
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΠΙΕΟΜΕΣΡΟΤ 

Ψεθηαθό Πηεζόκεηξν Μπξάηζνπ πνπ κεηξάεη ηε ζπζηνιηθή πίεζε (SYS mm Hg), ηε δηαζηνιηθή πίεζε 
(DIA mm Hg) θαη ηνπο παικνύο θαξδηάο (pulse/min). 

1. Τν κεράλεκα λα είλαη λέαο ηερλνινγίαο κηθξνύ όγθνπ θαη βάξνπο, θαηάιιειν γηα παηδηά έωο θαη 
ελήιηθεο. 

2. Να κεηξά ηε ζπζηνιηθή θαη ηε δηαζηνιηθή πίεζε θαζώο θαη ηνλ θαξδηαθό ξπζκό. Η αθξίβεηα ηωλ 
κεηξήζεωλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλε από δηεζλείο νξγαληζκνύο. 

3. Να κεηξά ηελ πίεζε ζε εμαηξεηηθά ππεξηαζηθνύο (220 mm Hg) αιιά θαη ππνηαζηθνύο αζζελείο (40 
mm Hg). 

4. Η κέηξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο λα γίλεηαη απηόκαηα.  
5. Να δέρεηαη πεξηρεηξίδεο δηαθόξωλ κεγεζώλ. Να δηαηίζεηαη πεξηρεηξίδα ελειίθωλ θαη πεξηρεηξίδα 

παηδηώλ (15 εθ., πεξίπνπ). 
6. Να δηαζέηεη κλήκε απνζήθεπζεο ηωλ είθνζη ηειεπηαίωλ κεηξήζεωλ, ηνπιάρηζηνλ. 
7. Να απεηθνλίδεη ηαπηόρξνλα ηε ζπζηνιηθή, ηε δηαζηνιηθή θαζώο επίζεο θαη ηνλ θαξδηαθό ξπζκό. 
8. Να ιεηηνπξγεί κε ηξνθνδνηηθό κε ηάζε δηθηύνπ ή κπαηαξίεο. Τν εμωηεξηθό ηξνθνδνηηθό λα 

πξνζθεξζεί κε ην πηεζόκεηξν. 
9. Να δηαζέηεη CE θαη ηαμηλόκεζε βάζε ηεο νδεγίαο 93/42/EEC. 
10. Να πιεξνί ηεο πξνδηαγξαθέο EN 60601-1-2 θαζώο θαη ηηο επξωπαϊθέο νδεγίεο EN 1060-3 θαη EN 

1060-4. 
11. Ο θαηαζθεπαζηήο λα δηαζέηεη ISO 9001 ή ISO 13485 κε πηζηνπνίεζε γηα ηελ παξαγωγή θαη 

δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξνϊόληωλ. 
12. Ο πξνκεζεπηήο λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο 

ΔΥ8Δ/Γ.Π.ΟΙΚ/1348/2004 θαη λα δηαζέηεη ISO 9001 ή ISO 13485 κε πηζηνπνίεζε γηα ηελ εκπνξία, 
δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξνϊόληωλ. 

13. Nα ζπλνδεύεηαη από εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζην 2 εηώλ θαη πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθώλ 
γηα 10 έηε. 

14. Σηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, λα αλαθεξζνύλ ελδεηθηηθέο ηηκέο ηωλ αλαιωζίκωλ - αληαιιαθηηθώλ ηνπ 
πηεζόκεηξνπ. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
-Γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ για μέπορ ή για ηο ζύνολο ηηρ ζηηούμενηρ ποζόηηηαρ. 
Οι ζςμμεηέσονηερ, οθείλοςν να καηαθέζοςν, ζηην ηεσνική πποζθοπά πιζηοποιηηικό καηαλληλόηηηαρ CE MARK ηων πποϊόνηων 
πος πποζθέποςν, από πιζηοποιημένο οπγανιζμό & ΙSΟ καηαζκεςαζηή (επίζημα μεηαθπαζμένα, ζηην Δλληνική γλώζζα ) 

 
-Τα καηαηεθειμένα prospectus, θα ππέπει να είναι ηα ππωηόηςπα ηος καηαζκεςαζηικού οίκος. Σε ανηίθεηη πεπίπηωζη θα 
ππέπει να ζςνοδεύονηαι από Υπεύθςνη Γήλωζη, ζηην οποία θα δηλώνεηαι όηι ηα αναγπαθόμενα ζε αςηά ζηοισεία ηαςηίζονηαι 
μεηα ζηοισεία ηος prospectus ηος καηαζκεςαζηικού οίκος. 
 
-Οι ζςμμεηέσονηερ θα ππέπει απαπαίηηηα, ζηην ηεσνική και ζηην οικονομική πποζθοπά να αναθέπονηαι για κάθε 
πποζθεπόμενο είδορ : 
 Α. με ηον αύξονηα απιθμό, ηος πίνακα ηων ζηηούμενων ειδών ηηρ διακήπςξηρ μαρ  
Β. ηην εμποπική ονομαζία – μάπκα - κωδικό, ηο επγοζηάζιο και ηην σώπα καηαζκεςήρ ηος κάθε είδοςρ  
Γ. ηην ζςζκεςαζία  
Γ. ηον κωδικό ΔΚΑΠΤΥ 

 
-Η ππομηθεύηπια εηαιπεία ζε πεπίπηωζη πος είναι διαθοπεηική από ηην καηαζκεςάζηπια να είναι εξοςζιοδοηημένη από ηην 
καηαζκεςάζηπια εηαιπεία για ηην διακίνηζη ηων πποϊόνηων ηηρ ζηα ελληνικά δημόζια, Σηπαηιωηικά και Ιδιωηικά Νοζοκομεία 
ώζηε να διαζθαλίζεηαι η οπθή/ έγκαιπη ππομήθεια ηων πποϊόνηων ζηο νοζοκομείο, η οποία θα γίνεηαι ζύμθωνα με ηην 
ιζσύοςζα Νομοθεζία καθώρ και ηην ηήπηζη όλων ηων διαδικαζιών ή ζε πιθανή ανάκληζη/ απόζςπζη πποϊόνηορ ή μεηά από 
ζςμπλήπωζη ηηρ «Κάπηαρ Αναθοπάρ Πεπιζηαηικών Φπηζηών Ιαηποηεσνολογικών Πποϊόνηων (λεςκή κάπηα)» από ηον σπήζη.  

 

 


