
                                                                ΑΘΗΝΑ, 4/12/2018 

 

Προς: Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών Ευαγγελισµός                                                                                

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 

Στο είδος Β1: 

 
• Να έχει την δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση. 

• Εγγύηση 8 έτη. 

 

 

Στο είδος Β2: 

 
• Να έχει την δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση. 

• Εγγύηση 8 έτη. 

 
 

Στο είδος Β3: 

 

• Να έχει δυνατότητα για ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 Tesla και  3 Τesla. 

• AUTO MRI (Να έχει αισθητήρα ανίχνευσης μαγνητικού πεδίου διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών με 

την χρήση του οποίου ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραμονής της συσκευής σε MODE MRI με 

αυτόματη επαναφορά στις προγραμματισμένες τιμές των παραμέτρων χωρίς ανάγκη επανελέγχου) 

• Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση. 

• Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης δια θωρακικής αντίστασης. 

• Εγγύηση 8 έτη. 

 

 

Στο είδος Β4: 

 

• Να έχει δυνατότητα για ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 Tesla και  3 Τesla. 

• AUTO MRI (Να έχει αισθητήρα ανίχνευσης μαγνητικού πεδίου διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών με 

την χρήση του οποίου ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραμονής της συσκευής σε MODE MRI με 

αυτόματη επαναφορά στις προγραμματισμένες τιμές των παραμέτρων χωρίς ανάγκη επανελέγχου) 

• Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση. 

• Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης δια θωρακικής αντίστασης. 

• Εγγύηση 8 έτη. 

 

 

Στο είδος Β5: 

 
• Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση. 

• Εγγύηση 10 έτη. 

 

 

Στο είδος Β6: 

 
• Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση. 

• Εγγύηση 10 έτη. 

 



Στο είδος Β7: 

 
• Να έχει δυνατότητα για ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 Tesla και  3 Τesla. 

• AUTO MRI (Να έχει αισθητήρα ανίχνευσης μαγνητικού πεδίου διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών με 

την χρήση του οποίου ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραμονής της συσκευής σε MODE MRI με 

αυτόματη επαναφορά στις προγραμματισμένες τιμές των παραμέτρων χωρίς ανάγκη επανελέγχου) 

• Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση. 

• Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης δια θωρακικής αντίστασης. 

• Εγγύηση 10 έτη. 

 
 

Στο είδος Β8: 

 
• Να έχει δυνατότητα για ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 Tesla και  3 Τesla. 

• AUTO MRI (Να έχει αισθητήρα ανίχνευσης μαγνητικού πεδίου διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών με 

την χρήση του οποίου ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραμονής της συσκευής σε MODE MRI με 

αυτόματη επαναφορά στις προγραμματισμένες τιμές των παραμέτρων χωρίς ανάγκη επανελέγχου) 

• Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση. 

• Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης δια θωρακικής αντίστασης. 

• Εγγύηση 10 έτη. 

 
 

Στο είδος Β9: 

 
• Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση. 

• Εγγύηση 6 έτη. 

 

 

Στο είδος Β10: 

 
• Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση. 

• Εγγύηση 6 έτη. 

 

 

Στο είδος Β11: 

 
• Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση. 

• Εγγύηση 6 έτη. 

 
 
Στο είδος Β12: 

 
• Να έχει δυνατότητα για ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 Tesla και  3 Τesla. 

• AUTO MRI (Να έχει αισθητήρα ανίχνευσης μαγνητικού πεδίου διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών με 

την χρήση του οποίου ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραμονής της συσκευής σε MODE MRI με 

αυτόματη επαναφορά στις προγραμματισμένες τιμές των παραμέτρων χωρίς ανάγκη επανελέγχου) 

• Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση. 

• Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης δια θωρακικής αντίστασης. 

• Εγγύηση 6 έτη. 

 

 

 

 

 

 



Στο είδος Β13: 

 
• Να έχει δυνατότητα για ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 Tesla και  3 Τesla. 

• AUTO MRI (Να έχει αισθητήρα ανίχνευσης μαγνητικού πεδίου διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών με 

την χρήση του οποίου ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραμονής της συσκευής σε MODE MRI με 

αυτόματη επαναφορά στις προγραμματισμένες τιμές των παραμέτρων χωρίς ανάγκη επανελέγχου) 

• Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση. 

• Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης δια θωρακικής αντίστασης. 

• Εγγύηση 6 έτη. 

 
 
Στο είδος Β14: 

 
• Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση. 

• Εγγύηση 8 έτη. 

 

 

Στο είδος Β15: 
 

• Να έχει δυνατότητα για ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 Tesla και  3 Τesla. 

• AUTO MRI (Να έχει αισθητήρα ανίχνευσης μαγνητικού πεδίου διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών με 

την χρήση του οποίου ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραμονής της συσκευής σε MODE MRI με 

αυτόματη επαναφορά στις προγραμματισμένες τιμές των παραμέτρων χωρίς ανάγκη επανελέγχου) 

• Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση. 

• Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης δια θωρακικής αντίστασης. 

• Εγγύηση 6 έτη. 

 
 

Στο είδος Β16: 

 
Εμφυτευόμενος απινιδωτής μίας κοιλότητας τύπου VVIR με ειδικό ηλεκτρόδιο με δίπολο στον 

κόλπο  για άριστο διαχωρισμό υπερκοιλιακών από κοιλιακών αρρυθμιών.  

 
 
Β16.  Να έχει την δυνατότητα αυτόματης μέτρησης και ρύθμισης του δυναμικού εξόδου 

στην κοιλία. 

Β16.  Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών 

ταχυκαρδιών (Sensitivity) και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές 

ταχυκαρδίες (Specificity). 

Β16.  Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη.  

Β16.  Η ονομαστική έξοδος του μέγιστου shock να είναι >=35 J 

Β16.  Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.  

Β16.  Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας  

Β16.  Ο χρόνος φόρτισης να είναι <=10 sec στη μέγιστη ενέργεια.  

Β16.  Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων.  

Β16.  Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.  

Β16.  Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας: 

B16.  Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακολούθων: Μετρητής επιτάχυνσης, 

Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό, Mετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» 

αισθητήρας. 

Β16.  Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλοτικό 

καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min. 

 

Β16.  Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock  



Β16.  Να μπορεί να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης NAI 

Β16.  Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF-1. 

Β16.  Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση. 

 

 

Στο είδος Β17: 

 
Εμφυτευόμενος απινιδωτής μίας κοιλότητας τύπου VVIR με ειδικό ηλεκτρόδιο με δίπολο στον 

κόλπο  για άριστο διαχωρισμό υπερκοιλιακών από κοιλιακών αρρυθμιών. Να είναι ασφαλή σε 
μαγνητική τομογραφία  
 

 

Β17.  Να είναι ασφαλής κατά την διενέργεια ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας ΝΑΙ 

Β17.  Να έχει την δυνατότητα αυτόματης μέτρησης και ρύθμισης του δυναμικού εξόδου 

στην κοιλία. 

Β17.  Να διαθέτει αλγόριθμο ο οποίος να έχει άριστη ευαισθησία ανίχνευσης κοιλιακών 

ταχυκαρδιών (Sensitivity) και άριστη ειδικότητα στη διάκριση κοιλιακών από υπερκοιλιακές 

ταχυκαρδίες 

(Specificity). 

Β17. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη.  

Β17.  Η ονομαστική έξοδος του μέγιστου shock να είναι >=35 J  

Β17.  Να έχει προγραμματιζόμενη πολικότητα απινίδωσης.  

Β17.  Η συσκευή να μπορεί να προγραμματιστεί σε τρεις τουλάχιστον ζώνες θεραπείας  

Β17.  Ο χρόνος φόρτισης να είναι <=10 sec στη μέγιστη ενέργεια.  

Β17.  Να διαθέτει καταγραφή διαγνωστικών - στατιστικών στοιχείων. 

Β17.  Προγράμματα ATP θεραπειών σε κάθε ζώνη.  

Β17.  Να διαθέτει αισθητήρα προσαρμοζόμενης συχνότητας: 

B17.  Να υπάρχει ένας, ή συνδυασμός των ακολούθων: Μετρητής επιτάχυνσης, 

Υπολογισμός αερισμού ανά λεπτό, Mετρητής επιτάχυνσης και «φυσιολογικός» 

αισθητήρας. 

Β17.  Στη μνήμη να αποθηκεύονται επεισόδια ταχυκαρδίας και ενδοκοιλοτικό 

καρδιογράφημα τουλάχιστον 10min. 

Β17.  Η συσκευή να έχει τρόπο βηματοδότησης post-shock  

Β17.  Να μπορεί να εκτελέσει ουδό βηματοδότησης  

Β17.  Να έχει θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF-1. 

Β17.  Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση. 

Β17.  Να έχει δυνατότητα για ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 Tesla και  3 Τesla. 

Β17.  AUTO MRI (Να έχει αισθητήρα ανίχνευσης μαγνητικού πεδίου διάρκειας τουλάχιστον 10 ημερών με την 

χρήση του οποίου ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραμονής της συσκευής σε MODE MRI με αυτόματη 

επαναφορά στις προγραμματισμένες τιμές των παραμέτρων χωρίς ανάγκη επανελέγχου) 

Β17.  Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση. 

Β17.  Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης δια θωρακικής αντίστασης. 

 

 

 

 

 

 

 



Στο είδος Γ1: 

 
 

• Να έχει δυνατότητα για ολόσωμη μαγνητική τομογραφία 1,5 Tesla και  3 Τesla. 

• Δυνατότητα τηλεπαρακολούθησης σε ημερήσια βάση. 

• Να είναι μικρού όγκου μικρότερο ή ίσο με 2,5cc 

 

 

 

 

 

  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

VIMATRONIX A.E. 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΚΙΠΗ 1-3 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 115 25 

Τ:2130286017 – Φ:2130286018 

ΑΦΜ: 800495854 – ∆ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ                    

Για την Vimatronix AE   

                        

 

 

Σωτηρίου Σκίπη 1-3  • 11525  Νέο Ψυχικό • τ: 213 0286017 - f: 213 0286018 

e: vimatronix@gmail.com 

 


