
        
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗΣ - ΜΕΘ  
 
 Αναφορικά με τον εξοπλισμό της Νευρολογικής Κλινικής - ΜΕΘ, αναφέρονται 
τα εξής στοιχεία: 
 
  α. Περιγραφή: Ένας φορητός ηλεκτρομυογράφος (EMG) 4 καναλιών 
με ενσωματωμένο λογισμικό και ένας φορητός ηλεκτροεγκεφαλογράφος EEG 
(CPV: 33121300-7).   
 
  β. Συνολική προϋπολογισθείσα αξία: 75.000,00€ (35.000,00€ και 
40.000,00€ αντίστοιχα) χωρίς ΦΠΑ. 
 
  γ. Τεχνικές Προδιαγραφές: Εγκεκριμένες από τη Διοίκηση του 

251ΓΝΑ, ως προσθήκη «1» και «2» του παρόντος  

  δ. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών και 5 ετών 

αντίστοιχα.   

  ε. Μέγιστος χρόνος παράδοσης εξοπλισμού θέματος: 45 και 60 
ημέρες αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης-τοποθέτησης και 
εκπαίδευσης του αρμόδιου προσωπικού του Νοσοκομείου. 

   

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

«1» Φορητός Ηλεκτρομυογράφος 4 Καναλιών με Ενσωματωμένο Λογισμικό 
«2» Φορητός Ηλεκτροεγκεφαλογράφος EEG   
 
 
 
 
   

 Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 

 
 
 

     



        
10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΥ 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

 

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή καθορίζει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για 
την προμήθεια φορητού συστήματος  Ηλεκτρομυογραφίας ( ΗΜΓ ). Το σύστημα θα 
δίνει τη δυνατότητα ασφαλούς και υψηλής ακρίβειας ηλεκτροφυσιολογικής   
μελέτης  των μυών και νεύρων και θα συμβάλει στη διαγνωστική προσέγγιση των 
ασθενών . Το σύστημα  θα   είναι τοποθετημένο σε τροχήλατη βάση εργονομικού 
σχεδιασμού  νοσοκομειακού τύπου με σταθεροποιητή τάσης. 

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
  2.1 Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ 

2198/Β΄/02.10.2009): «Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 
93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα». 
  2.2 Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/1348 (ΦΕΚ 32/Β΄/16.01.2004): 

«Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων». 
  2.3 Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων . 
  2.4 Πρότυπο ISO 9001:2015GR «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – 
Απαιτήσεις». 
  2.5 Πρότυπο ΙSO 13485:2016 «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα». 
  2.6 Τα σχετικά έγγραφα στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος 
της παρούσας περιγραφής. Για τα έγγραφα για τα οποία δεν αναφέρεται έτος 
έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση συμπεριλαμβανομένων των 
τροποποιήσεων που είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας με 
μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή υπό την προϋπόθεση 
ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

2.7 Πρότυπα  

 Η συσκευή  του συστήματος  θα πρέπει να πληροί  τις προδιαγραφές που 
αναφέρονται : 
   α.  Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-06-1993 «περί των ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
   β.  Πρότυπο EN ISO 9001: «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας – 
Απαιτήσεις». 
    γ. Πρότυπο EN ISO 13485:2012  ,«Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
για ιατροτεχνολογικά προϊόντα» από τον κατασκευαστή του προϊόντος                                                                                                                                                                                                 
 
3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ    CPV   :  33121300-7 

ΚΛΑΣΗ                  :  6515  (Ιατρικά και χειρουργικά όργανα, εξοπλισμός και υλικά) 



 

4.      ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 4.1  Γενικά Χαρακτηριστικά  -   Ορισμός Υλικού  

  4.1.1 Να είναι πλήρες, αμεταχείριστο , ασφαλές στη χρήση  και της πλέον 

σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανόνες της 
επιστήμης.   

 4.2  Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 

4.2.1 Το προς προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι σύστημα  4/4  
καναλιών ΗΜΓραφήματος, κατάλληλο για εγγραφή και ανάγνωση 
Ηλεκτρομυογραφήματος, Αγωγής Νεύρου, Οπτικών, Ακουστικών και 
Σωματοαισθητικών Προκλητών Δυναμικών Το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει 
στη σύνθεσή του Φορητή Μονάδα Η/Υ  τύπου  laptop  τελευταίας γενιάς με 
επεξεργαστή Intel Core 2 Duo ή ανώτερο, μνήμη 1Gb RAM, Windows 7 ,με 
σκληρό δίσκο πολύ μεγάλης χωρητικότητας, διαμορφωμένη από τον 
κατασκευαστή. Ο υπολογιστής να είναι διαμορφωμένος από τον κατασκευαστή, να 
διαθέτει και να αναφέρεται στο πιστοποιητικό CE του ηλεκτρομυογράφου ώστε να 
εξασφαλίζεται απρόσκοπτη συνεργασία hardware & software.  

4.2.2 Να διαθέτει αντιικό και αντι-firewall. Να παρέχει τη δυνατότητα 
ανάκτησης παλαιότερων εξετάσεων για επανέλεγχο καθώς και να δίνει την 
δυνατότητα για εξαγωγή οπτικού υλικού (ηλεκτρογράμματα, εικόνες σταθερές και 
κινούμενες) σε διάφορα σύγχρονα μέσα αποθήκευσης όπως USB stick, DVD. Να 
συνοδεύεται από επίπεδη οθόνη  υψηλής ανάλυσης, τουλάχιστον 15 ιντσών  και 
από εκτυπωτή τύπου Laser  υψηλής ανάλυσης και μεγάλης ταχύτητας εκτύπωσης. 
Να διαθέτει λειτουργικό πρόγραμμα εφαρμογή Windows, εύκολο και φιλικό στη 

χρήση, με δυνατότητα άμεσης δημιουργίας προσαρμόσιμου διαγνωστικού 
πορίσματος (report) μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης τόσο σε Excel όσο και σε 
PDF ή Word αρχείο, με την δυνατότητα εισαγωγής τόσο των στοιχείων του 
ασθενούς από το πρόγραμμα των εξετάσεων, όσο και σχολίων, συμπεράσματος 
κ.α., και όλα τα παραπάνω στα Ελληνικά. Να είναι κατάλληλο για δημιουργία 
αρχείου των εξεταζόμενων, με δυνατότητα εύρεσης με πολλαπλούς τρόπους 
(ονοματεπώνυμο ασθενούς, κύρια διάγνωση κ.α.). 

4.2.3 Η μονάδα να παρέχεται τοποθετημένη σε τροχήλατη 
προκαλωδιωμένη βάση εργονομικού σχεδιασμού νοσοκομειακού τύπου του ίδιου 
οίκου, η οποία  θα πρέπει : 

 να  έχει  ενσωματωμένες όλες τις καλωδιώσεις ,  

 να περιλαμβάνει σταθεροποιητή τάσης για την ασφάλεια των μηχανημάτων 
,  

 να περιλαμβάνει  μετασχηματιστή απομόνωσης παροχής ρεύματος για την 
εξάλειψη των παρασίτων  

 να είναι πιστοποιημένη με CΕ   

 Να είναι  κατασκευασμένη και να παρέχεται από την ίδια εταιρεία που 
κατασκευάζει το σύστημα ΗΜΓραφίας 

4.2.4 Το προς προμήθεια είδος θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι  τεχνικά  
χαρακτηριστικά  :  



 

4.2.4.1 Ενισχυτής :   

 Ευαισθησία 1μV – 10mV 

 Τέσσερα τουλάχιστον κανάλια καταγραφής 
 A/D ανάλυση σήματος τουλάχιστον 18 bits 

 Τουλάχιστον18 bit Sampling Resolution     

 Αντίσταση εισόδου μεγαλύτερη 1000 ΜΩ   

 Απόρριψη θορύβου >110 db     

 Εσωτερικός θόρυβος μικρότερος του 0,6μV rms για όλη την 
μπάντα συχνοτήτων        

 Φίλτρο χαμηλών συχνοτήτων 0.01 Hz – 3000Hz  σε 
διαφορετικά βήματα 

 Φίλτρο υψηλών συχνοτήτων 20Hz – 20ΚHz     σε διαφορετικά 
βήματα      

4.2.4.2 Ηλεκτρικός ερεθιστής : 

 Τύπος ερεθισμού σταθερού ρεύματος   

 Ερεθισμός μονός, διπλός,  ή σε σειρά  (train)  
 Διάρκεια ηλεκτρικού ερεθίσματος : 50μs έως 1ms, ρυθμιζόμενο 0,01 –

1 ms  

 Ένταση ερεθισμού 1-100 mA, ρυθμιζόμενη  

 Συχνότητα ερεθισμού 0.1 – 100 Hz, ρυθμιζόμενη  

 Επιθυμητή η δυνατότητα επιπλέον χειρισμών μέσω 
ενσωματωμένων κομβίων ( πχ   ρύθμιση έντασης , πολικότητας , ή ελέγχου 
διαδικασίας εξετάσεων )  

 Να διαθέτει ποδοδιακόπτη για τον ορισμό εντολών λειτουργίας 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
 

4.2.4.3 Να συνοδεύεται από οθόνη οπτικού ερεθισμού για την 
εκτέλεση των οπτικών προκλητών δυναμικών 

4.2.4.4 Να διαθέτει ακουστικά ερεθισμού για την εκτέλεση των 
ακουστικών προκλητών δυναμικών 

4.2.4.5 Περιβάλλον  Εργασίας : Το πρόγραμμα ΗΜΓραφίας  

να είναι σε περιβάλλον  WIN  7  ή  νεότερο 
4.2.4.6 Προεγκατεστημένο Λογισμικό εξετάσεων : Το 

σύστημα θα πρέπει να έχει προεγκατεστημένο και έτοιμο για χρήση χωρίς να 
απαιτείται καμιά άλλη προσθήκη  , το κατάλληλο λογισμικό , ώστε να εκτελείται το 
παρακάτω menu  εξετάσεων : 

  Ηλεκτρομυογράφημα EMG ρουτίνας, προγράμματος 
turns/amp ανάλυσης, αυτόματη μέτρηση και ανάλυση των MUPS, με δυνατότητα 
αναπαραγωγής των αποθηκευμένων κυματομορφών με ήχο. 

 Motor Nerve Conduction Studies NCV 

 Sensory Nerve Conduction Studies NCV 

 MCV 

 SEPs, VEPs, BAEPs 

 Repetitive stimulation (myasthenia), 

 F-Wave study,  

 H-Reflex,  



 

 BLINK REFLEX,  

 inching 

 Single MUP 

 EMG PLAYBACK REVIEW SOFTWARE 

4.2.4.7. Λοιπά  χαρακτηριστικά και δυνατότητες : 

 Να υπάρχει  η δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού  
ώστε να εκτελούνται  επί  πλέον τα κάτωθι προγράμματα 
εξετάσεων  : 
1. SSR (Sympathetic skin response),  
2. R-R INTERVAL,  
3. Single fiber 
4. Ποσοτικό ηλεκτρομυογράφημα (QEMG) 

 Να εμφανίζει στην οθόνη πληροφορίες για τις 
λειτουργίες που εκτελούν τόσο τα εικονίδια όσο και τα 
πλήκτρα. 

 Να διαθέτει έτοιμα πρωτόκολλα εξετάσεων και να 
παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας νέων εξατομικευμένων 

 Το κουτί σύνδεσης με τον ασθενή να είναι τοποθετημένο 
σε πολύσπαστο βραχίονα. 

 Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης βάσης 
δεδομένων των ασθενών και η ανάκληση του αρχείου για την  εύρεση των 
εξεταζομένων να γίνεται με πολλαπλούς τρόπους (όνομα, επίθετο, ηλικία, πόλη, 
πάθηση. Ιατρός κλπ, καθώς και με συνδυασμούς αυτών)  

 Κατά την ανάκληση των εξετάσεων να εμφανίζει τόσο τις 
κυματομορφές όσο και πίνακα με τιμές αποτελεσμάτων, παραμέτρων κλπ.   

 Να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της Ελληνικής 
γλώσσας σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος  

 Να παρέχει τη δυνατότητα άμεσης δημιουργίας του 
διαγνωστικού report. Στην Ελληνική γλώσσα .  Το report να είναι συμβατό με 
Microsoft Word και να είναι απόλυτα προσαρμόσιμο στις ανάγκες του ιατρού ώστε 
να εισαχθούν τα στοιχεία του εξεταζόμενου, κυματομορφές, γραφικές 
παραστάσεις, σχολιασμός, λογότυπο νοσοκομείου κ.λπ. . 

 Το σύστημα να παρέχει εναλλακτικές λύσεις  
αποθήκευσης εξετάσεων ( Δεύτερος  σκληρός δίσκος, CD / DVD, εξωτερικός 
δίσκος,  USB  stick μνήμης) 

 Να παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 Να διαθέτει σύστημα μέτρησης της αντίστασης επαφής 
των ηλεκτροδίων (γραφικά και αριθμητικά) 

 Να παρέχει τη δυνατότητα ανάκλησης της 
κυματομορφής ΗΜΓ και την εμφάνιση αυτής σε μια οθόνη υπό μορφή cascade  

 Να διαθέτει cursors για μετρήσεις των τιμών μV  και  ms 
της κυματομορφής, να εμφανίζει την μέγιστη και την ελάχιστη τιμής της καθώς και 
τη διαφορά τους σε μV και ms 

 Να συνοδεύεται από πλήρες σετ αναλωσίμων το οποίο 
να περιλαμβάνει τουλάχιστον: 
 

o Kαλώδιο  alligator  για ΗΜΓ επιφάνειας με τριπλό 
κλιπ 



 

o Κιτ 100 pre-gelled αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων 
επιφάνειας μίας χρήσης για καταγραφή 

o Προσαρμοζόμενο  ηλεκτρόδιο δαχτύλου 
(δακτυλιοειδή) 

o 1 Ηλεκτρόδιο ερεθισμού – bar electrode 
o Ομοκεντρικές βελόνες μίας χρήσεως τουλάχιστον 

5τμχ 
o Βελονοκάτοχο 
o Ηλεκτρόδιο γείωσης αυτοκόλλητο μίας χρήσεως 

35x45mm 
o Snap cable 
o Κρέμα καθαρισμού 
o Κρέμα επαφής ηλεκτροδίων 

 
4.3 Αξιοπιστία 

 
   4.3.1 Να πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή 

Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-06-1993 «περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και να φέρει όλες τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις 
ασφαλείας, καθώς να φέρει σήμανση CE. 

4.3.2 Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 
δύο χρόνων, κατά την οποία το κόστος ανταλλακτικών και εργασίας επισκευής δεν 
θα βαρύνει το Νοσοκομείο και εγγύηση για τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά 
τουλάχιστον για 10 χρόνια.  

4.4 Εγκατάσταση 

  4.4.1 Η μεταφορά και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία του 
συστήματος πρέπει να πραγματοποιηθεί με δαπάνη, ευθύνη και μέριμνα του 
προμηθευτή στην έδρα της Μονάδας, επ' ωφελεία της οποίας γίνεται ο 
διαγωνισμός 

   4.4.2 Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει τη συσκευή έτοιμη 
προς χρήση, αφού εγκαταστήσει ό,τι χρειάζεται τόσο σε υλικά όσο και σε 
λειτουργικά συστήματα,. 

4.5 Παρελκόμενα 

   4.5.1 Παρελκόμενα και συστήματα που θεωρούνται από τον 
προμηθευτή ουσιώδη και απαραίτητα για την πληρέστερη και ασφαλέστερη 
λειτουργία του, και το συνοδεύουν υποχρεωτικά, να αναφέρονται στην προσφορά 
σαν ξεχωριστά κομμάτια (οικονομικά στοιχεία στην οικονομική προσφορά). Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν να αναγράφεται στην προσφορά. 

 4.5.2 Παρελκόμενα και συστήματα εκτός αυτών της παραγράφου 

4.5.1, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν και να συνεργαστούν με το 
προσφερόμενο είδος, να αναφέρονται στην προσφορά αναλυτικά με την εργασία 
την οποία εκτελούν (οικονομικά στοιχεία μόνο στην οικονομική προσφορά). Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν να αναγράφεται στην προσφορά και στο φύλλο 
συμμόρφωσης. 

 4.5.3 Να περιλαμβάνει εγχειρίδιο του κατασκευαστή με πλήρη και 

λεπτομερή στοιχεία τεχνικών χαρακτηριστικών, οδηγίες χρήσης, συντήρησης, 
κατάλογο ανταλλακτικών, στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. Επίσης, να 



 

περιλαμβάνει περιληπτικές οδηγίες χρήσης και συντήρησης, καθώς και  
δυνατότητα αποκατάστασης τυχόν βλαβών στην ελληνική γλώσσα, σε 3 αντίτυπα 
σε μορφή φυλλαδίου ή σε ηλεκτρονική μορφή CD-ROM. 

 4.6    Υπηρεσίες υποστήριξης 

  4.6.1.    Υποστήριξη ανταλλακτικών (Αρχική Υποστήριξη) 

 4.6.2 Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει χρόνο εγγύησης καλής 
λειτουργίας ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο χρόνια από την οριστική 
παραλαβή του συστήματος. Μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού 
διαστήματος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο κατασκευαστής είναι 
υποχρεωμένος: 

                  4.6.3  Να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα παρουσιάσει 
πρόωρη φθορά ή συστηματική βλάβη με δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, 
μεταφορικά κλπ) 

     4.6.4. Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα ή σύστημά του υπό 
προμήθεια είδους εξαιρείται της χρονικής εγγύησης, αυτό να αναφέρεται ρητά και 
να προσδιορίζεται επακριβώς ο χρόνος εγγύησης. 

       4.6.5. Άρνηση του προμηθευτή να αποστείλει συνεργείο επισκευής 
δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία μετά την παρέλευση τριάντα ημερολογιακών 
ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλα υπενθύμιση να αναθέσει την 
επισκευή του συστήματος σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει 
τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά 
οποιοδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης 
επισκευής. 

      4.6.6. Όταν το υπό προμήθεια είδος λόγω βλαβών παραμείνει για τον 
πρώτο χρόνο της εγγύησης εκτός λειτουργίας πέραν του 20% του έτους, τότε 
θεωρείται από κατασκευής ελαττωματικό και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος 
να το αντικαταστήσει ολοκληρωτικά. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν το 
αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στην Δικαιοσύνη. 

      4.6.7. Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα υπολογίζεται αθροιστικά 
με έναρξη μετά την παρέλευση πέντε εργάσιμων ημερών από την στιγμή της 
έγγραφης ειδοποίησης του προμηθευτή για την βλάβη και λήγει μετά την 
παρέλευση δύο εργάσιμων ημερών με την παράδοση του εν λόγω είδους σε 
λειτουργία, Ο υπολογισμός του συνολικού χρόνου λειτουργίας γίνεται με βάση την 
έγγραφη ειδοποίηση της βλάβης και το πρωτόκολλο που συντάσσεται κατά την 
επαναλειτουργία. Στον υπολογισμό του διαστήματος των ημερών μη λειτουργίας 
μετά τον χρόνο των πέντε ημερών υπολογίζονται και οι αργίες. 

            4.7    Εκπαίδευση - Διάθεση Προσωπικού 

  Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέσει το παρακάτω προσωπικό 
χωρίς οικονομική επιβάρυνση: 

 4.7.1  Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο εγκατάστασης και διάθεση 

αυτών στην επιτροπή παραλαβής για επίδειξη και παροχή εξηγήσεων πάνω στο 
χειρισμό, και τη λειτουργία του συστήματος. Η διάρκεια της επίδειξης αυτής θα 



 

είναι το λιγότερο μία (1) και το περισσότερο τρεις εργάσιμες ημέρες ανάλογα με 
την απαίτηση της επιτροπής. 

                     4.7.2.  Ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς και δύο ιατρούς στον τόπο 

εγκατάστασης για την εκπαίδευση τεχνικών και χειριστών της Υπηρεσίας στον 
τρόπο λειτουργίας, χειρισμού και συντήρησης της συσκευής. Ο χρόνος διάθεσης 
του προσωπικού θα είναι το λιγότερο πέντε και το περισσότερο δέκα εργάσιμες 
ημέρες ανάλογα με τις απαιτήσεις της ενδιαφερόμενης προς προμήθεια Μονάδας. 

  

5.      ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ    
  

5.1     Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει για την υπόψη συσκευή τα 

παρακάτω: 
 5.1.1  Πιστοποιητικό αντίστοιχης κατηγορίας συσκευής CE. 
 5.1.2  Ισχύον Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης 
της Ποιότητας κατά ISO 9001, για το εργοστάσιο κατασκευής των συσκευών. Το 
πιστοποιητικό θα έχει εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή άλλο 
φορέα διαπίστευσης, που μετέχει σε Συμφωνία Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης 
με το ΕΣΥΔ σχετικά με την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας. 
 5.1.3 Ισχύον Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης 

της Ποιότητας κατά ISO 13485, για το εργοστάσιο κατασκευής της συσκευής. 
 5.1.4     Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών. 

 
 5.2      Επιθεωρήσεις – Δοκιμές 

 Ο προμηθευτής κατά την παράδοση της συσκευής θα πρέπει : 
5.2.1    Να φροντίσει για την καλή κατάσταση της συσκευής από 

πλευράς εμφάνισης. 
5.2.2       Να μην φέρει φθορές. 
5.2.3       Να παρέχει δυνατότητα ετήσιου λειτουργικού ελέγχου. 

 6.       ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

            Η συσκευή να παραδοθεί εντός σαράντα πέντε ημερών, από την 
υπογραφή της σύμβασης  

 7.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ        

 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να επισυνάψει τα 
παρακάτω :  

 7.1  Φύλλο  Συμμόρφωσης  

Διευκρινίζεται ότι η κατάθεση του Φύλλου Συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους 
προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση 
δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα προδιαγραφή. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

 



 

 7.2   Είναι επιθυμητό οι υποψήφιοι προμηθευτές να έχουν εγκαταστήσει την 

υπόψη συσκευή σε άλλες κλινικές δημόσιες ή ιδιωτικές. 
 

 
 
 

 Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ  
EEG ΜΕ       ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΙΝΤΕΟΜΕΤΡΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

 
1. Η συσκευή θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας, ψηφιακής 

κατασκευής, φιλική στη λειτουργία της και να φέρει πιστοποίηση χρήσης από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (CE mark) και να τηρεί τους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς κανόνες 
ασφαλείας. 

2. Ο ΗΕΓράφος να είναι δομημένος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (panel 
pc), με ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 23’’, με λειτουργικό 
Windows 10, ο οποίος διαμορφώνεται και πιστοποιείται  από τον κατασκευαστή 
και να αναφέρεται στο πιστοποιητικό CE του  ηλεκτροεγκεφαλογράφου. Να 
συνοδεύεται με έγχρωμο printer. 

3. Το προσφερόμενο σύστημα να φέρεται σε ειδική τροχήλατη βάση του 
ίδιου εργοστασίου κατασκευής στην οποία τοποθετούνται και προσαρμόζονται όλα 
τα επιμέρους τμήματα του ηλεκτροεγκεφαλογράφου όπως: οθόνη/ pc, 
πληκτρολόγιο, ενισχυτής ηλεκτροδίων, σταθεροποιητής τάσης δικτύου, κάμερα κ. 
α. Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό CE του τροχηλάτου. 

4.  Ο ηλεκτροεγκεφαλογράφος να διαθέτει ενισχυτή ψηφιακής λήψης 38 
καναλιών τουλάχιστον, και να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης 64 
καναλιών στην οθόνη. Ο ενισχυτής να διαθέτει ενσωματωμένες εισόδους για 
μέτρηση καπνογραφίας ( CO 2 ), & κορεσμού οξυγόνου ( Sp O 2 ). 

5. Να συνοδεύεται με αισθητήρα οξυμετρίας  ενηλίκων 
πολλαπλών χρήσεων. 

6. Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης με μεγαλύτερο αριθμό καναλιών έως 
και 250 κανάλια. 

7. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ενισχυτή να είναι τα ακόλουθα: 
 A/D ανάλυση σήματος τουλάχιστον 16 bits. 
 Η συχνότητα δειγματοληψίας  να είναι υψηλή ( 

τουλάχιστον 1000 Hz). 
 Λόγος απόρριψης κοινού σήματος CMRR > 105 d B 
 Εσωτερική  στάθμη θορύβου INL <1 , 5 μ Vp- p 
 Σύνθετη αντίσταση  εισόδου 100 ΜΩ 
 Ρύθμιση  ευαισθησίας του Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος έως 200 

μ V/ mm τουλάχιστον. 
 Τα φίλτρα των υψηλών συχνοτήτων να είναι ρυθμιζόμενα 

τουλάχιστον μέχρι 250 Hz και των χαμηλών συχνοτήτων μέχρι 150 Hz. 
 Να έχει δυνατότητα επιλογής φίλτρου 50 και 60 Hz καθώς και 

φίλτρο αποκοπής παρασίτων από ECG 
8.  Να έχει την δυνατότητα παράλληλης απεικόνισης του ΗΕΓραφηματος 

σε πραγματικό χρόνο και ΗΕΓραφηματος προηγηθείσας καταγραφής. 

 
9. Η αποθήκευση των στοιχείων – κυματομορφών να γίνεται είτε στο 

σκληρό δίσκο του συστήματος, είτε σε φορητό αποθηκευτικό μέσο. Επίσης να 
υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης και επεξεργασίας της εξέτασης σε οποιοδήποτε 
υπολογιστή χωρίς την ανάγκη επιπλέον προγράμματος. 

10. Κατά την ανάγνωση ΗΕΓραφημάτων (review) για περαιτέρω ανάλυση, 
να υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης καναλιών και ρυθμίσεων, προσθήκη 
σημειώσεων και αντιγραφή τμήματος κυματομορφών σε ειδικό παράθυρο για 



 

σύγκριση με το τρέχον ΗΕΓράφημα. 
11. Να διαθέτει γράφημα συμπιεσμένου ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος ώστε 

άμεσα να επισημαίνεται η ύπαρξη παθολογικών κυμάτων, το εύρος κάθε 
συχνότητας καθώς επίσης και η ύπαρξη επιληπτικών κρίσεων. 

12. Να υπάρχει η λειτουργία ZOOM για τμήματα κυματομορφών ώστε ο 
χρήστης να μεγεθύνει και να μετρά τις συχνότητες, τα δυναμικά και το λανθάνοντα 
χρόνο. 

13. Να συνοδεύεται με πρόγραμμα χαρτογράφησης 3 D. 
14. Επίσης να διαθέτει πρόγραμμα βιντεομετρίας με συγχρονισμό σήματος 

και εικόνας με ψηφιακή κάμερα υψηλής ανάλυσης HD. Να μπορεί να κάνει 
καταγραφές μακράς διάρκειας ( τουλάχιστον 72 ώρες) μαζί με το video . 

15. Να διαθέτει βάση δεδομένων στην οποία να αποθηκεύονται οι μελέτες 
για κάθε ασθενή και να δύναται να ανακαλούνται με διάφορα κριτήρια όπως π. χ. 
ονοματεπώνυμο, πάθηση, τύπο εξέτασης κλπ. 

16. Να διαθέτει φωτεινό ερεθιστή ο οποίος να λειτουργεί μεταξύ 0,5 και 60 
Hz, να έχει περίοδο ερεθισμού 1 - 90 sec, παύσης 2 - 30 sec και να είναι 
εφοδιασμένος με τουλάχιστον τρία αυτόματα προγραμματιζόμενα modes, και 
manual. Η εκπομπή του φωτεινού παλμού να γίνεται σε 3 μορφές (Normal - 
Random – Double). 

17. Το σύστημα να είναι συμβατό με τον ήδη υπάρχον εξοπλισμό του 
νοσοκομείου για την επικοινωνία και ανάλυση των ΗΕΓ από το ένα σύστημα στο 
άλλο. 

18. Να διαθέτει ενισχυτή τηλεμετρικής καταγραφής του ΗΕΓ σε 
περιπατητικούς ασθενείς. 

 
 Μονάδα Τηλεμετρίας 

 Να διαθέτει πρότυπο ασύρματου δικτύου LAN: IEEE 802 . 11 a 
/ b / g / n 

 Να διαθέτει ζώνη συχνοτήτων: 2 , 4 GHz ή 5 GHz 
 Ασφάλεια ασύρματου LAN: WEP, WPA, WPA 2 
 Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας: μέχρι 10 ώρες ( με 

εσωτερική μπαταρία), μέχρι 30 ώρες ( εσωτερική μονάδα μπαταρίας και επέκταση) 
 Λειτουργία Περιαγωγής: Η μονάδα τηλεμετρίας θα πρέπει να 

συνδέεται αυτόματα στο κατάλληλο σημείο πρόσβασης με δυνατότητα μέχρι τριών 
σημείων πρόσβασης. 

 Να διαθέτει εσωτερική μνήμη: Η μονάδα τηλεμετρίας θα πρέπει 
να έχει εσωτερική μνήμη 32 GB τουλάχιστον για backup των δεδομένων όταν είναι 
εκτός του δικτύου του εγκεφαλογράφου.  

 Η μονάδα τηλεμετρίας να διαθέτει οθόνη LCD όπου να 
εμφανίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: το επίπεδο της μπαταρίας (%) / Η φόρτιση της 
μπαταρίας / τιμή Sp O 2 και κατάσταση σύνδεσης αισθητήρα / ώρα / είσοδος 
MARK / impendance check / υπόλοιπο δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας / χρόνο 
και την κατάσταση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων λειτουργίας / 
Επικοινωνίας ( ενσύρματη ή ασύρματη) / αριθμός ασύρματου καναλιού 

 LCD: Η οθόνη LCD να μπορεί να είναι ορατή όταν η μονάδα 
τηλεμετρίας τοποθετείται στη θήκη. 

 Να διαθέτει αυτόματο κλείδωμα πλήκτρων 

 
 Junction Box 

 



 

 Ο ενισχυτής να έχει τουλάχιστον 25 κανάλια για EEG και 7 

ζεύγη διπολικών σημάτων. 

 Το κουτί σύνδεσης ηλεκτρόδιων να δείχνει το σύστημα της 

τοποθέτησης των ηλεκτροδίων 10 - 20 . 

 Δυνατότητα μέτρησης Sp O 2 . 

 Κύρια μονάδα  

 Η κύρια μονάδα να μπορεί  να τροφοδοτεί με ρεύμα τη μονάδα 

τηλεμετρίας και τα αποθηκευμένα δεδομένα στη μονάδα τηλεμετρίας να μπορούν 

να μεταφερθούν στον εγκεφαλογράφο όταν η κύρια μονάδα είναι ενσύρματα 

συνδεδεμένη με την μονάδα τηλεμετρίας και τον εγκεφαλογράφο. 

 

 Ενισχυτής  

 

 Να έχει συχνότητα δειγματοληψίας: Έως 4,000 Hz. 

 Να έχει αντίσταση εισόδου: 200 MΩ 

 Να έχει εσωτερικό επίπεδο θορύβου< 1 . 5 u Vp- p 

 CMRR> EEG 105 d B 

 Να συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία. 

 Panel PC με Οθόνη αφής TFT Colour, έγχρωμο printer, πληκτρολόγιο, 

ποντίκι. 

 Προγράμματα ανάλυσης EEG, χαρτογράφησης, διαχείρισης εξετάσεων, 

βιντεοεγκεφαλογραφίας. 

 Εργοστασιακή τροχήλατη βάση. 

 Ενισχυτής (Input box) 38 καναλιών και φορητό τηλεμετρικό ενισχυτή 32 

καναλιών με μπαταρία. 

 Φωτεινό ερεθιστή σε εργοστασιακή τροχήλατη βάση. 

 Βίντεο κάμερα υψηλής ανάλυσης. 

 Εγχειρίδιο χειρισμού και συντήρησης. 

 Να κατατεθεί με την προσφορά το πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον 

προσφερόμενο εξοπλισμό καθώς και ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης τη 

διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων του 

κατασκευαστή και του προμηθευτή. 

 Ο ηλεκτροεγκεφαλογράφος να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε 

ετών και για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή δύο έτη. 

 Μετά τη λήξη της εγγύησης και μέχρι τη συμπλήρωση δέκα ετών από την 

παράδοση να εξασφαλίζεται από τον κατασκευαστή η παροχή ανταλλακτικών. 

 

 Σμχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
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