
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

1.  Σύγχρονης τεχνολογίας 
ΝΑΙ. Να αναφερθεί η χρονολογία 

πρώτης κυκλοφορίας 

2.  Διαστάσεις (mm) και βάρος (kg) Να αναφερθούν 

3.  Εύκολη χρήση Ναι, να αναφερθεί 

4.  Λειτουργία Με μπαταρία. Να αναφερθεί αναλυτικά 

5.  Μέθοδοι διέγερσης 

Να διαθέτει κατ΄ ελάχιστο τις 

παρακάτω διεγέρσεις : 

α) Train of  Four (4 παλμοί) , στα 2 

Ηz  με εύρος παλμού 200μs και 

χρονικό διάστημα  500ms μεταξύ 

των παλμών 

β) Double Burst Stimulation 3:2, με 

εύρος παλμού 200μs,  χρονικό 

διάστημα  20ms μεταξύ των παλμών 

και διάρκεια 750ms μεταξύ των 2 

σειρών παλμών 

γ) Post Tetanic Count, με εύρος 

παλμού 200μs και διάστημα tetanic  

20ms 

δ) Continuous στο 1Hz, με εύρος 

παλμού 200μs και χρονικό διάστημα  

1sec μεταξύ των παλμών 

6.  
Οπτική και ακουστική ένδειξη σωστής 

λειτουργίας 

Να περιγραφεί 

7.  Εύκολος καθαρισμός και απολύμανση ΝΑΙ, να αναφερθεί 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

8.  
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τρία (3) έτη και επάρκεια 

ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. 

9.  

Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές 

προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του 

κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ). 



10.  

Να κατατεθεί με την οικονομική προσφορά πλήρης τιμοκατάλογος των 

απαιτούμενων για τη λειτουργία της συσκευής αναλωσίμων, υλικών και 

ανταλλακτικών σταθερή τιμή για πέντε (5) έτη. 

11.  Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης. 

12.  

Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας 

ΕΝ ΙSO 9001:08 ή EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης 

την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά) 

13.  

Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και ISO 

13485:03 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. (Να 

κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

14.  

Να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/επισκευή του 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται. Να κατατεθεί επί ποινή 

αποκλεισμού κατάλογος οργάνων για όλους τους απαραίτητους ελέγχους κλπ, 

όπως αυτούς προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστικού οίκου. Να 

κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων ελέγχου με τα οποία θα 

εκτελούνται οι συντηρήσεις του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που 

προσφέρεται (επί ποινή αποκλεισμού). 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 

 


