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ΘΕΜΑ: Αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο δωηηθώλ ιεηηνπξγηώλ 
(κόληηνξο θαη θεληξηθνύ ζηαζκνύ) ηεο ΜΔΘ 
 
ΥΕΣ.: α) Σν ππ. αξίζκ. Α6γ/Γ.Π. νηθ. 34743/16-5-2016 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο 
Βηνηαηξηθήο Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 
β)ηελ  ππ. αξίζκ. Γ18/4ε ΤΝ/5-2-2016 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ      
 
 

Πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί από ην ηκήκα Βηνηαηξηθήο Σερλνινγίαο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο, ην αίηεκα ηνπ λνζνθνκείνπ γηα επηρνξήγεζε – έγθξηζε 
ζθνπηκόηεηαο γηα ηελ πξνκήζεηα Κεληξηθνύ ηαζκνύ κε (8) monitors, , παξαθαινύκε 
λα καο απνζηείιεηε ελδεηθηηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαζώο θαη ηα ζρεηηθά ηερληθά 
θπιιάδηα ε νπνία ζα θαιύπηεη ηα παξαθάηω βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 
Δπηζεκαίλνπκε όηη ε νηθνλνκηθή ζαο πξνζθνξά  δελ ζα είλαη δεζκεπηηθή θαη όηη 

κεηά ηελ έγθξηζε ηεο επηρνξήγεζεο ζα αθνινπζήζεη ε δηελέξγεηα ηαθηηθνύ 
δηαγωληζκνύ ζύκθωλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 

 
 

Ο αηηνύκελνο εμνπιηζκόο ζα πεξηιακβάλεη: 

 Οθηώ (8) monitors παξαθνινύζεζεο δωηηθώλ ιεηηνπξγηώλ αζζελώλ 

Σν θάζε monitor ζα δηαζέηεη: 

α)  βπζκαηνύκελε κνλάδα ε νπνία λα παξαθνινπζεί θαη΄ειάρηζην ηηο 

παξαθάηω παξακέηξνπο: 

           -  ΗΚΓ 12 απαγωγώλ 

           - Αλαπλνή (RR)  

           - Κνξεζκό αηκνζθαηξίλεο (SpO2) 

           -  Γύν ζεξκνθξαζίεο (2ΥTEMP) 

           -  Αξηεξηαθή πίεζε αλαίκαθηα (NIBP) 

          -  Γύν θαλάιηα αηκαηεξώλ πηέζεωλ (2ΥIBP) 
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    β) βπζκαηνύκελε κνλάδα κέηξεζεο εθπλεόκελνπ δηνμείδηνπ ηνπ 

άλζξαθα 

    (ΔtCO2) 

 Κεληξηθό ζηαζκό παξαθνινύζεζεο κε δύν νζόλεο,   ηεκ έλα (1) 

 Δθηππωηή Laser πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηνλ θεληξηθό ζηαζκό     ηεκ έλα (1) 

 Μνλάδα εθεδξηθήο ηξνθνδνζίαο UPS    ηεκ έλα (1) 

 Βπζκαηνύκελε κνλάδα γηα BIS, ηεκ δύν (2) 

 Βπζκαηνύκελε κνλάδα γηα PiCCO, ηεκ δύν (2) 

 Βπζκαηνύκελε κνλάδα γηα  ScvO2, ηεκ δύν (2) 

 Βπζκαηνύκλε κνλάδα γηα ΗΔΓ, ηεκ έλα (1) 

 Βπζκαηνύκελε κνλάδα γηα 2ν θαλάιη SpO2, ηεκ δύν (2) 

 Βπζκαηνύκελε κνλάδα γηα CCO/ SvO2 κέζω Vigileo/Vigilance, ηεκ δύν (2)  
. 
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