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Όλνκα ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ 

Ν. ΑΕ 
Email 
info@papapostolou.gr 

Άξζξν Διαβοςλεςζη Σεσνικών 

Πποδιαγπαθών 
Ζκ/λία 
04/10/2018 

 

ΔΗΓΟ 6 - ΦΟΡΖΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟ  

Παξαηεξήζεηο επί ησλ πξνδηαγξαθώλ :  

 

Πξνδηαγξαθή 17.  

«17.Να δηαζέηεη νζόλε LCD θαη λα απεηθνλίδεη ηνπιάρηζηνλ κία (1) θπκκαηνκνξθή ΖΚΓ.» Πιένλ νη 

ζύγρξνλνη ηξηώλ θαλαιίσλ ΖΚΓθνη δηαζέηνπλ νζόλε απεηθόληζεο έσο θαη 12 απαγσγώλ ηαπηόρξνλα 

αληί ηεο κίαο θπκαηνκνξθήο. Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο: «17.Να 

δηαζέηεη νζόλε LCD θαη λα απεηθνλίδεη θαη ηηο δώδεθα (12) απαγσγέο ΖΚΓ ηαπηόρξνλα.»  

 

Πξνδηαγξαθή 20.  

«20. Να δηαζέηεη ην ιηγόηεξν ηξεηο (3) ηαρύηεηεο εγγξαθήο (5-25-50mm/sec)» Πιένλ δηαηίζεληαη ζην 

εκπόξην ΖΚΓΦνη πνπ δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε ηαρύηεηεο θαηαγξαθήο κε ηηο ηξεηο θπξηόηεξεο λα 

είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη. Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο: «20. Να 

δηαζέηεη ην ιηγόηεξν πέληε (5) ηαρύηεηεο εγγξαθήο κε ηηο ηξεηο από απηέο λα είλαη νη 5-25-50mm/sec»  

 

Πξνδηαγξαθή 21  

21. Να δηαζέηεη ηξεηο ην ιηγόηεξν θιίκαθεο επαηζζεζίαο : 5, 10, 20mm/mv Ζ απηόκαηε επαηζζεζία 

είλαη ζύλεζεο θαζώο έηζη δελ απαηηεί από ηνλ ρξήζηε ηελ ζπλερή ξύζκηζε ηνπ ΖΚΓΦήκαηνο. 

Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο: 21. Να δηαζέηεη ηξεηο ην ιηγόηεξν θιίκαθεο 

επαηζζεζίαο : 5, 10, 20mm/mv αιιά θαη ηελ απηόκαηε ξύζκηζε.  

 

Πξνδηαγξαθή 23  

«23. Να δηαζέηεη κλήκε γηα ηα ηειεπηαία ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα, ηα νπνία λα κπνξεί λα 

εθηππώζεη. (λα αλαθεξζεί ν αξηζκόο ησλ απνζεθεπκέλσλ ειεθηξνθαξδηνγξαθεκάησλ πξνο 

εθηίκεζε)» Πιένλ ε εμαγσγή ησλ αλαθνξώλ από ηελ κλήκε δηαηίζεηαη θαη ζε κνξθή αξρείνπ PDF 

ώζηε λα κελ απαηηείηαη εηδηθό ινγηζκηθό γηα ηελ κεηαθνξά θαη αλάγλσζε ηνπο ζηνλ Ζ/Τ. 

Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο: «23. Να δηαζέηεη κλήκε γηα ηα ηειεπηαία 

ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα, ηα νπνία λα κπνξεί λα εθηππώζεη. (λα αλαθεξζεί ν αξηζκόο ησλ 

απνζεθεπκέλσλ ειεθηξνθαξδηνγξαθεκάησλ πξνο εθηίκεζε). Να κπνξεί λα εμαγρζνύλ θαη ζε θνηλό 

αξρείν PDF γηα αλάγλσζε ζε Ζ/Τ ρσξίο εηδηθό ινγηζκηθό»  

 

Πξνδηαγξαθή 26  

«26. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε Ζιεθηξνληθό Τπνινγηζηή γηα ηελ κεηαθνξά θαη 

αξρεηνζέηεζε ησλ Ζιεθηξνθαξδηνγξαθεκάησλ ηεο κλήκεο ζε εηδηθό πξόγξακκα (λα πξνζθεξζεί ζηελ 

βαζηθή ζύλζεζε).» Θα πξέπεη λα γίλεη ζαθέο όηη ε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε Ζ/Τ πξέπεη λα είλαη ζηελ 

βαζηθή ζύλζεζε θαη όρη ην εηδηθό πξόγξακκα εγθαηάζηαζεο ζηνλ Ζ/Τ όπνπ εθ παξαδξνκήο 

αλαθέξεηαη. Μάιηζηα ν ηξόπνο ζύλδεζεο ζα πξέπεη λα είλαη κέζσ δηθηύνπ γηα ηελ εύθνιε κεηαθνξά 

ησλ αξρείσλ ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκό ζηελ απόζηαζε ζύλδεζεο (πρ. κέζσ USB). Πξνηείλνπκε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο: «26. Να δηαζέηεη ζηελ βαζηθή ζύλζεζε δπλαηόηεηα 

ζύλδεζεο κε Ζιεθηξνληθό Τπνινγηζηή κέζσ ζύξαο δηθηύνπ γηα ηελ κεηαθνξά θαη αξρεηνζέηεζε ησλ 



Ζιεθηξνθαξδηνγξαθεκάησλ ηεο κλήκεο ζε εηδηθό πξόγξακκα.»  

 

Με εθηίκεζε  

Γηα ηελ ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ Ν.ΑΔ  

Κσλζηαληίλνο Υξνλάθεο  

Product Manager Critical Care  

 

Όλνκα ΥΑΡΗ 

ΣΑΚΙΡΗ 
Email 
harris.tsakiris@mantzaris.com 

Άξζξν 4ΤΠΕ ΜΑΚ ΣΠ "για Ππομ. 

ιαηποηεσνολογικού εξοπλιζμού για ηην 

κάλςτη ηυν αναγκών ΚΤ &15 ΣΟΜΤ" 

Ζκ/λία 
02/10/2018 

 

Κύξηνη,  

Παξαθαιώ βξείηε αθνινύζσο ηηο επηζεκάλζεηο ηεο εηαηξείαο καο γηα ηα είδε:  

6. ΦΟΡΖΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟ &  

12. ΦΟΡΖΣΟ ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ  

 

ΔΗ∆Ο 6: ΦΟΡΖΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟ 

 ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

3. Να δηαηίζεηαη από απνθιεηζηηθό αληηπξόζσπν πνπ έρεη EN ISO9001/08 ή ISO13485/03.  

5. Ο νίθνο θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξόκελσλ εηδώλ πξέπεη λα έρεη πηζηνπνηεκέλν ζύζηεκα πνηόηεηαο 

θαηά EN ISO9001/08 & ISO 13485/03  

 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ Β. Η. ΜΑΝΣΕΑΡΖ Α.Δ.  

Σν πξόηππν ISO 13485 νξίδεη ηηο απαηηήζεηο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο γηα εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ζρεδηαζκό, ζηελ παξαγσγή, ζηελ εκπνξία, ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ζηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ. Σν πξόηππν ISO 13485 είλαη βαζηζκέλν ζηηο 

αξρέο ηνπ ISO 9001 θαη αθνινπζεί ηε δηεξγαζηαθή πξνζέγγηζε ηεο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο. Οη 

θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο ππνρξενύληαη λα δηαζέηνπλ ISO 13485/03 όρη όκσο θαη ISO 9001:2000 θαη 

γη απηό νη πεξηζζόηεξεο δηαζέηνπλ κόλν ην ISO 13485:2003. Πξνηείλνπκε ηελ αιιαγή ηεο 

πξνδηαγξαθήο από «&» ζε «ή» όπσο ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξόληνο.  

 

ΔΗ∆Ο 12: ΦΟΡΖΣΟ ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ  

ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

4. Να είλαη πδαηνζηεγήο, πςειήο αληνρήο ζε θξαδαζκνύο θαη ρηππήκαηα............................. 

ΔΠΗΖΜΑΝΖ Β. Η. ΜΑΝΣΕΑΡΖ Α.Δ.  

Πηζηεύνπκε όηη ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ην ηί ζεσξείηαη από ηελ ππεξεζία ζαο πδαηνζηεγέο ή 

πςειήο αληνρήο θαη ηη όρη πξνθεηκέλνπ λα κελ ζπγθξίλνληαη αλνκία κεηαμύ ηνπο πξντόληα. Γηα 

παξάδεηγκα όζνλ αθνξά ηελ αληνρή κηαο ζπζθεπήο ζηελ εηζξνή πγξώλ ππάξρεη ην πξόηππν IP, ελώ 

όζνλ αθνξά ηελ αληνρή ζε θξαδαζκνύο θαη ρηππήκαηα ππάξρνπλ ηα ηεζη «MIL-STD-810E Method 

514.4» γηα ηνπο θξαδαζκνύο θαη ην ηεη πηώζεο από ύςνο 30 ίληζεο (76 cm) γηα ηα ρηππήκαηα.  

 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο.  

 

Γηα ηελ «Β. & Η. ΜΑΝΣΕΑΡΖ Α.Δ.»  

Υάξεο Σζαθίξεο  

Τπεύζπλνο πσιήζεσλ.  

Κ. 6977-456489  

Email: harris.tsakiris@mantzaris.com  

 



Όλνκα ΠΝΟΗ Κ. 

ΙΜΑΝΙΔΗ Ε.Π.Ε. 
Email 
v.okalidis@pnoiepe.gr 

Άξζξν Ππομ. ιαηποηεσνολογικού 

εξοπλιζμού για ηην κάλςτη ηυν αναγκών 

ΚΤ &15 ΣΟΜΤ" 

Ζκ/λία 
04/10/2018 

Αμηόηηκνη θ.θ.  

Ζ εηαηξία ΠΝΟΖ Κ. ΗΜΑΝΗΓΖ Δ.Π.Δ. αληαπνθξηλόκελε ζηελ σο άλσ πξόζθιεζε δηαβνύιεπζεο 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ παξαζέηεη ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ηεο γηα ηα παξαθάησ είδε  

 

ΔΗΓΟ 6: ΦΟΡΖΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟ  

Πξνδηαγξαθή 12: «Να κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο ηξηθάλαινο. Δπηζπκεηή θαη ε ιεηηνπξγία σο 

κνλνθάλαινο θαη’ επηινγή ηνπ ρξήζηε». Πξνηεηλόκελε ηξνπνπνίεζε: «Να κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο 

ηξηθάλαινο θαη σο κνλνθάλαινο θαη’ επηινγή ηνπ ρξήζηε». Αηηηνιόγεζε πξόηαζεο: Πξνηείλνπκε λα 

παξακείλεη ε πξνδηαγξαθή σο είρε ζε παιαηόηεξεο δηαθεξύμεηο ηνπ ίδηνπ είδνπο, δηόηη ε δπλαηόηεηα 

ιεηηνπξγίαο σο κνλνθάλαινο είλαη ρξήζηκε ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο. Δπνκέλσο πξνηείλεηαη λα δεηεζεί 

σο βαζηθή δπλαηόηεηα θαη όρη σο επηζπκεηή. 

 ________________________________________  

 

Πξνδηαγξαθή 13: «Να ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθό ξεύκα 220V/50HZ, θαζώο επίζεο θαη κέζσ 

επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίαο κε δπλαηόηεηα ιήςεο ηνπιάρηζηνλ 40 ιεπηώλ ιεηηνπξγίαο». 

Πξνηεηλόκελε ηξνπνπνίεζε: «Να ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθό ξεύκα 220V/50HZ, κέζσ ελζσκαησκέλνπ 

ηξνθνδνηηθνύ ρσξίο εμσηεξηθνύο κεηαζρεκαηηζηέο, θαζώο επίζεο θαη κέζσ επαλαθνξηηδόκελεο 

κπαηαξίαο κε δπλαηόηεηα ιήςεο ηνπιάρηζηνλ 5 σξώλ ιεηηνπξγίαο». Αηηηνιόγεζε πξόηαζεο: Καζώο 

ην δεηνύκελν είδνο είλαη «θνξεηόο ΖΚΓξάθνο», ην ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθό ζπκβάιιεη ζηε 

επρξεζηία ηεο ζπζθεπήο θαη ζηελ επθνιόηεξε κεηαθνξά ηεο όηαλ απαηηεζεί. Δπίζεο ε δπλαηόηεηα 

όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξεο απηνλνκίαο κε κπαηαξία είλαη απαξαίηεηε ώζηε λα εμππεξεηνύληαη 

άκεζα πεξηπηώζεηο πνπ δελ δηαηίζεηαη πξνζβάζηκε παξνρή ηάζεο, εληζρύνληαο έηζη ηελ θνξεηόηεηα 

ηεο ζπζθεπήο. 

 ________________________________________  

Πξνδηαγξαθή 17: «Να δηαζέηεη νζόλε LCD θαη λα απεηθνλίδεη ηνπιάρηζηνλ κία (1) θπκαηνκνξθή 

ΖΚΓ». Πξνηεηλόκελε ηξνπνπνίεζε: «Να δηαζέηεη έγρξσκε νζόλε LCD ηνπιάρηζηνλ 5΄΄ θαη λα 

απεηθνλίδεη ηνπιάρηζηνλ θαη ηηο δώδεθα (12) θπκαηνκνξθέο ΖΚΓ». Αηηηνιόγεζε πξόηαζεο: Ζ κεγάιε 

νζόλε θαη ε απεηθόληζε θαη ησλ 12 απαγσγώλ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ πιεξέζηεξε παξαθνινύζεζε 

ηνπ αζζελή από ην ηαηξνλνζειεπηηθό πξνζσπηθό.  

________________________________________  

Πξνδηαγξαθή 19: «Να θέξεη θαηαγξαθηθό ζεξκηθνύ ηύπνπ ραξηί κε δπλαηόηεηα ηξηθάλαιεο 

εθηύπσζεο πιήξνπο ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο». Πξνηεηλόκελε ηξνπνπνίεζε: «Να θέξεη 

θαηαγξαθηθό ζεξκηθνύ ηύπνπ ραξηί 80mm κε δπλαηόηεηα ηξηθάλαιεο θαη κνλνθάλαιεο εθηύπσζεο. 

Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα εθηύπσζεο θαη πιήξνπο ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο θαη ησλ 12 απαγσγώλ 

θαζώο θαη δπλαηόηεηα πξνεπηζθόπεζεο εθηύπσζεο». Αηηηνιόγεζε πξόηαζεο: Σν κεγάιν πιάηνο 

ραξηηνύ θαζηζηά πην επδηάθξηηε ηελ θαηαγξαθή, ελώ ε δπλαηόηεηα κνλνθάλαιεο θαηαγξαθήο 

εμππεξεηεί αλάγθεο όπνπ είλαη απαξαίηεηε κία κόλν απαγσγή. Δπίζεο ε δπλαηόηεηα πξνεπηζθόπεζεο 

δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην ρεηξηζηή λα δεη ηελ θαηαγξαθή πξνηνύ ηελ εθηύπσζε θαζώο θαη ηε 

δπλαηόηεηα λα δεη πξνεγνύκελεο απνζεθεπκέλεο θαηαγξαθέο. 

________________________________________  

Πξνδηαγξαθή 23: «Να δηαζέηεη κλήκε γηα ηα ηειεπηαία ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα, ηα νπνία λα 

κπνξεί λα εθηππώζεη. (λα αλαθεξζεί ν αξηζκόο ησλ απνζεθεπκέλσλ ειεθηξνθαξδηνγξαθεκάησλ πξνο 

εθηίκεζε)». Πξνηεηλόκελε ηξνπνπνίεζε: «Να δηαζέηεη εζσηεξηθή κλήκε γηα απνζήθεπζε ησλ 

ηειεπηαίσλ 500 ειεθηξνθαξδηνγξαθεκάησλ, ζε κνξθή PDF, ηα νπνία λα κπνξνύλ λα αλαθιεζνύλ 

ζηελ νζόλε θαη λα εθηππσζνύλ». Αηηηνιόγεζε πξόηαζεο: Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ ειάρηζησλ 

ΖΚΓξαθεκάησλ πνπ κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ είλαη ζεκαληηθόο γηα ηε ζύγθξηζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ησλ ζπζθεπώλ. Ζ απνζήθεπζε ζε κνξθή PDF δελ απαηηεί εηδηθό πξόγξακκα ζε Ζ/Τ γηα ηελ 

αλαζθόπεζε ηνπ (πέξαλ PDF reader πνπ δηαζέηνπλ δσξεάλ όινη νη ππνινγηζηέο). Δπίζεο ε 



δπλαηόηεηα επαλεθηύπσζεο απηώλ είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε γηα ην ηαηξνλνζειεπηηθό πξνζσπηθό. 

________________________________________  

ΔΗΓΟ 12: ΦΟΡΖΣΟ ΑΠΗΝΗΓΧΣΖ Πξνδηαγξαθή 1: «Να είλαη δηθαζηθήο ηερλνινγίαο, ζύγρξνλνο, 

πιήξεο, θαηλνύξγηνο, ακεηαρείξηζηνο, θαηάιιεινο γηα ρξήζε ζε όινπο ηνπο ρώξνπο εληόο θαη εθηόο 

ησλ Μνλάδσλ Τγείαο θαη λα ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 220V/50Hz, αιιά θαη κε επαλαθνξηηδόκελε 

κπαηαξία γηα ηθαλνπνηεηηθή απηνλνκία θαζώο θαη κε ηξνθνδνζία 12V από Αζζελνθόξν». 

Πξνηεηλόκελε ηξνπνπνίεζε: «Να είλαη δηθαζηθήο ηερλνινγίαο, ζύγρξνλνο, πιήξεο, θαηλνύξγηνο, 

ακεηαρείξηζηνο, θαηάιιεινο γηα ρξήζε ζε όινπο ηνπο ρώξνπο εληόο θαη εθηόο ησλ Μνλάδσλ Τγείαο 

θαη λα ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 220V/50Hz, κέζσ ελζσκαησκέλνπ ηξνθνδνηηθνύ ρσξίο εμσηεξηθνύο 

κεηαζρεκαηηζηέο, αιιά θαη κε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία γηα ηθαλνπνηεηηθή απηνλνκία θαζώο θαη 

κε ηξνθνδνζία 12V από Αζζελνθόξν». Αηηηνιόγεζε πξόηαζεο: Καζώο ην δεηνύκελν είδνο είλαη 

«θνξεηόο Απηληδσηήο», ην ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθό ζπκβάιιεη ζηε επρξεζηία ηεο ζπζθεπήο θαη 

ζηελ επθνιόηεξε κεηαθνξά ηεο όηαλ απαηηεζεί. 

 ________________________________________  

Πξνδηαγξαθή 3: «Ζ ρξήζε ηνπ απηληδσηή λα είλαη απιή ζηελ απηόκαηε ή ρεηξνθίλεηε απηλίδσζε θαη 

λα δηαζέηεη βνεζεηηθά κελύκαηα θαζνδήγεζεο ηνπ ρξήζηε ζηα Διιεληθά». Πξνηεηλόκελε 

ηξνπνπνίεζε: «Ζ ρξήζε ηνπ απηληδσηή λα είλαη απιή ζηελ απηόκαηε ή ρεηξνθίλεηε απηλίδσζε θαη λα 

δηαζέηεη βνεζεηηθά κελύκαηα θαζνδήγεζεο ηνπ ρξήζηε θαηά πξνηίκεζε ζηα Διιεληθά». Αηηηνιόγεζε 

πξόηαζεο: Ζ πξόηαζε γίλεηαη έηζη ώζηε νη εηαηξίεο πνπ δηαζέηνπλ ειιεληθά ζηνλ απηληδσηή λα 

αμηνινγνύληαη κε κεγαιύηεξε βαζκνινγία ρσξίο λα απνθιείνληαη νη ππόινηπεο. 

________________________________________  

Πξνδηαγξαθή 4: «Να είλαη πδαηνζηεγήο, πςειήο αληνρήο ζε θξαδαζκνύο θαη ρηππήκαηα θαη λα έρεη 

ην κηθξόηεξν δπλαηό βάξνο θαη όγθν πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαηάιιεινο γηα κεηαθνξά (< 7 θηιά κε 

κπαηαξίεο)». Πξνηεηλόκελε ηξνπνπνίεζε: «Να είλαη πηζηνπνηεκέλα πδαηνζηεγήο (ηνπιάρηζηνλ IP44), 

πςειήο αληνρήο ζε θξαδαζκνύο θαη ρηππήκαηα θαη λα έρεη ην κηθξόηεξν δπλαηό βάξνο θαη όγθν 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαηάιιεινο γηα κεηαθνξά (< 7 θηιά κε κπαηαξίεο θαη paddles)». Αηηηνιόγεζε 

πξόηαζεο: Ζ πξόηαζε γίλεηαη έηζη ώζηε λα δηθαηνινγείηαη πιήξσο ε απάληεζε, ελώ ε πξνζζήθε ησλ 

paddles ζην βάξνο γίλεηαη γηα λα ππάξρεη ίδην κέηξν ζύγθξηζεο ζην βάξνο ηνπ απηληδσηή ζε πιήξε 

ζύλζεζε. 

 ________________________________________  

Πξνδηαγξαθή 9: «ηα paddles λα ππάξρνπλ πιήθηξα, όπνπ κε ηαπηόρξνλν πάηεκα λα απνδίδεηαη ε 

ελέξγεηα ζηνλ αζζελή». Πξνηεηλόκελε ηξνπνπνίεζε: «ηα paddles λα ππάξρνπλ πιήθηξα γηα επηινγή 

ελέξγεηαο, θόξηηζε θαη πιήθηξα εθθόξηηζεο όπνπ κε ηαπηόρξνλν πάηεκα λα απνδίδεηαη ε ελέξγεηα 

ζηνλ αζζελή». Αηηηνιόγεζε πξόηαζεο: Πξνηείλεηαη ε παξαπάλσ δηαηύπσζε έηζη ώζηε ν ρεηξηζηήο 

πνπ θξαηάεη ηα paddles λα έρεη ηνλ απόιπην έιεγρν ηνπ απηληδσηή πξνο ράξηλ επρξεζηίαο θαη 

ηαρύηεηαο.  

________________________________________  

Πξνδηαγξαθή 10: «Να έρεη απηνλνκία ιεηηνπξγίαο κε κπαηαξία 70 ηνπιάρηζηνλ απηληδώζεσλ ζηελ 

κέγηζηε απνδηδόκελε ελέξγεηα θαη 90 ιεπηά παξαθνινύζεζεο ηνπ αζζελνύο (monitoring)». 

Πξνηεηλόκελε ηξνπνπνίεζε: «Να έρεη απηνλνκία ιεηηνπξγίαο κε κπαηαξία 200 ηνπιάρηζηνλ 

απηληδώζεσλ ζηελ κέγηζηε απνδηδόκελε ελέξγεηα θαη 5 σξώλ παξαθνινύζεζεο ηνπ αζζελνύο 

(monitoring)». Αηηηνιόγεζε πξόηαζεο: Ζ πξόηαζε γηα αύμεζε ηεο απηνλνκίαο ιεηηνπξγίαο κε 

κπαηαξία είλαη πξνθαλήο θαη αθνξά ηελ επρξεζηία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ απηληδσηή ζε θάζε 

πεξηβάιινλ πνπ δελ δηαζέηεη παξνρή ηάζεο.  

________________________________________  

Γηα νπνηαδήπνηε απνξία ή δηεπθξίληζε παξαθαιώ κε δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο.  
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ΘΔΜΑ : «Αλαθνίλσζε πξόζθιεζεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζε Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ 

Πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ Κέληξσλ Τγείαο θαη 15 

Σνπηθώλ Οκάδσλ Τγείαο (Σ.ΟΜ.Τ.), αξκνδηόηεηαο ηεο 4εο Τ.ΠΔ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο»  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ απαίηεζή ζαο γηα πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ Δμνπιηκνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ Κέληξσλ Τγείαο θαη 15 Σνπηθώλ Οκάδσλ Τγείαο (Σ.ΟΜ.Τ.), αξκνδηόηεηαο ηεο 4εο Τ.ΠΔ. 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ζα ζέιακε λα ζαο ππνβάινπκε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ηεο εηαηξείαο καο 

αλαθνξηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ αλαξηεζεί πξνο δηαβνύιεπζε.  

 

Α/Α 6 – ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟ 3ΚΑΝΑΛΟ  

Πξνδηαγξαθή 13: « Να ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθό ξεύκα 220V/50Hz θαζώο επίζεο θαη κέζσ 

επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίαο κε δπλαηόηεηα ιήςεο ηνπιάρηζηνλ 40 ιεπηώλ ιεηηνπξγίαο. » Γηα ηε 

δηαζθάιηζε πξνκήζεηαο ζύγρξνλνπ ζπζηήκαηνο πξνο όθεινο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 

πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο : Πξνδηαγξαθή 13: « Να ιεηηνπξγεί κε 

ειεθηξηθό ξεύκα 220V/50Hz θαζώο επίζεο θαη κέζσ επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίαο κε δπλαηόηεηα 

ιήςεο > 3 σξώλ ιεηηνπξγίαο. » Αηηηνινγία : Δπεηδή ν πξνο πξνκήζεηα ΖΚΓξάθνο είλαη γηα 

Ννζνθνκεηαθή ρξήζε όπνπ απαηηείηαη ε κεηαθνξά ηνπ ζηηο θιίλεο ησλ αζζελώλ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο 

εμέηαζεο, είλαη απαξαίηεηνο ν θαζνξηζκόο ηεο απηνλνκίαο ελόο ειάρηζηνπ αξηζκνύ εμεηάζεσλ, ώζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη. Δπηπιένλ, νη 

πιένλ ζύγρξνλνη ειεθηξνθαξδηνγξάθνη έρνπλ απηνλνκία κπαηαξίαο γηα ζπλερή θαηαγξαθή άλσ ησλ 

40 ιεπηώλ πνπ δεηείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε πξνδηαγξαθή.  

- - - - - - - - - - - - - - -  

Πξνδηαγξαθή 17 : « Να δηαζέηεη νζόλε LCD θαη λα απεηθνλίδεη ηνπιάρηζηνλ κία (1) θπκκαηνκνξθή 

ΖΚΓ. » Γηα ηε δηαζθάιηζε πξνκήζεηαο ζύγρξνλνπ ζπζηήκαηνο πξνο όθεινο ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο : Πξνδηαγξαθή 17 : « Να 

δηαζέηεη νζόλε LCD 4” ηνπιάρηζηνλ θαη λα απεηθνλίδνληαη θαη νη 12 απαγσγέο ηαπηόρξνλα. » 

Αηηηνινγία : Όια ηα πιένλ ζύγρξνλα ζπζηήκαηα έρνπλ έγρξσκεο νζόλεο ώζηε λα είλαη επδηάθξηηα ηα 

επάξκαηα θαη εύθνια αλαγλσξίζηκα ηα κελύκαηα ζθάικαηνο θ.ι.π. Έηζη είλαη απαξαίηεηε ε 

απεηθόληζε θαη ησλ 12 απαγσγώλ, ην κέγεζνο ηεο νζόλεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4΄΄ ίληζεο ώζηε 

λα είλαη επδηάθξηην ην πεξηερόκελν θαη ρξήζηκν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εμέηαζεο. Απηό ην κέγεζνο 

νζόλεο δηαηίζεηαη από ηνπο πεξηζζόηεξνπο ΖΚΓξάθνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. 

 - - - - - - - - - - - - - - -  

Πξνδηαγξαθή 22 : « Να δηαζέηεη θίιηξα απόξξηςεο παξαζίησλ 35 θαη 50Hz.» Γηα ηε δηαζθάιηζε 

πξνκήζεηαο ζύγρξνλνπ ζπζηήκαηνο πξνο όθεινο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πξνηείλνπκε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο : Πξνδηαγξαθή 22 : «Να δηαζέηεη θίιηξα απόξξηςεο 

παξαζίησλ από κπτθό ηξόκν. Φίιηξα πςειώλ ζπρλνηήησλ 100 & 150 Hz. Δπίζεο λα δηαζέηεη AC 

Filter 50/60Hz » Σν αίηεκα γηα θίιηξα απόξξηςεο παξαζίησλ 35 Ζz πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ην 

δηαγσληζκό, ρσξίο θαλέλα θιηληθό όθεινο γηα ην πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα θαη δελ επηηξέπεη ηε 

ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο ζην δηαγσληζκό. Αλαθνξηθά κε ηα θίιηξα 35 Hz ζα ζέιακε λα 

δηεπθξηλίζνπκε όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηα θίιηξα θάησ ησλ 100 Hz (20, 35, 40, 75 Hz) θαζηζηνύλ 

ην απαγώκελν Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα άλεπ δηαγλσζηηθήο αμίαο θαζώο απνθόπηνπλ ζεκαληηθή 

πνζόζηεα πιεξνθνξίαο όπσο αλαθέξνπλ νη δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ΑΖΑ Circulation, 2007, 

παξάγξαθνο: Clinical Application ει. 1310, όπνπ αλαγξάθεηαη όηη ε ρξήζε θίιηξνπ π.ρ. 40 Hz, πνπ 

απνθόπηεη όιεο ηηο πςειόηεξεο ζπρλόηεηεο κέρξη ηα 150 Hz, θαζηζηά άθπξεο ηηο κεηξήζεηο ύςνπο 

παικώλ (mV) ηνπ θαξδηαθνύ θύθινπ QRS πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα δηάγλσζε. Δπηπιένλ, νη ίδηεο 



θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο αλαθέξνπλ όηη γηα αμηόπηζηε δηάγλσζε, έρεη αλαγλσξηζηεί όηη πθίζηαληαη 

ηκήκαηα ηνπ ζπκπιέγκαηνο QRS πνπ βξίζθνληαη ζε πςειόηεξεο ζπρλόηεηεο, κε ηδηαίηεξε θιηληθή 

αμία, γηα αζζελείο δηαθόξσλ θαξδηαθώλ παζήζεσλ θαη γηα ην ιόγν απηό απαηηείηαη εύξνο ζπρλνηήησλ 

0,05 - 150 Hz, ώζηε ε κέηξεζε ύςνπο παικώλ (mV) θαη δηάξθεηαο παικώλ (ms) λα είλαη αμηόπηζηε, 

ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο αζζελώλ. πλεπώο γηα ηελ απνηύπσζε ΖΚΓθήκαηνο δηαγλσζηηθήο 

αμίαο απαηηείηαη θάζκα ζπρλνηήησλ 0,05 – 150 Ζz, ή ζε πεξίπησζε ύπαξμεο παξαζίησλ 0,05 – 100 

Hz. H ρξήζε θίιηξσλ πνπ πεξηνξίδνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν ην εύξνο ησλ θαηαγεγξακέλσλ 

ζπρλνηήησλ (25/35/40/75 Ζz) θαζηζηνύλ ην παξαγόκελν ΖΚΓ αθαηάιιειν γηα δηεμαγσγή δηάγλσζεο 

θαη σο εθ ηνύηνπ ηα θίιηξα απηά δελ απνηεινύλ νπζηαζηηθό ραξαθηεξηζηηθό ιεηηνπξγίαο ησλ 

ΖΚΓθσλ.  

- - - - - - - - - - - - - - -  

Πξνδηαγξαθή 25 : « Να ζπλνδεύεηαη από πιήξε ζεηξά εμαξηεκάησλ (10πνιηθό θαιώδην αζζελνύο, έμη 

(6)πξνθάξδηα ειεθηξόδηα, ηέζζεξα (4) ειεθηξόδηα άθξσλ καληαιάθηα, θαιώδην ξεύκαηνο, έλα παθέην 

ραξηί, έλα ζσιελάξην αινηθή) γηα άκεζε ιεηηνπξγία. Δπίζεο λα ζπλνδεύεηαη από ηξνρήιαην 

ηξαπεδίδην ην νπνίν ζα θέξεη ζρεηηθή πηζηνπνίεζε CE.» Γηα ηε δηαζθάιηζε πξνκήζεηαο ζύγρξνλνπ 

ζπζηήκαηνο πξνο όθεινο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

πξνδηαγξαθήο σο εμήο : Πξνδηαγξαθή 25 : « Να ζπλνδεύεηαη από πιήξε ζεηξά εμαξηεκάησλ 

(10πνιηθό θαιώδην αζζελνύο κε απνζπώκελνπο αθξνδέθηεο, έμη (6) πξνθάξδηα ειεθηξόδηα, ηέζζεξα 

(4) ειεθηξόδηα άθξσλ καληαιάθηα, θαιώδην ξεύκαηνο, έλα παθέην ραξηί, έλα ζσιελάξην αινηθή) γηα 

άκεζε ιεηηνπξγία. Δπίζεο λα ζπλνδεύεηαη από ηξνρήιαην ηξαπεδίδην ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ 

νίθνπ.»» Αηηηνινγία : Σν ηξνρήιαην ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ κε ηνλ 

ΖΚΓξάθν ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη ζα θαιύπηεηαη από ζήκαλζεο CE θαη ζα έρεη ηηο θαηάιιειεο 

πξνδηαγξαθέο (κεγάιε δηάκεηξν ηξνρώλ, βξαρίνλα ζηήξημεο θαισδίνπ αζζελνύο θ.ιπ.) γηα ηε ρξήζε 

ηνπ κε ειεθηξνθαξδηνγξάθν.  

- - - - - - - - - - - - - - -  

Πξνδηαγξαθή 26 : « Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε Ζιεθηξνληθό Τπνινγηζηή γηα ηελ 

κεηαθνξά θαη αξρεηνζέηεζε ησλ Ζιεθηξνθαξδηνγξαθεκάησλ ηεο κλήκεο ζε εηδηθό πξόγξακκα (λα 

πξνζθεξζεί ζηε βαζηθή ζύλζεζε.» Γηα ηε δηαζθάιηζε πξνκήζεηαο ζύγρξνλνπ ζπζηήκαηνο πξνο 

όθεινο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο : 

Πξνδηαγξαθή 26 : « Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε Ζιεθηξνληθό Τπνινγηζηή γηα ηελ 

κεηαθνξά θαη αξρεηνζέηεζε ησλ Ζιεθηξνθαξδηνγξαθεκάησλ ηεο κλήκεο ζε εηδηθό πξόγξακκα , θαη 

δπλαηόηεηα εμαγσγήο ζε κνξθή PDF (λα πξνζθεξζεί ζηε βαζηθή ζύλζεζε).» Αηηηνινγία : Ζ εμαγσγή 

ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ΖΚΓξαθήκαηνο ζε θνηλό αξρείν .pdf παξέρεη ηε δπλαηόηεηα απνζήθεπζήο ηνπο 

ζε νπνηνδήπνηε Ζιεθηξνληθό Τπνινγηζηή ρσξίο ηε ρξήζε εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη ρσξίο λα 

απαηηείηαη εηδηθό πξόγξακκα θαη ρσξίο λα δηαθόπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΖΚΓξάθνπ. 

- - - - - - - - - - - - - - -  

Δπηπιένλ, γλσξίδνληαο ηηο απαηηήζεηο ελόο ζύγρξνλνπ Ννζνθνκείνπ πξνηείλνπκε ηελ πξνζζήθε ησλ 

θάησζη ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ : Πξνδηαγξαθή: « Να δίλεηαη ζηε βαζηθή ζύλζεζε ε δπλαηόηεηα 

ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο ηνπ ΖΚΓθήκαηνο θαη ε εθηύπσζε αλαθνξώλ ζε πεξηπηώζεηο εκθάληζεο 

ησλ αξξπζκηώλ(arrhythmia mode). » Αηηηνινγία : Γεδνκέλνπ όηη ν ρξόλνο ιήςεο ελόο πιήξνπο 

ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο είλαη κόιηο 10 sec, απηό πεξηνξίδεη ηελ πηζαλόηεηα λα ζπκβεί κηα 

αξξπζκία κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα θαη λα επηκεθπλζεί ε θαηαγξαθή δίλνληαο νπζηαζηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζηνλ ηαηξό. ε πεξίπησζε ινηπόλ πνπ είλαη επηζπκεηή ε παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή 

ησλ αξξπζκηώλ ζε έλαλ αζζελή απαηηείηαη ε κειέηε κεγαιύηεξνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο γηα ην ιόγν 

απηό ηα ζύγρξνλα ζπζηήκαηα δηαζέηνπλ εηδηθή ιεηηνπξγία θαηαγξαθήο αξξπζκηώλ, όπνπ ν αζζελήο 

παξαθνινπζείηαη γηα έλα ρξνληθό δηάζηεκα από ηνλ ειεθηξνθαξδηνγξάθν, θαη ζηε ζπλέρεηα 

παξάγεηαη κηα αλαθνξά κε ηηο ηπρόλ θαηαγεγξακκέλεο αξξπζκίεο ώζηε ζηε ζπλέρεηα λα κειεηεζνύλ 

από ην ηαηξηθό πξνζσπηθό. Πξνδηαγξαθή : « Γηα ηε ζσζηή επεμεξγαζία ησλ ιακβαλόκελσλ ζεκάησλ 

λα έρεη πςειό ξπζκό δεηγκαηνιεςίαο 2000 samples/sec/channel.» Αηηηνινγία : Θα ζέιακε λα 

ηνλίζνπκε όηη ν ξπζκόο δεηγκαηνιεςίαο απνηειεί έλα πνηνηηθό ραξαθηεξηζηηθό θαζώο ν πςειόο 

ξπζκόο δεηγκαηνιεςίαο εμαζθαιίδεη ηελ θαηαγξαθή πςειήο πνηόηεηαο ΖΚΓξαθήκαηνο. Ζ 



αλαγθαηόηεηα ινηπόλ γηα πςεινύο ξπζκνύο δεηγκαηνιεςίαο ώζεζε ηνπο θαηαζθεπαζηέο 

ειεθηξνθαξδηνγξάθσλ λα απμήζνπλ ην ξπζκό δεηγκαηνιεςίαο αλά απαγσγή ώζηε λα επηηπγράλεηαη 

ην δεηνύκελν απνηέιεζκα. Δπίζεο κε πνιύ πςειό ξπζκό δεηγκαηνιεςίαο, απμάλεηαη ε δπλαηόηεηα 

απεηθόληζεο ζεκαληηθώλ γηα ηνλ ηαηξό θιηληθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζπιιέγνληαη από ηελ θαξδηά ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν.  

- - - - - - - - - - - - - - -  

Παξαθαινύκε πνιύ όπσο ιεθζνύλ ππόςηλ νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο καο θαη γίλνπλ δεθηέο νη 

δεηνύκελεο ηξνπνπνηήζεηο πξνο όθεινο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  

 

Mε ηηκή,  

Βαζίιεο Σζηξώλεο Modality Leader - LCS Cardio Eastern Europe  

 

Όλνκα ΔΗΜΗΣΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΤ Email dtheodorou@enamed.gr Άξζξν  Ζκ/λία 19/09/2018 

 

Γελ δηαζέηνπκε ηα δεηνύκελα είδε, ζεσξνύκε ππνρξέσζή καο όκσο κε αθνξκή ηνλ λεν εμνπιηζκό γηα 

ΣΟΜΤ λα ζαο πξνηείλνπκε ελα ΝΔΟ ΔΗΓΟ πνπ θάζε πγεηνλνκηθή αξρή ζα πξέπεη λα έρεη , όπνπ 

ππάξρεη θαη ζηεζνζθόπην!  

Αλαθεξόκαζηε ζηε λεα ππεξζύγρξνλε ζπζθεπή ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ζηεζνζθνπίσλ , θνξεηή γηα λα ηε 

θέξεη ν θάζε ηαηξόο καδί ηνπ , ζηε ηζέπε ηνπ .ΧΣΔ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΟΤ ΑΘΔΝΖ λα γίλεηαη ε 

απνιύκαλζε εληνο 3 ιεπηώλ (κε ππεξηώδε αθηηλνβνιία πνπ σο γλσζηό δηαζπά ην DNA ησλ 

κηθξννξγαληζκώλ). Μειέηεο έρνπλ δείμεη (ζηε δηάζεζή ζαο) γηα ηε δηαζπνξά κηθξνβίσλ κέζσ ησλ 

ζηεζνζθνπίσλ.  

ΝΔΟ ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ πνπ δελ ζα πξέπεη λα ιείπεη απν ηε ιίζηα εμνπιηζκνύ.  

Γείηε βίληεν θαη πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα καο www.enamed.gr & 

https://www.youtube.com/watch?v=K8BgHVD15yk 

https://www.youtube.com/watch?v=bZVqRpR_P-s&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=IFJzMdSHNFQ  

 

ηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία  

Γήκεηξα Θενδώξνπ  

βηνταηξηθόο κεραληθόο  

2108022150  

dtheodorou@enamed.gr  

www.enamed.gr  

 

Όλνκα SERINTH 

Ε.Π.Ε. 
Email 
info@serinth.gr 

Άξζξν ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ SERINTH ΓΙΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
Ζκ/λία 
03/10/2018 

 

Αμηόηηκνη θύξηνη/ θπξίεο,  

Παξαθαιώ βξείηε παξαθάησ ηηο παξαηεξήζεηο καο επί ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ πνπ έρεηε ζέζεη 

αλαθνξηθά κε ηνλ ηαηξνηερλνινγηθό εμνπιηζκό πνπ ζαο ελδηαθέξεη.  

ΔΗΓΟ 7: ΑΝΑΣΖΜΟΜΔΣΡΟ  

- Δπηδαπέδην - θνξεηό αλαζηεκόκεηξν, αληί επηηνίρηνπ. Γίλεηαη κε απηό ηνλ ηξόπν ε δπλαηόηεηα 

κεηαθνξάο ηνπ γηα ηε δηεπθόιπλζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηώλ.  

ΔΗΓΟ 9 : ΕΤΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΓΑΠΔΓΟΤ  

Με ην δηαζέζηκν ρξεκαηηθό πνζό ζεσξνύκε πσο ζα κπνξνύζαηε λα ζηνρεύζεηε ζε λέν, πςειόηεξεο 

ηερλνινγίαο, ςεθηαθό δπγό κε αθόκα θαιύηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο κεγαιύηεξν κέγηζην 

όξην θηιώλ θαη κηθξόηεξε δηαβάζκηζε γηα πςειόηεξε αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ. 

 Πξνηείλνπκε, επνκέλσο νη Πξνδηαγξαθέο γηα ην είδνο 9 λα δηακνξθσζνύλ σο εμήο:  

https://www.youtube.com/watch?v=IFJzMdSHNFQ
mailto:dtheodorou@enamed.gr


- Φεθηαθόο δπγόο δαπέδνπ.  

- Μέγηζην θνξηίν δύγηζεο 200 θηιά κε δηαβάζκηζε αλά 100 γξακκάξηα.  

- Να παξέρεη κεγάιε, επαλάγλσζηε έλδεημε βάξνπο.  

- Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CE.  

- Να παξέρεηαη εγγύεζε ηνπιάρηζηνλ 2 εηώλ.  

 

Με εθηίκεζε,  

Γηα ηε Serinth  

ηέξγηνο Εσγξάθνο  

Σερληθόο Γηεπζπληήο  
 

 

  




