
 

 

Σχόλια 



Όνομα GE HEALTHCARE  Email FOTINI.KATSONI1@ge.com  Άρθρο 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  Ημ/νία 19/05/2017 

Αναφορικά με την απαίτησή σας για προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ, θα θέλαμε να 

σας υποβάλουμε τις παρακάτω προτάσεις της εταιρείας μας αναφορικά με τις τεχνικές 

προδιαγραφές που έχουν αναρτηθεί προς 2η διαβούλευση. 

 

Προδιαγραφή 19 : Προτείνουμε να αναφερθεί το πλάτος χαρτιού το οποίο θα πρέπει να 

είναι μεγαλύτερο απο 60mm . 

Προδιαγραφή 25: Προτείνουμε προσθήκη φράσης : 

Επίσης να συνοδεύεται από τροχήλατο τραπεζίδιο του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με 

πιιστοποίηση CE. 

Αιτιολογία : Το τροχήλατο τραπεζίδιο θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου 

με πιστοποίηση CE,  ώστε να διασφαλίζεται ότι θα καλύπτεται από σήμανσης CE και θα έχει 

τις κατάλληλες προδιαγραφές (μεγάλη διάμετρο τροχών, βραχίονα στήριξης καλωδίου 

ασθενούς κ.λπ.) για τη χρήση του με ηλεκτροκαρδιογράφο 

 

Προδιαγραφή 26: Προτείνεται η αντικατάσταση της φράσης  

«Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για την μεταφορά και 

αρχειοθέτηση των Ηλεκτροκαρδιογραφημάτων της μνήμης σε ειδικό πρόγραμμα (να 

προσφερθεί στην βασική σύνθεση) 

με τη φράση :  

 

 

Να διαθέτει στην βασική σύνθεση τη δυνατότητα εξαγωγής των δεδοµένων σε ηλεκτρονική 

µορφή αρχείου PDF, για εύκολη μεταφορά, ανάγνωση και εκτύπωση τους από οποιοδήποτε 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. 

Αιτιολογία : Η εξαγωγή των δεδομένων του ΗΚΓραφήματος σε κοινό αρχείο .pdf παρέχει τη 

δυνατότητα αποθήκευσής τους σε οποιοδήποτε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή χωρίς τη χρήση 

ειδικού προγράμματος και χωρίς να απαιτείται ειδικό πρόγραμμα και χωρίς να διακόπτεται 

η λειτουργία του ΗΚΓράφου. Επίσης οι σύγχρονοι ηλεκτροκαρδιογράφοι διαθέτουν SD Card  

στην οποία αποθηκεύουν τα ΗΚΓφήματα και τα μετατρέπουν σε PDF χωρίς να χρειάζεται η 

μεταφορά του ΗΚΓφου και η σύνδεσή του με ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 

Προτείνεται προσθήκη τεχνικής προδιαγραφής :  



Να διαθέτει ρυθμό δειγματοληψίας 2.000 samples/sec/channel. 

Ο ρυθμός δειγματολοψίας αποτελεί πολύ σημαντικό τεχνικό χαρακτηριστικό. Ο υψηλός 

ρυθμός δειγματοληψίας εξασφαλίζει την καταγραφή υψηλής ποιότητας ΗΚΓραφήματος, 

καθώς επίσης τη δυνατότητα ανίχνευσης και καταγραφής των βηματοδοτών νέου τύπου. 

Επομένως η αναφορά του ρυθμού δειγματοληψίας είναι απαρραίτητη. 

Προτείνεται προσθήκη τεχνικής προδιαγραφής :  

Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη μεγέθους 4’’ τουλάχιστον για την απεικόνιση δώδεκα (12) 

απαγωγών ταυτόχρονα. Να απεικονίζει επίσης τον αριθμό των σφίξεων, τα φίλτρα, το ID 

του ασθενούς, το ρολόι, την κατάσταση της μπαταρίας, την ταχύτητα, την ευαισθησία, 

προειδοποιητικά μηνύματα, μηνύματα πληροφοριών. Να υπάρχει η δυνατότητα 

προεπισκόπησης του ΗΚΓ στην οθόνη πριν την εκτύπωση προς αποφυγή άσκοπων 

εκτυπώσεων με παράσιτα. 

Αιτιολογία :  Χρήσιμο για να διασφαλίζεται η καλύτερη απεικόνιση των 

ηλεκτροκαρδιογραφημάτων.   

Προτείνεται προσθήκη τεχνικής προδιαγραφής :  

Το προσφερόμενο είδος να συμμορφώνεται με την πιστοποίηση EN 60601-2-25:2011 

σχετικά με την ασφάλεια των ηλεκτροκαρδιογράφων 

Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει το πλέον σύγχρονο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 

60601-2-25:2011 “Ιατρικός  Ηλεκτρικός Εξοπλισμός – Μέρος 2-25 : Ειδικές απαιτήσεις για 

βασική ασφάλεια και ουσιώδη απόδοση των ηλεκτροκαρδιογράφων” στο οποίο έχει 

ενσωματωθεί το παλαιότερο πρότυπο IEC 60601-51. 

   

Αναζήτηση Διαβουλεύσεων 




