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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ-ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
 

 

Α/Α CPV ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1 33124100-6 Ωτοσκόπιο ΤΜΧ.  Με παράθυρο παρατήρησης. 3x µεγέθυνσης, από εξαιρετικά οπτικά 

για ξεκάθαρες εικόνες χωρίς αντανακλάσεις.  Το παράθυρο είναι 
βιδωµένο στην κεφαλή και περιστρέφεται 

2 33124100-6 Συσκευή µέτρησης καρδιακών δεικτών ΤΜΧ. Να παρέχει ευρύ φάσµα δεικτών για τη διεξαγωγή εξετάσεων σε λίγα 
µόνο λεπτά: [Τροπονίνη, CΚ-ΜΒ, ΝΤ-proΒΝΡ και D-dimer]. Να 
παρέχει αποτελέσµατα καρδιολογικών εξετάσεων εντός 15 λεπτών. 
Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης άνω των 500 αποτελεσµάτων 
ασθενών και ανάκλησής τους από τη µνήµη.  Να παρέχει τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικής αποθήκευσης των αποτελεσµάτων εξέτασης 
σε ένα κεντρικό αρχείο ασθενών, µειώνοντας το χρόνο διαχείρισης 
και τον κίνδυνο σφαλµάτων 

3 33124100-6 Σπιρόµετρο ΤΜΧ. Μέτρηση και καταγραφή όλων των σπιροµετρικών παραµέτρων [FVC, 
FEV1, FEV%1, FEV%6, PEF, FEF25%, FEF 50%, FEF 75%, FEF25-
75%, FET, Vext, PIF, FIVC, FIV1,FIV1/FIVC%, FVC, FEV1, PEF, VC, 
IVC, ERV,IC, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, te,ti, MVV, ti/t-tot, VT/ti].  Να 
διαθέτει ψηφιακή θύρα RS-232, USB & Bluetooth.  Να διαθέτει 
ενσωµατωµένο θερµικό εκτυπωτή για άµεση εκτύπωση 
αποτελεσµάτων.  Να διαθέτει ενσωµατωµένη έγχρωµη οθόνη υψηλής 
ανάλυσης και µεγάλη µνήµη για αποθήκευση µέχρι 6000 εξετάσεων. 
Να διαθέτει αυτόµατο πρόγραµµα ελέγχου λειτουργιών. 

4 33124100-6 Οξύµετρο ΤΜΧ. Να µετρά και να εµφανίζει τον αρτηριακό κορεσµό οξυγόνου καθώς 
και της λειτουργικής αιµοσφαιρίνης SPO2 και της συχνότητας 
σφυγµού. Να διαθέτει εύχρηστο µενού µε 2 µόλις πλήκτρα και µπορεί 
κατά κανόνα να λειτουργήσει επί 80 συνεχείς ώρες. ∆υνατή η 
εξαγωγή δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο, συλλογή πληροφοριών 
έως και 72 ώρες για SPO2 και µεγάλη οθόνη υγρών κρυστάλλων 
 LED. 

5 33110000-4 ∆ιαφανοσκόπιο ΤΜΧ. ∆ιαφανοσκόπιο διπλό (Ύψος 50 cm, Μήκος 80 cm, Πλάτος 12 cm).  
∆ιπολικός διακόπτης λειτουργίας. 

6 33196000-0 Φακός τσέπης µε αντάπτορα 
γλωσσοπίεστρων 

ΤΜΧ. Σκληρός, ανθεκτικός διαγνωστικός φακός τσέπης.  Λαµπρό, 
συγκεντρωµένο φως, χάρη στη τεχνολογία ξένου αλογόνου XHL του 
λαµπτήρα. Να χρησιµεύει σαν φωτισµός γενικής χρήσης ή για ξύλινα 
και πλαστικά γλωσσοπίεστρα µιας χρήσης. 

7 33196000-0 Νευρολογικό σφυράκι ΤΜΧ. Να είναι κατασκευασµένο υπό ειδικές διαδικασίες έτσι ώστε να 
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επιτυγχάνεται ο ακριβής έλεγχος των αντανακλαστικών του ασθενούς 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Να διαθέτει βελόνα εξέτασης στο 
κάτω µέρος, που προσαρµόζεται στην χειρολαβή (βιδώνει στο κάτω 
µέρος). 

8 33196000-0 ∆ιαπασών 128Hz ΤΜΧ. ∆ιαπασών 128Hz 

9 33196000-0 ∆ιαπασών 512Hz ΤΜΧ. ∆ιαπασών 512Hz 

10 33122000-1 Οπτότυπο ΤΜΧ. Οι φωτιζόµενοι πίνακες οπτοµετρίας έχουν σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις 
κλινικές συστάσεις για επιπλέον λευκό φως, για µια πιο ακριβής και 
σαφής ανάγνωση της κάθε λεπτοµέρειας. 

11 33196000-0 Τεστ ισιχάρας ΤΜΧ. 24 καρτέλες για την γρήγορη και εύκολη εκτίµηση της πάθησης της 
αχρωµατοψίας.   Οι σειρές των καρτελών είναι σχεδιασµένες για να 
παρέχουν ένα τεστ το οποίο δίνει µια γρήγορη και ακριβή αξιολόγηση 
για την ανίχνευση της αχρωµατοψίας και την αντίληψη των 
χρωµάτων. 

12 33154000-4 Παραφινόλουτρο ΤΜΧ. Συσκευή παραφινόλουτρου φυσικοθεραπείας, χωρητικότητας 10 
κιλών παραφίνης. Να διαθέτει ανοξείδωτο κάδο(όχι γαλβανισµένο).Να 
είναι κατάλληλο για νοσοκοµειακή χρήση, τροχήλατο, µε εσωτερικό 
θερµοστάτη και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.  
 
 
 

13 33124100-6 Συσκευή 
µέτρησης,χοληστερίνης,τριγλυκεριδίων 

ΤΜΧ. Συσκευή µέτρησης, χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων .Πολυπαραµετρικό 
σύστηµα αυτοελέγχου που µετρά τη συγκέντωση στο αίµα 
σηµαντικών ουσιών όπως η γλυκόζη,η χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια 
.Αυτόµατη ανίχνευση µε προσρόφηση απαραίτητης ποσότητας 
δείγµατος αίµατος, αυτόµατη έναρξη λειτουργίας ON/OFFµε 
ανίχνευση της ταινίας µέτρησης ,αντιστάθµιση θερµοκρασίας, 
διακόπτης απόρριψης ταινιών, χωρητικότητα µνήµης 500 µετρήσεων 
µε ώρα και ηµεροµηνία. Ακτίνα µέτρησης: 0,6-33,3mmol/l γλυκόζης, 
3,3-10,2mmol/l χοληστερόλης, 0,56-5,6 τριγλυκερίδια. Παροχή 
ρεύµατος: Μπαταρία λιθίου 2x3V τύπου CR 2032 ∆ιαστάσεις: Μήκος 
97mm ,Ύψος:79mm Βάρος:65 γρ. µαζί µε την µπαταρία. ∆είκτης: 
Οθόνη LCD 

14 33124100-6 ∆ακτυλικό παλµικό οξύµετρο  ΤΜΧ. ∆ακτυλικό παλµικό οξύµετρο ,µικρό σε όγκο, χαµηλό σε κατανάλωση 
ισχύος ,εύκολο στη χρήση και φορητό. Αυτόµατο κλείσιµο. Τύπος 
οθόνης: LED. ∆είκτης χαµηλής µπαταρίας. Απαιτήσεις ισχύος:2 ΑΑΑ 
1,5 V αλκαλικές µπαταρίες. Όριο µέτρησης SpO2: 70 - 99% Όριο 
µέτρησης παλµών: 30 - 235 BPM .Ένταση παλµού: ένδειξη 
ραβδογράµµατος. 
 
 

15 33123100-9 Ηλεκτρονικό πιεσόµετρο ΤΜΧ. Υπεραυτόµατο πιεσόµετρο µπράτσου  ,κλινικώς πιστοποιηµένο από 
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την Ευρωπαική Εταιρεία Υπέρτασης (ESH).Με ένδειξη στην οθόνη 
ακανόνιστων παλµών καρδιάς ( αρρυθµία).Με ένδειξη στην οθόνη 
σωστής τοποθέτησης της περιχερείδας. Με ένδειξη στην οθόνη εάν το 
αποτέλεσµα της µέτρησης είναι εκτός των φυσιολογικών ορίων 
σύµφωνα µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υπέρτασης. Εύκολη χρήση µε 
ένα  κουµπί µόνο. Μεγάλη ψηφιακή οθόνη. Μνήµη 60 µετρήσεων 
Θήκη αποθήκευσης. 

16 33124100-6 Μετρητής ουρικού οξέος ΤΜΧ. Να µετράει εύκολα και εντός 1-2 λεπτών, ανώδυνα και αξιόπιστα το 
ουρικό οξύ. Μνήµη: 10 αποτελέσµατα µέτρησης ουρικού οξέως στο 
αίµα. 

17 33123230-9 Καρδιογράφος ΤΜΧ. Ψηφιακός καρδιογράφος 12 καναλιών σύγχρονης ψηφιακής 
τεχνολογίας µε µικροϋπολογιστή, ενσωµατωµένο πρόγραµµα 
διάγνωσης & ανάλυσης καρδιογραφήµατος. Να καταγράφει και 
αναλύει ταυτόχρονα και τις 12 απαγωγές του, µε αυτόµατη και 
χειροκίνητη λειτουργία, καθώς και λειτουργία καταγραφής ρυθµού.Να 
λειτουργεί µε ρεύµα πόλεως αλλά και µε την ενσωµατωµένη µπαταρία 
λιθίου για συνεχόµενη καταγραφή έως και 1 ώρα. Να διαθέτει 
ενσωµατωµένο θερµικό εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης 12 καναλιών , 
µε αυτόµατη δυναµική λειτουργία στοίχισης και ευθυγράµµισης των 
εκτυπώσιµων χαρακτήρων και των κυµµατοµορφών 
καρδιογραφήµατος. Να διαθέτει θύρα Ethernet RJ45, θύρα σειριακή 
RS-232 & θύρα USB για σύνδεση µε Η/Υ για αποθήκευση και 
επεξεργασία των εγγραφών ΗΚΓ. Να διαθέτει πτυσσόµενη οθόνη 
υψηλής ανάλυσης 6”, πολλαπλών παραµέτρων, ικανή για ταυτόχρονη 
προβολή και των 12 κυµµατοµορφών του καρδιογραφήµατος, µε 
πολλαπλά frames για προβολή των παραµέτρων του 
καρδιογραφήµατος, και των στοιχείων του ασθενή ταυτόχρονα καθώς 
και λειτουργία παγώµατος (freeze) των κυµµατοµορφών 
καρδιογραφήµατος επί της οθόνης. 

18 33124100-6 Αναλυτής µέτρησης µικροαλβουµίνης 
ούρων 

ΤΜΧ. Απαιτεί µία µικρή ποσότητα ούρων και το αποτέλεσµα είναι διαθέσιµο 
εντός δύο λεπτών. Φορητός αναλυτής µέτρησης µικροαλβουµίνης 
ούρων. 

19 33152000-0 Κλίβανος ΤΜΧ. Να διαθέτει διπλά τοιχώµατα µε υαλοβάµβακα µεταξύ τους για να µην 
περνάει η θερµοκρασία του εσωτερικού στα εξωτερικά τοιχώµατα. Η 
περιοχή θερµοκρασίας είναι ρυθµιζόµενη από 140οC µέχρι 200oC, 
ενώ διαθέτει και αισθητήρα θερµοκρασίας. Να  διαθέτει ηλεκτρονικές 
ενδείξεις στην οθόνη για τη θερµοκρασία και την ώρα. Να εκτελεί 
αυτοέλεγχο για την σωστή λειτουργία του και διαθέτει συναγερµούς 
σε περίπτωση προβλήµατος στο θερµοστάτη ή στις αντιστάσεις καθώς 
επίσης και στην θερµοκρασία. Η χωρητικότητα στον θάλαµο να είναι 
20 lit. 

20 33158200-4 Συσκευή ηλεκτροµάλαξης ΤΜΧ. Συσκευή ηλεκτροµάλαξης για θεραπεία αναπνευστικού, 
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αναζωογόνηση, αθλητικό µασάζ, µυοχάλαση, θεραπεία σηµείων 
πυροδότησης πόνου, µυϊκοί τραυµατισµοί, θεραπεία κυτταρίτιδας. 
Προδιαγραφές: τροχήλατη βάση για εύκολη µετακίνηση, δίσκο 
τοποθέτησης εξαρτηµάτων κεφαλής για γρήγορη και εύκολη αλλαγή 
τους, δυνατότητα περιστροφής 360 µοιρών κεντρικής µονάδας, 
οθόνη LCD µε οπίσθιο φωτισµό, µεγάλου µήκους καλώδιο κεφαλής, 
συνεχής ρύθµιση τιµών ισχύος ταχύτητας περιστροφών κεφαλής, 
ταχύτητα περιστροφής κεφαλής από 600 έως 4200στροφές/λεπτό,7 
διαφορετικά εξαρτήµατα κεφαλής για ένα ευρύτατο φάσµα 
διαφορετικών εφαρµογών, ψηφιακό χρονόµετρο. 

 

 

Όλα τα παραπάνω είδη θα πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη, να διατίθενται ανταλλακτικά και να συνοδεύονται µε πιστοποίηση 

έγκυρου οργανισµού. Επίσης ο προµηθευτής να διαθέτει άµεσο service. 

 

 

 
Η Συντάξασα 

 

Μαρία Ορφανουδάκη 

ΤΕ Αδελφών νοσοκόµων 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ και α/α 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

∆έσποινα Ι. Συγγελάκη 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΕΙΩΝ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ-ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

Α/Α CPV ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ µε 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ µε 
ΦΠΑ 

1 33124100-6 Ωτοσκόπιο τµχ. 2 100 200 

2 33124100-6 Συσκευή µέτρησης καρδιακών δεικτών τµχ. 1 3550 3550 

3 33124100-6 Σπιρόµετρο τµχ. 1 2500 2500 

4 33124100-6 Οξύµετρο τµχ. 2 400 800 

5 33110000-4 ∆ιαφανοσκόπιο τµχ. 2 160 320 

6 33196000-0 Φακός τσέπης µε αντάπτορα 
γλωσσοπίεστρων 

τµχ. 3 60 180 

7 33196000-0 Νευρολογικό σφυράκι τµχ. 3 10 30 

8 33196000-0 ∆ιαπασών 128Hz τµχ. 2 30 60 

9 33196000-0 ∆ιαπασών 512Hz τµχ. 2 30 60 

10 33122000-1 Οπτότυπο τµχ. 1 250 250 

11 33196000-0 Τεστ ισιχάρας τµχ. 1 110 110 

12 33154000-4 Παραφινόλουτρο τµχ. 1 900 900 

13 33124100-6 Συσκευή 
µέτρησης,χοληστερίνης,τριγλυκεριδίων 

τµχ. 1 250 250 

14 33124100-6 ∆ακτυλικό παλµικό οξύµετρο  τµχ. 1 180 180 

15 33123100-9 Ηλεκτρονικό πιεσόµετρο τµχ. 1 120 120 

16 33124100-6 Μετρητής ουρικού οξέος τµχ. 1 80 80 

17 33123230-9 Καρδιογράφος τµχ. 1 1700 1700 

18 33124100-6 Αναλυτής µέτρησης µικροαλβουµίνης 
ούρων 

τµχ. 1 700 700 

19 33152000-0 Κλίβανος τµχ. 1 433 433 

20 33158200-4 Συσκευή ηλεκτροµάλαξης τµχ. 1 2503 2503 

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ   12135 
   ΦΠΑ   2791 
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   14.926,00 
 

Η Συντάξασα 

 

Μαρία Ορφανουδάκη 

ΤΕ Αδελφών νοσοκόµων 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ και α/α 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

∆έσποινα Ι. Συγγελάκη 


