
Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 38412000-6 Ψηφιακό θερμόμετρο υπερύθρων μετώπου ΤΕΜ 3 

2 33141620-2 Πιεσόμετρο ψηφιακό μπράτσου ΤΕΜ 1 

3 33141620-2 Στηθοσκόπιο απλό  ΤΕΜ 4 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΡΘΩΝ 

 Να παρέχει μέτρηση σε χρόνο το πολύ 5 sec 

 Να παρέχει μέτρηση χωρίς επαφή 

 Να διαθέτει τουλάχιστον 30 θέσεις μνήμης αποθήκευσης 

 Να απενεργοποιείται αυτόματα 

 Να διαθέτει οθόνη LCD 

 Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς 

 Να διαθέτει CE 



 Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 

 Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος 

 Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

 

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ 

 Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο 

 Να είναι φορητό, μικρού όγκου και να είναι δυνατή η τοποθέτηση και λειτουργία του, στέρεα και με ασφάλεια 

 Να παρέχει ευδιάκριτες αριθμητικές ενδείξεις του αριθμού των σφίξεων/λεπτό (BPM), της διαστολικής και συστολικής πίεσης του αίματος 

 Να έχει εύρος μετρήσεως: BPM: 40 – 200/min NIBP: 30 – 250 mmHg 

 Να έχει ακρίβεια μετρήσεων:  BPM: ± 5 μονάδες τουλάχιστον.  NIBP: ± 3 μονάδες τουλάχιστον 

 Να διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη 

 Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 20 μετρήσεων 

 Να είναι δυνατή η ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας 

 Να συνοδεύεται από περιχειρίδα ενηλίκων (22 - 42 cm περίπου) 

 Να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη ανταλλακτική περιχειρίδα αν ζητηθεί 

 Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες, οι οποίες και θα περιλαμβάνονται 

 Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου μοντέλου, καθώς επίσης και να συνοδεύεται από εγχειρίδιο 

λειτουργίας και τεχνικό εγχειρίδιο 

 Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία και 8 επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τουλάχιστον 

δέκα (10) χρόνια. Η επάρκεια του SERVICE να αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών της εταιρίας 

 Η συσκευή κατά την παράδοση να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικό εγχειρίδιο 

 Να διαθέτει πιστοποίηση CE 

 Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 

 Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος 

 Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη 



ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΑΠΛΟ 

 Να διαθέτει κώδωνα από ανοξείδωτο χάλυβα 

 Να διαθέτει σωλήνα ακουστικών υψηλής απόδοσης 

 Να διαθέτει στεφάνη κώδωνα που να μην παγώνει τον ασθενή 

 Να είναι άνετο και ανθεκτικό 

 Να διαθέτει CE 

 Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη 

  Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος 

 Να προσφερθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

 

 

 


