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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

6η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΦΑΪΑ 

  

 

 

            

 

 

   

 
ΣΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. Σο υπό προμικεια ςυγκρότθμα κα πρζπει να είναι πλιρεσ, καινοφργιο, αμεταχείριςτο, άριςτθσ 
αντοχισ, κατάλλθλο για νοςοκομειακι χριςθ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και να γίνει ςχετικι αναφορά 
του χρόνου  πρϊτθσ κυκλοφορίασ,κακϊσ επίςθσ να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτιματα που 
απαιτοφνται για τθν πλιρθ εκμετάλλευςθ των δυνατοτιτων του. 
 

2. Λειτουργία με βάςθ τουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ αςφαλείασ (να γίνει ςχετικι αναφορά με 
πιςτοποίθςθ), και υπό τάςθ δικτφου 230V/50Hz.  

 

3. Σοποκετθμζνο ςε τροχιλατο άριςτθσ καταςκευισ του ιδίου καταςκευαςτι οίκου, με φρζνο ςτουσ 
τροχοφσ, ςυρτάρια, μεγάλθ  επιφάνεια γραφισ και εργαςίασ ι για τθν τοποκζτθςθ των διαφόρων 
υλικϊν, ράφι για τοποκζτθςθ monitor ι άλλων ςυςκευϊν και τρείσ-τζςςερισ ρευματολιπτεσ για 
ςφνδεςθ περιφερικϊν ςυςκευϊν.  

 

4. Να αποτελείται από τα ακόλουκα μζρθ τα οποία, κα αποτελοφν ενιαίο ςυγκρότθμα του ιδίου 
καταςκευαςτικοφ Οίκου: 

α) Κυρίωσ μθχάνθμα αναιςκθςίασ μετά κανίςτρου νατραςβζςτου, ροόμετρα και κζςθ 
ανάρτθςθσ εξαερωτιρων. 

β)  Αναπνευςτιρα.   
γ)  MONITOR αναπνευςτικϊν παραμζτρων  
  

5. Ο οίκοσ καταςκευισ του προςφερόμενου ςυγκροτιματοσ να ζχει πιςτοποιθμζνο ςφςτθμα 
ποιότθτασ κατά ISO και το ςυγκρότθμα να φζρει τθ ςιμανςθ CE.  

 

6. Ο προμθκευτισ να ζχει πιςτοποιθμζνο ςφςτθμα ποιότθτασ κατά ISO 9001:2008 & 13485 : 2003 και 
να είναι ενταγμζνοσ ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Η.Η.Ε βάςει του Π.Δ 117/2004(ΦΕΚ 
82Α) και Π.Δ 15/2006(ΦΕΚ 12Α) ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2003/108. 

 

7. Να παρζχεται δυνατότθτα αναβάκμιςθσ με προςκικθ υλιςμικοφ και λογιςμικοφ για νζεσ μεκόδουσ 
αεριςμοφ και παρακολοφκθςθσ βιολογικϊν παραμζτρων χωρίσ να απομακρφνεται από τον χϊρο 
του χειρουργείου. 

 

8. Σο μθχάνθμα να παραδοκεί εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 
 

Β.  ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
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1. Να φζρει ςωλινεσ τροφοδοςίασ (με adaptors για αυτόματεσ πρίηεσ) από κεντρικι παροχι Ο2 , Ν2Ο 
και αζρα, ωσ και εφεδρικό ςφςτθμα τροφοδοςίασ και μειωτιρεσ για λιψθ από ιςάρικμεσ 
ενςωματωμζνεσ εφεδρικζσ φιάλεσ, με αντίςτοιχα μανόμετρα αςφαλείασ και μανόμετρα ενδείξεων 
κεντρικϊν παροχϊν αερίων, με κωδικοποιθμζνο PININDEX που κα κακιςτά αδφνατθ τθ λανκαςμζνθ 
ςφνδεςθ τθσ παροχισ αερίων. 

 
2. Διάταξθ αποφυγισ παροχισ υποξικοφ μίγματοσ ςτον αςκενι.  

 

3. ε περίπτωςθ διακοπισ τθσ παροχισ Ο2, να ενεργοποιείται ςφςτθμα αυτόματθσ διακοπισ του Ν2Ο, 
με ταυτόχρονο θχθτικό ALARM.  

 

4. Να παρζχει LOWFLOW αναιςκθςία με δυνατότθτα ελζγχου διαρροϊν. 
 

5. Να φζρει ροόμετρα (Ν2Ο, Ο2, Αζρα) με διαβακμίςεισ και μικρότερεσ του λίτρου (ϊςτε να μπορεί να 
χορθγείται αναιςκθςία με χαμθλζσ ροζσ από 0.1 l/min). Οι χορθγοφμενοι όγκοι να μετρϊνται και να 
απεικονίηονται ψθφιακά και οι ροζσ τουσ να απεικονίηονται ςε θλεκτρονικζσ ςτιλεσ. Να 
απεικονίηεται επίςθσ και θ ςυνολικι  ροι αερίων.  Να παρζχεται θ ελαχίςτθ ροι οξυγόνου για τθν 
διατιρθςθ τθσ επικυμθτισ ςυγκζντρωςθσ ειςπνεόμενου οξυγόνου για αποφυγι υποξικοφ μίγματοσ 
και θ κατανάλωςθ πτθτικοφ ανά ϊρα και το κόςτοσ αυτοφ. 

 

6. Να φζρει διπλό ςφςτθμα προςαρμογισ τουλάχιςτον δφο (2) εξαερωτιρων, (π.χ. δεςφλουρανίου και 
ςεβοφλουράνιου).   Οι εξαερωτιρεσ πρζπει : 

α.  να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ 
β.  να διακζτουν διάταξθ αςφαλοφσ πλιρωςθσ πτθτικοφ. 

και να προςφερκοφν επιλογικά. 
 

7. Δυνατότθτα παροχισ ροισ οξυγόνου 100%, θ δε βαλβίδα να επανζρχεται αυτόματα ςτθ κζςθ 
θρεμίασ και ζξοδο για ανοικτό κφκλωμα χοριγθςθσ Ο2 και μίγματοσ Ο2 και αζρα. 

 

8. Να διακζτει κφκλωμα επανειςπνοισ με: 
α. Διαφανζσ κάνιςτρο νατραςβζςτου, μεγάλθσ χωρθτικότθτασ, για πολφωρεσ επεμβάςεισ. Να 

διατίκενται κάνιςτρα μίασ & πολλαπλϊν χριςεων, με δυνατότθτα διεγχειρθτικισ αλλαγισ. 
β.  μανόμετρο ενδοπνευμονικισ πίεςθσ. 
γ.  βαλβίδα αςφαλείασ πίεςθσ αςκενι από υπερπιζςεισ 
δ.  μζτρθςθ Ο2 ςτθν ειςπνοι 
ε.  μζτρθςθ όγκου 

 

9. Να διακζτει ενεργό ςφςτθμα απαγωγισ αερίων αναιςκθςίασ (scavengingsystem) ϊςτε θ 
απομάκρυνςθ των αερίων να μθν επθρεάηει τθν απόδοςθ του αναπνευςτιρα. 

 

10. Να διακζτει τρεισ με τζςςερισ  αυτοαςφαλιηόμενουσ ρευματολιπτεσ για τροφοδοςία 
περιφερικϊν ςυςκευϊν. 
 

11.  Να διακζτει ζξοδο RS232.  
 
 

Γ. ΑΝΑΠΝΕΤΣΗΡΑ 
 

1. Κατάλλθλοσ για αναιςκθςιολογικι χριςθ. 
 

2. φγχρονθσ τεχνολογίασ. Να λειτουργεί θλεκτρικά ι πνευματικά.   
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3. Ηλεκτρικι λειτουργία υπό τάςθ 230V/50Hz, με ενςωματωμζνθ μπαταρία με αυτονομία 90 λεπτϊν 
τουλάχιςτον.  

 
4. Να είναι κατάλλθλοσ για ενιλικεσ, παιδιά & νεογνά με αυτόματθ προςαρμογι χωρίσ ιδιαίτερεσ 

επεμβάςεισ από τον χειριςτι. Να αναφζρονται ςαφϊσ και να τεκμθριϊνονται οι διαβακμίςεισ 
όγκων κακϊσ και ο ελάχιςτοσ χορθγοφμενοσ όγκοσ αναπνοισ και να υπάρχει τεκμθρίωςθ τθσ 
δυνατότθτασ αεριςμοφ με πολφ μικροφσ όγκουσ ακρίβειασ και ευαιςκθςίασ του αναπνευςτιρα. 

 
5. Κατάλλθλοσ για εφαρμογζσ LOW-FLOW. 

 
6. Εξελιγμζνθ, εφχρθςτθ, και ευδιάκριτθ διάταξθ φυςοφνασ, αποςπϊμενθσ με ευκολία ςτισ 

περιπτϊςεισ κακαριςμοφ – αποςτείρωςθσ (για τθν περίπτωςθ αναπνευςτιρα φιςοφνασ). 
 
7. Μζρθ που επιμολφνονται από εκπνεόμενα αζρια να αποςτειρϊνονται ςε κλίβανο με κερμοκραςία 

άνω των 120οC.       
 

8. Να διακζτει λειτουργίεσ ελεγχόμενθσ, χειροκίνθτθσ και αυτόματθσ αναπνοισ, ελεγχόμενου όγκου 
και ελεγχόμενθσ πίεςθσ  με ι χωρίσ εγγυθμζνο όγκο,  διαλείπουςα υποχρεωτικι αναπνοι (SIMV) ςε 
όγκο και πίεςθ με εγγυθμζνο όγκο.  Τποςτιριξθ πίεςθσ, υποςτιριξθ άπνοιασ με αυτόματθ 
μετάπτωςθ ςε ζνα εφεδρικό αεριςμό με προεπιλεγμζνεσ παραμζτρουσ και ςυνεχοφσ κετικισ 
πίεςθσ. 

 
9. Να διακζτει ειδικζσ διαδικαςίεσ για τθν επανςτρατολόγθςθ (recruitment) των κυψελίδων των 

πνευμόνων. 
 

10. Όλεσ οι λειτουργίεσ να είναι θλεκτρονικά ελεγχόμενεσ, οι δε τιμζσ, γραφικζσ παραςτάςεισ και 
διάφορα μθνφματα κα απεικονίηονται ςε μετακινοφμενθ ζγχρωμθ οκόνθ υψθλισ διακριτικισ 

ικανότθτασ και μεγζκουσ 15, με Ελλθνικό menu.  
 

11. Αποδζςμευςθ ι αυτόματθ αντιςτάκμιςθ του παρεχόμενου ηωτικοφ όγκου, παρακάμπτοντασ τισ 
μεταβολζσ ροισ των φρζςκων αερίων και τθσ ενδοτικότθτασ του αςκενι. 

 
12. Ρυκμιηόμενα μζγιςτα και ελάχιςτα όρια ςυναγερμοφ για: 

α. πιζςεισ  
β. όγκουσ 
γ. πυκνότθτα χορθγοφμενου Ο2 
δ. Άπνοιασ  
Να διακζτει ςυναγερμό για απόφραξθ ι αποςφνδεςθ του κυκλϊματοσ και ανεπάρκεια 
νεοειςερχόμενου φρζςκου αερίου. 
Οι ςυναγερμοί πρζπει να είναι οπτικοί και θχθτικοί και να κωδικοποιοφνται αυτόματα ανάλογα τθσ 
κριςιμότθτασ τουσ. 
 

13. Δυνατότθτα ρφκμιςθσ από τον χριςτθ: 
α. υχνότθτασ μζχρι 60 BPM τουλάχιςτον.  
β. Ι : Ε από 2:1 ζωσ 1:6 τουλάχιςτον 
γ. Σ/V από 5- 1400 ml τουλάχιςτον.  
δ. Πιζςεισ PEEP ζωσ 20 εκ. ςτιλθσ φδατοσ. 

    ε.    Ειςπνευςτικι παφςθ ζωσ 50% τουλάχιςτον του ειςπνευςτικοφ χρόνου. 
    στ.  κανδαλιςμό ροισ από 0,2 l/min. 
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    ζ.    Μζγιςτθ πίεςθ ζωσ 60 cm ςτιλθσ φδατοσ. 
 

14.  Η μεταλλαγι από τθ χειροκίνθτθ ςτθν αυτόματθ λειτουργία να γίνεται με μία κίνθςθ.  
 
 

 
Δ.  MONITOR  ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ  

 

1. φγχρονθσ τεχνολογίασ και καταςκευισ. Να είναι κατάλλθλο για χριςθ ςε αςκενείσ κάκε θλικίασ 
(ενιλικεσ, παιδιά και νεογνά).  
 

2. Να είναι ενςωματωμζνο ςτο αναιςκθςιολογικό μθχάνθμα και να δίδει μετριςεισ και γραφικζσ 

παραςτάςεισ των πιο κάτω παραμζτρων: 

α.  Καπνογράφου για ανίχνευςθ των ειςπνεόμενων  - εκπνεόμενων Ο₂, CO2, ειςπνεόμενου και Ν₂Ο, 
αρικμοφ αναπνοϊν και ενδοτικότθτασ (compliance). 

β.  Ενδοπνευμονικζσ πιζςεισ ΜΑΧ – PLATEAU, ΜΕΑΝ,  ΡΕΕΡ, όγκοι TV, MV, και λόγοσ I:E. 
γ. Καμπφλθ πίεςθσ και ροισ προσ χρόνο και ςπιρομετρίασ πίεςθσ / όγκου, ροισ /όγκουκαι 

πίεςθσ/ροισ. 
δ. Πτθτικά αναιςκθτικά με αυτόματθ αναγνϊριςθ, ανίχνευςθ μίγματοσ και υπολογιςμό MAC. 

 
3. Αυτόματα επιλεγόμενα αλλά και ρυκμιηόμενα όρια ςυναγερμοφ για όλεσ τισ μετροφμενεσ 

παραμζτρουσ.  
 

4. Οποιοδιποτε πλεονζκτθμα να αναφερκεί για να αξιολογθκεί.  
 

 
 


