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Θέµα:  ∆ιαβούλευση επί Τεχνικών  Προδιαγραφών Βηµατοδοτών  

 

Κύριοι, 

 

 

   Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια στον τομέα των 

βηματοδοτών δημιουργούν την ανάγκη του  εκσυγχρονισμού των κατηγοριών προμήθειας 

Βηματοδοτών, με κύριο γνώμονα το μέγιστο κλινικό όφελος.  Μια πρώτη διαπίστωσή μας αναφορικά 

με τις προτεινόμενες κατηγορίες της Πρώτης Δημόσιας Διαβούλευσης του νοσοκομείου Σας (εφεξής η 

«Διαβούλευση») για «Βηματοδότες» (ΑΑ 612), είναι ότι αυτές περιλαμβάνονται στον εν εξελίξει διεθνή 

διαγωνισμό της ΕΠΥ,  οι οποίες όμως  συνοδεύονται από μία πλειάδα τεχνικών προδιαγραφών οι 

οποίες δεν αναφέρονται στην διαβούλευση του νοσοκομείου. Πράγματι ο συνδυασμός των 

προτεινόμενων κατηγοριών με τις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές  λαμβάνουν υπόψη τους, 

αυστηρά το κλινικό όφελος των ασθενών που προκύπτει από τις τεχνολογικές εξελίξεις, βασιζόμενες 

στα συμπεράσματα μεγάλων πολυκεντρικών μελετών και στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Καρδιολογικής Εταιρείας.   



Είναι γεγονός ότι οι νέες τεχνικές κατηγορίες της ΕΠΥ  αποτελούν καθοριστικό βήμα προς την εν γένει 

αναβάθμιση των προδιαγραφών. Ως εκ τούτου, στοιχούμενοι με αυτό πνεύμα εκσυγχρονισμού των 

κατηγοριών προμήθειας, Σας επισυνάπτουμε Κατάλογο με τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των 

συσκευών μας, συμπεριλαμβανομένων και των πιο σύγχρονων και εξελιγμένων μοντέλων.  

Επιγραμματικά αναφέρονται η συμβατότητα με διενέργεια ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας, η 

αυτόματη και συνεχής ρύθμιση των εξόδων δυναμικού και η δυνατότητα αντιταχυκαρδιακής 

βηματοδότησης στον κόλπο για τη μείωση της κολπικής μαρμαρυγής . Τέλος ειδική μνεία πρέπει να 

γίνει στην δυνατότητα προμήθειας του καινοτόμου βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδια ο οποίος 

ταυτόχρονα είναι συμβατός με την διενέργεια ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας  

 
 
 
ΒΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΣ 

 
 
  

 
Εµφυτεύσιµος 
βηµατοδότης             
τύπου DDDR 
 

- Αλγόριθµος  αυτόµατης µέτρησης και ρύθµισης του 
κοιλιακού  δυναµικού εξόδου. (µε αυτόµατη αλλαγή 
πολικότητας αίσθησης). 
- Αλγόριθµος αναζήτησης της αυτόχθονης κολποκοιλιακής 
αγωγής  
- Μεγάλη ∆ιάρκεια αποθηκευµένου ΗΚΓµατος (16sec.) 
- Αισθητήρας Accelerometer. 
- Mode Switch. 
- Αυτόµατη Ανίχνευση / ∆ιαµόρφωση Πολικότητας 
Ηλεκτροδίων. 

Βηµατοδότες δύο 
κοιλοτήτων µε 
προσαρµοζόµενη 
συχνότητα. (DDDR) και 
αλγόριθµο 
ελαχιστοποίησης 
κοιλιακής 
βηµατοδότησης και µε 
ειδικές διαγνωστικές 
ικανότητες  (ΗΦΕ) 

- Αλγόριθµος αυτόµατης µέτρησης και ρύθµισης  του 
κολπικού δυναµικού εξόδου. 
- Αλγόριθµος αυτόµατης µέτρησης και ρύθµισης  του 
κοιλιακού δυναµικού εξόδου. 
--Αυτόµατη αλλαγή πολικότητας αίσθησης                                                                                         
-- Αλγόριθµος ελαχιστοποίησης της Kοιλιακής  
Bηµατοδότησης MVP. 
-- Αυτόµατη ρύθµιση της Eυαισθησίας στον Kόλπο και στην 
Kοιλία. 
- Μεγάλη ∆ιάρκεια αποθηκευµένου ΗΚΓµατος (48sec.) 
- Αισθητήρας Accelerometer. 
- ∆υνατότητα ΗΦΕ. 

- Mode Switch. 
-- Vasovagal Intervention (Αγγειοπαρασυµπαθητική 
Παρέµβαση). 
- Αυτόµατη Ανίχνευση / ∆ιαµόρφωση Πολικότητας 
Ηλεκτροδίων. 

Εµφυτεύσιµος 
Βηµατοδότης δύο 

- Αλγόριθµος αυτόµατης µέτρησης και ρύθµισης  του 
κολπικού δυναµικού εξόδου.  



κοιλοτήτων µε 
προσαρµοζόµενη 
συχνότητα (DDDR) και 
δυνατότητα 
Αυτόµατης 
αντιταχυκαρδιακής 
βηµατοδότησης 
εξοπλισµένος µε 
ειδικούς αλγόριθµους 
πρόληψης της 
κολπικής µαρµαρυγής. 

- Αλγόριθµος αυτόµατης µέτρησης και ρύθµισης  του 
κοιλιακού  δυναµικού εξόδου. (µε αυτόµατη αλλαγή 
πολικότητας αίσθησης).                                  
- ∆υνατότητα ΗΦΕ. 
--Αλγόριθµος ελαχιστοποίησης της Kοιλιακής  
Bηµατοδότησης MVP. 
-- Αυτόµατη ρύθµιση της Eυαισθησίας στον Kόλπο και στην 
Kοιλία. 
- ∆ιάρκεια αποθηκευµένου ΗΚΓµατος 48sec. 
- Αισθητήρας Accelerometer. 
- Mode Switch. 
-- Vasovagal Intervention (αγγειοπαρασυµπαθητική 
παρέµβαση). 
- Αυτόµατη Ανίχνευση / ∆ιαµόρφωση Πολικότητας 
Ηλεκτροδίων. 
-Αλγόριθµους για την πρόληψη της κολπικής µαρµαρυγής.  
- Upper tracking rate 210 bpm 

 
Βηµατοδότες δύο 
κοιλοτήτων χωρίς 
δυνατότητα κολπικής 
βηµατοδότησης, µε 
προσαρµοζόµενη 
κοιλιακή συχνότητα 
(VDDR). 

 
-Αλγόριθµος αυτόµατης ρύθµισης της ευαισθησίας στον 
κόλπο για την αποφυγή απώλειας αίσθησης του 
Κύµατος P (µε τεκµηριωµένη βιβλιογραφία) 

-Αλγόριθµος αυτόµατης µέτρησης και ρύθµισης  του 
κοιλιακού δυναµικού εξόδου. 
 (µε αυτόµατη αλλαγή πολικότητας αίσθησης).                                 

- ∆υνατότητα ΗΦΕ. 
- ∆ιάρκεια αποθηκευµένου ΗΚΓµατος 48sec. 
- Αισθητήρας Accelerometer. 
- Mode Switch. 
- Αυτόµατη Ανίχνευση / ∆ιαµόρφωση Πολικότητας 
Ηλεκτροδίων. 

 
 Βηµατοδότες µίας 
κοιλότητας µε 
προσαρµοζόµενη 
συχνότητα (SSIR) 
(single chamber rate 
responsive pace 
makers) 

-Αλγόριθµος αυτόµατης µέτρησης και ρύθµισης  του 
κοιλιακού δυναµικού εξόδου. 
 (µε αυτόµατη αλλαγή πολικότητας αίσθησης).                                 

- ∆υνατότητα ΗΦΕ. 
-- Αυτόµατη ρύθµιση της Eυαισθησίας στην Kοιλία. 
- Αισθητήρας Accelerometer. 
- Αυτόµατη Ανίχνευση / ∆ιαµόρφωση Πολικότητας 
Ηλεκτροδίου. 
 
 

 
 Βηµατοδότες µίας 
κοιλότητας µε 
προσαρµοζόµενη 
συχνότητα (SSIR µε 
ειδικές θεραπευτικές 
και διαγνωστικές 
ικανότητες και ειδική 
κατασκευή για να είναι 
ασφαλείς σε µαγνητική 
τοµογραφία 

-Σύστηµα διασφάλισης λειτουργίας για  ολόσωµη Μαγνητική  
Τοµογραφία, χωρίς ζώνες αποκλεισµού στα 3T 
-Αλγόριθµος αυτόµατης µέτρησης και ρύθµισης  του κοιλιακού 
δυναµικού εξόδου. 
 (µε αυτόµατη αλλαγή πολικότητας αίσθησης).                                 
- ∆υνατότητα ΗΦΕ. 
-- Αυτόµατη ρύθµιση της Eυαισθησίας στην Kοιλία. 
- Αισθητήρας Accelerometer. 
- Αυτόµατη Ανίχνευση / ∆ιαµόρφωση Πολικότητας 
Ηλεκτροδίου. 



 
Βηµατοδότες δυο 
κοιλοτήτων µε 
προσαρµοζόµενη 
συχνότητα (DDDR ) µε 
ειδικές θεραπευτικές 
και διαγνωστικές 
ικανότητες και ειδική 
κατασκευή για να είναι 
ασφαλείς σε µαγνητική 
τοµογραφία (MRI safe, 
Dual chamber rate 
responsive pacemaker 
with special therapeutic 
and diagnostic 
capabilities  

Σύστηµα διασφάλισης λειτουργίας για  ολόσωµη Μαγνητική  
Τοµογραφία, χωρίς ζώνες αποκλεισµού στα 3 Τ 
- Αλγόριθµος ελαχιστοποίησης της Kοιλιακής  
Bηµατοδότησης. 
- Αλγόριθµος παρακολούθησης της  ∆ιαθωρακικής 
Συσσώρευσης Υγρού. 
- Αλγόριθµος αυτόµατης µέτρησης και ρύθµισης  του κολπικού 
δυναµικού εξόδου.. 
- Αλγόριθµος αυτόµατης  µέτρησης και ρύθµισης του 
κοιλιακού  δυναµικού εξόδου.  
(µε αυτόµατη αλλαγή πολικότητας αίσθησης). 
- Vasovagal Intervention (αγγειοπαρασυµπαθητική 
παρέµβαση). 
- Αυτόµατη Ανίχνευση / ∆ιαµόρφωση Πολικότητας 
Ηλεκτροδίων   
-Αλγόριθµος διάκρισης µεταξύ Υπερκοιλιακών  και Κοιλιακών 
Tαχυκαρδιών. 
- Ανίχνευση και καταγραφή Κοιλιακών Ταχυκαρδιών 
-∆ύο ζώνες ανίχνευσης και καταγραφής κολπικής 
ταχυαρρυθµίας 

Εµφυτεύσιµος 
βηµατοδότης τύπου 

DDDR µε ειδικά 
προγράµµατα για 

πρόληψη και ανάταξη  
παθολογικών κολπικών 
ταχυκαρδιών και 

σύστηµα διασφάλισης 
µαγνητικής 
τοµογραφίας 

Σύστηµα διασφάλισης λειτουργίας για ολόσωµη Μαγνητική  
Τοµογραφία,χωρίς ζώνη αποκλεισµού 
 -Αλγόριθµος ελαχιστοποίησης της Kοιλιακής  
Bηµατοδότησης  
- Αλγόριθµος αυτόµατης µέτρησης και  ρύθµισης του 
κολπικού δυναµικού εξόδου.        
- Αλγόριθµος αυτόµατης  µέτρησης και ρύθµισης  του 
κοιλιακού  δυναµικού εξόδου. (µε αυτόµατη αλλαγή 
πολικότητας αίσθησης). 
- Αυτόµατη Ανίχνευση / ∆ιαµόρφωση Πολικότητας 
Ηλεκτροδίων   
 -Αλγόριθµος διάκρισης µεταξύ Υπερκοιλιακών  και 
Κοιλιακών Tαχυκαρδιών. 

- Ανίχνευση και καταγραφή Κοιλιακών Ταχυκαρδιών 

Εµφυτευόµενες 
συσκευές συνεχούς 
ΗΚΓφικής καταγραφής 

-Να είναι µικρού όγκου <=1,5cc.  
-.Να τοποθετούνται µε ειδική συσκευή, χωρίς χειρουργική 
επέµβαση. 

-Νέας τεχνολογίας κατασκευής που τους καθιστά ασφαλείς 
κατά την διενέργεια ολόσωµης µαγνητικής τοµογραφίας. 

Εµφυτευόµενες 
συσκευές συνεχούς 
ΗΚΓφικής καταγραφής 
(Insertable Loop 
Recorders) 

- Υποδορίως Εµφυτευόµενη 
- ∆υνατότητα ενεργοποίησης από τον ασθενή µέσω 
ειδικού ενεργοποιητού 

- Ικανότητα αυτοενεργοποίησης επί καταγραφής 
αρρυθµίας 

- ∆υνατότητα αυτόµατης καταγραφής και ανίχνευσής 
κολπικής µαρµαρυγής και κολπικού πτερυγισµού και 
κολπικών ταχυκαρδιών 

- ∆υνατότητα προγραµµατισµού παραµέτρων που 
καθορίζουν τη διάρκεια καταγραφής 

- ∆υνατότητα προγραµµατισµού παραµέτρων που 
καθορίζουν τα χαρακτηριστικα των αρρυθµιών που 



αυτοενεργοποιούν τη συσκευή 
- Νέα τεχνολογία που τους καθιστά ασφαλείς κατά τη 
διενέργεια ολόσωµης µγνητικής τοµογραφίας 

Βηµατοδότης  χωρίς 
ηλεκτρόδιο  
«Προδιαγραφές 
βηµατοδοτών χωρίς 
ηλεκτρόδιο (κατηγορία 
α/α:Α8 στον 
διαγωνισµό της  ΕΠΥ 
1/2013 ). 

- Βηµατοδότης που εµφυτεύεται ενδοκαρδιακά και δεν 
απαιτεί τη χρήση ηλεκτροδίων. 

- ∆ιαθέτει δυνατότητα αυτόµατου ελέγχου του ουδού 
βηµατοδότησης. 

- O βηµατοδότης αυτός πρέπει να ενσωµατώνει την 
τεχνολογία Σµίκρυνσης (Miniaturization) και να έχει 
όγκο < 1 cc και µάζα <2gr 

- ∆ιαθέτει δυνατότητα µέτρησης του επάρµατος R και 
αυτόµατης ρύθµισης της ευαισθησίας. 

- Είναι συµβατός µε ολόσωµη µαγνητική τοµογραφία 
έως 3Τ χωρίς περιορισµούς σε διάρκεια ακόµα και σε 
βηµατοδο-εξαρτώµενους ασθενείς. 

- Έχει δυνατότητα τηλεµετρικής παρακολούθησης. 
 
 


