ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΕΡΝΟΤΟΜΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
(προϋπολογισμός : 18.000,00 Ευρώ ΓΙΑ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ)
Στερνοτόμος μπαταρίας υψηλής ποιότητας κατασκευής πλήρης κατάλληλος για να καλύψει τις
ανάγκες του των Χειρουργείων του Νοσοκομείου.
Συνοδευόμενος με τον κατάλληλο φορτιστή μπαταριών, δυο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
και τα αντίστοιχα πριονάκια.
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ΣΤΕΡΝΟΤΟΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Σήμανση CE
Σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC
Υψηλής ποιότητας κατασκευής
Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής
Διαστάσεις (mm) και βάρος με την μπαταρία (gr), Να αναφερθούν
όσο το δυνατό μικρού όγκου και βάρους
Καινούριο και αμεταχείριστο
ΝΑΙ
Έτος πρώτης κυκλοφορίας
Να αναφερθεί
Εύχρηστος με εργονομικό σχεδιασμό
Να δοθούν στοιχεία
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Ισχύς κινητήρα, Watt
Έλεγχος της ταχύτητας
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Ταχύτητα, rpm
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Σύστημα προστασίας από ακούσια λειτουργία του
στερνοτόμου
Δυνατές θέσεις της κεφαλής υποδοχής της λάμας
Διευκόλυνση προσέγγισης του στέρνου
Λειτουργία με επαναφοριζόμενη μπαταρία
αποστειρώσιμη
Δυνατοί τρόποι αποστείρωσης χειρολαβής και
μπαταρίας
Φορτιστής μπαταριών
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Κατάλογος με τα εξαρτήματα
Επίδειξη
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Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να
διαθέτουν σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08,
με
πεδίο
πιστοποίησης
την
διακίνηση
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO
13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική
υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Εγγύηση καλής λειτουργίας
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Διάθεση ανταλλακτικών
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> 100 Watt
Na αναφερθεί ο τρόπος κατά τον
χειρισμό
Να αναφερθεί Θα εκτιμηθεί η όσο το
δυνατό μεγαλύτερη.
ΝΑΙ
Να αναφερθούν
ΝΑΙ Να περιγραφεί
ΝΑΙ
Να αναφερθούν
≥ 4 θέσεων με ενδείξεις για την
κατάσταση, την εξέλιξη της φόρτισης ,
κα
Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των
δυνατών ενδείξεων
Να κατατεθεί
Εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή
αξιολόγησης
NAI

Τουλάχιστον 2 έτη από τον
κατασκευαστικό οίκο
Για 10 συνολικά έτη. Η ανάλογη

δέσμευση θα γίνεται με κατάθεση
σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του
κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή
Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην
Οδηγία 93/42/EEC, για την αξιολόγηση
της προσφοράς, δεδομένου ότι κρίνεται
ως ουσιώδης απαίτηση της προκήρυξης
για την ομαλή, απρόσκοπτη και
μακρόχρονη λειτουργία του
ιατροτεχνολογικού είδους

