
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

ΣΕΤ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

 

 ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ  

1 Λειτουργία με ρεύμα  και μπαταρία  Ναι, να αναφερθεί η αυτονομία της 

2 Ψηφιακή οθόνη λειτουργιών ναι 

3 Βάρος   ≤2 kgr 

4 Διαστάσεις   Να αναφερθούν 

5 Διαλείπουσα  λειτουργία  αρνητικής πίεσης Ναι,  κατ΄επιλογή  

6 Εύρος αρνητικής πίεσης  -60 εώς  - 300mbar (ανά 10mbar) 

7 Προσαρμόσιμοι χρόνοι ΟΝ/ OFF 

Ναι, Ο χρόνος ΟΝ να μπορεί να 

ρυθμιστεί για περίπου 1  λεπτό 

Ο χρόνος OFF  να μπορεί να 

ρυθμιστεί έως 60 λεπτά 

8 Συστήματα ασφαλείας 

Ναι, να διαθέτει  ηχητικούς και 

οπτικούς συναγερμούς. Να 

αναφερθούν. 

9 Απορροφητική ικανότητα  ≥8 lt/min 

10 Μέγιστη πίεση  -300mmHg περίπου 

11 
Η αντλία κενού θα παραχωρηθεί ως 

συνοδός εξοπλισμός. 

Ναι, προς χρήση των σετ 

υπογλωττιδικής αναρρόφησης. 

 ΣΕΤ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗΣ AΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

1 Αποσπώμενο δοχείο συλλογής εκκρίσεων  ΝΑΙ 

2 Χωρητικότητα ≥ 250ml 

3 

Να διαθέτει ζελοποιητική-απολυμαντική 

σκόνη με ενσωματωμένο βακτηριακό 

φίλτρο 

Ναι 

4 Προστασία υπερχείλισης και οσμών Ναι 

5 

Να φέρει σωλήνα luer που να συνδέεται 

απευθείας με τον σωλήνα αναρρόφησης της 

τραχειοστομίας. 

Ναι 

6 
Να συνδέεται με τους υπάρχοντες 

εδοτραχειακούς σωλήνες του Νοσοκομείου 
Ναι 

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1 

Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές 

προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του 

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

2 

Η προμηθεύτρια εταιρεία με υπεύθυνη δήλωση  αναλαμβάνει την συντήρηση και 

επισκευή του συνοδού εξοπλισμού. Σε περίπτωση βλάβης άμεση επισκευή του 

εντός δύο (2) ωρών ή αντικατάσταση με νέο μηχάνημα.  

3 

Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας 

ΕΝ ΙSO 9001:15 ή EN ISO 13485:16, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:16, με πεδίο πιστοποίησης την 

τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά)  

4 

Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:15 και ISO 

13485:16 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. (Να κατατεθούν 

τα απαραίτητα πιστοποιητικά)  

5 Χρόνος παράδοσης  ≤ 30 ημερών 

 

 

  

 

 


