμήμα
Βημσαηνηθήξ Σεπκμιμγίαξ ημο ΠΓΛΑΣΗ. Πανάβαζε αοημφ ημο υνμο ζα επηθένεη ηεκ πμηκή ηεξ με
πιενςμήξ ημο εηήζημο ηημμιμγίμο πμο ζα εθδίδεηαη απυ ηεκ ΓΣΑΙΡΓΙΑ.
2.4. Η επηηνεπυμεκε δηάνθεηα αθηκεημπμίεζεξ (downtime) ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ
ζομθςκείηαη ζε δηαθυζηεξ ζανάκηα (240) χνεξ ακά έημξ γηα ημ ζφκμιμ ημο ελμπιηζμμφ ηεξ
οπμεκυηεηαξ. Ωξ πνυκμξ αθηκεημπμίεζεξ μνίδεηαη μ πνυκμξ αθηκεημπμίεζεξ ηςκ επί μένμοξ
αοηυκμμςκ ιεηημονγηθχκ μμκάδςκ ή ημο ζοκυιμο ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ θαηά ημκ μπμίμ δεκ
ήηακ δοκαηή ε δηεκένγεηα πενηζηαηηθμφ. Ο πνυκμξ αοηυξ ζα πνμζμεηνείηαη αζνμηζηηθά απυ ηεκ
εηδμπμίεζε ηεξ εηαηνίαξ (με ελαηνμομέκςκ ηςκ Ανγηχκ θαη αββαημθφνηαθςκ υηακ ημ Νμζμθμμείμ
εθεμενεφεη) γηα επηζθεοή, ε μπμία θιήζε ζα γίκεηαη με απμζημιή fax απυ Δεοηένα έςξ Παναζθεοή
θαη απυ χνεξ 08.00 έςξ 22.00. Η θιήζε αοηή ζα γίκεηαη – εθυζμκ παναζηεί ακάγθε - απυ χνεξ
08.00 έςξ 22.00 θαη ηηξ Ανγίεξ θαη ηα αββαημθφνηαθα, εθυζμκ ημ Νμζμθμμείμ εθεμενεφεη. O
πνυκμξ αοηυξ δεκ πενηιαμβάκεη ημκ πνυκμ πνμιεπηηθήξ ζοκηήνεζεξ θαη ενγαζίεξ ακαβάζμηζεξ ημο
ζογθνμηήμαημξ. Ωξ χνεξ αθηκεημπμίεζεξ ζα ιμγίδεηαη ημ ζφκμιμ ηςκ ςνχκ ημο 24χνμο απυ ηεκ
χνα εηδμπμίεζεξ ηεξ ΓΣΑΙΡΓΙΑ, υπςξ αοηή πενηγνάθεηαη παναπάκς, μέπνη ηεκ πιήνε
απμθαηάζηαζε ηεξ βιάβεξ. Γθυζμκ μ πνυκμξ αθηκεημπμίεζεξ μεπακήμαημξ οπμεκυηεηαξ οπενβεί ηηξ

24 χνεξ απυ ηεκ εηδμπμίεζε / θιήζε ηεξ εηαηνείαξ, μη πένακ ηςκ 24 ςνχκ δαπακεζείζεξ χνεξ
δηπιαζηάδμκηαη γηα ημκ οπμιμγηζμυ ημο πνυκμο αθηκεημπμίεζεξ ηεξ πενίπηςζεξ.

3.

ΠΟΙΝΙΚΓ ΡΗΣΡΓ

3.1. ημ ηέιμξ ηζπφμξ εθάζηεξ εηήζηαξ φμβαζεξ ζα οπμιμγίδμκηαη μη χνεξ αθηκεημπμίεζεξ
ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ υπςξ μνίδεηαη ακςηένς.
3.2. Γηα θάζε χνα αθηκεημπμίεζεξ πένακ ηςκ δηαθμζίςκ ζανάκηα ςνχκ (240) ακά έημξ γηα ημ
ζφκμιμ ημο ελμπιηζμμφ ακά οπμεκυηεηα, ζα επηβάιιεηαη ζηεκ ………….…………(ΓΣΑΙΡΓΙΑ) ςξ πμηκηθή
νήηνα πανάηαζε ηεξ φμβαζεξ 24 χνεξ πςνίξ αμμηβή θαη 2% επί ηεξ ζοκμιηθήξ εηήζηαξ αλίαξ ηεξ
ζφμβαζεξ πνυζηημμ ακά χνα αθηκεημπμίεζεξ.
3.3. Καηά ηεκ δηάνθεηα ημο ζομβαηηθμφ πνυκμο ζοκηήνεζεξ θαη μεηά ηεκ πανέιεοζε είθμζη (20)
ενγαζίμςκ εμενχκ πςνίξ ηεκ απμθαηάζηαζε ηεξ βιάβεξ ή αδοκαμία πανμπήξ ακηαιιαθηηθχκ, ε
ΓΣΑΙΡΓΙΑ οπμπνεμφηαη κα ακηηθαηαζηήζεη ημ ζφκμιμ ημο ηαηνμηεπκμιμγηθμφ είδμοξ με κέαξ
ηεπκμιμγίαξ θαη αολεμέκςκ ε ακηίζημηπςκ ημοιάπηζημκ δοκαημηήηςκ πςνίξ θαμία επηβάνοκζε ημο
ΠΓΛΑΣΗ.
3.4. Η πμηκηθή νήηνα πμο πνμβιέπεηαη ζηα ςξ άκς δεκ μπμνεί κα εθανμμζηεί ζε πενηπηχζεηξ
ζεμμεκηχκ, δμιημθζμνχκ θαη απμδεδεηγμέκςκ παναβηάζεςκ ηεξ μνζήξ πνήζεξ.
Οη ηοπυκ δεμηέξ πμο ζα πνμθιεζμφκ απυ ηηξ πημ πάκς πενηπηχζεηξ, θαζχξ θαη ηα οιηθά
πμο ζα απαηηεζμφκ γηα ηεκ ακηηθαηάζηαζε ημο μεπακήμαημξ, ζα βανφκμοκ θαη ζα θαιοθζμφκ απυ ημκ
ΠΓΛΑΣΗ
3.5. Η παναθνάηεζε ηςκ πμζχκ ηςκ πμηκηθχκ νεηνχκ ζα γίκεηαη με αθαίνεζε απυ ημ εηήζημ
ζομβαηηθυ ηίμεμα, ή ακ αοηυ δεκ επανθεί απυ ηεκ εγγοεηηθή επηζημιή είηε ηέιμξ με θάζε κυμημμ
μέζμκ.

4.

ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ / ΠΛΗΡΩΜΗ

4.1. Γηα ηηξ ακαθενυμεκεξ ζηεκ πανμφζα φμβαζε εηήζηαξ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ-επηζθεοήξ, μ
ΠΓΛΑΣΗ ζα θαηαβάιεη ζηεκ ΓΣΑΙΡΓΙΑ ………………….. θάζε ηέιμξ ελαμήκμο ημ πμζυ ηςκ
………………………………………………….……… (μιμγνάθςξ) (……..…..………€) ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο ΦΠΑ ….%.

Καη
ζοκμιηθή
εηήζηα
δαπάκε
ζομπενηιαμβακμμέκμο
………………………………………………….……… (μιμγνάθςξ) (……..…..………€).

ημο

ΦΠΑ

4.2. ηεκ ηημή αοηή πενηιαμβάκεηαη ε ηημή ηςκ ακηαιιαθηηθχκ, ημο ζοκυιμο ηςκ ακαιςζίμςκ
οιηθχκ θαη ενγαηηθχκ, ηα δηάθμνα άιια θυζηε ηεξ ΓΣΑΙΡΓΙΑ (ππ μεηαθηκήζεηξ, δηαμμκή, ενγαιεία
θιπ) θαζχξ θαη θάζε άιιε επηβάνοκζε θαη μη οπέν ηνίηςκ θναηήζεηξ υπςξ πνμβιέπεηαη απυ ηεκ
ηζπφμοζα κμμμζεζία θαη ηε πνμζθμνά ηεξ ΓΣΑΙΡΓΙΑ πμο έγηκε απμδεθηή.

4.3. Η ελυθιεζε ηεξ ΓΣΑΙΡΓΙΑ γηα ηεκ οπυ ημ ζημηπείμ 4.1 ακςηένς ζομθςκεζείζα αμμηβή,
ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο ΦΠΑ, ζα θαηαβάιιεηαη απυ ημκ ΠΓΛΑΣΗ με ηεκ μιμθιήνςζε ημο
ελαμήκμο θαη ηεκ ιήρε ημο ζπεηηθμφ ελαμεκηαίμο ηημμιμγίμο ηεξ ΓΣΑΙΡΓΙΑ, εκηυξ εκεκήκηα (90)
εμενχκ απυ ηεκ οπμβμιή ημο.

5.

ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΓΠΙΣΟΛΗ ΤΝΣΗΡΗΗ

5.1. Γηα ηεκ θαιή εθηέιεζε ηςκ υνςκ ηεξ εηήζηαξ φμβαζεξ ε ΓΣΑΙΡΓΙΑ…….………….. θαηέζεζε
ηεκ οπ ανηζμ………. Γγγοεηηθή Γπηζημιή ηεξ ηνάπεδαξ …………….…….…. αλίαξ 10% ηεξ θαζανήξ
ζομβαηηθήξ αλίαξ ηεξ εηήζηαξ φμβαζεξ πιήνμοξ ζοκηήνεζεξ-επηζθεοήξ, ήημη αλίαξ …………………………€
θαη ηζπφμξ εκυξ έημοξ θαη εκυξ μεκυξ, ήημη ηζπφμξ μέπνη ηεκ …../…../…….…

6.

ΓΦΑΡΜΟΣΓΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΓΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

6.1. Η εκ ιυγς φμβαζε δηέπεηαη απυ ημ Γιιεκηθυ Δίθαημ.
6.2. ε πενίπηςζε δηαθμνχκ, πμο εκδεπμμέκςξ πνμθφρμοκ ζπεηηθά με ηεκ ενμεκεία ή ηεκ
εθηέιεζε ή ηεκ εθανμμγή ηεξ φμβαζεξ ή ελ’ αθμνμήξ ηεξ, μ ΠΓΛΑΣΗ θαη ε ΓΣΑΙΡΓΙΑ
θαηαβάιιμοκ θάζε πνμζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιοζή ημοξ, ζφμθςκα με ημοξ θακυκεξ ηεξ θαιήξ
πίζηεξ θαη ηςκ πνεζηχκ ζοκαιιαθηηθχκ εζχκ πάκηα οπυ ημ πνίζμα ηεξ πνμζηαζίαξ ημο δεμμζίμο
ζομθένμκημξ.
6.3. ε πενίπηςζε αδοκαμίαξ ελεφνεζεξ θμηκά απμδεθηήξ ιφζεξ απμθιεηζηηθά ανμυδηα είκαη ηα
Γιιεκηθά Δηθαζηήνηα.

ακ απυδεηλε ηςκ παναπάκς οπμγνάθεηαη ε φμβαζε αοηή απυ ηα δφμ ζομβαιιυμεκα μένε ζε
ηνία πνςηυηοπα.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΓΝΟΙ

Γηα ηεκ ………………………………

Γηα ηεκ ΓΣΑΙΡΓΙΑ

