ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Γρεβενά,09 Αυγούστου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 7907

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Περιοχή Στρατοπέδου
Ταχ. Κώδικας
: 511 00 – Γρεβενά
Πληροφορίες
: Πολύζου Βάσω
Τηλέφωνο
: 24623 50311
Fax
: 24623 50344-246
e-mail
: Pros1@nosgrevenon.gr

Ανάρτηση 1ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών
Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν. Γρεβενών »
1η

σχετικά

με

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνές Ηλεκτρονικού

Διαγωνισμού για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού , για τις ανάγκες του
Νοσοκομείου Γρεβενών .
Φορέας διενέργειας: .Νοσοκομείο Γρεβενών .
Έναρξη διαβούλευσης: 10/08/2017
Λήξη διαβούλευσης : 17/08/2017
Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδιο υπάλληλο Πολύζου Βάσω στο
τηλέφωνο 2462350311, φαξ 2462350344-246,email : pros1@nosgrevenon.gr τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
20. Χειροκίνητο TOURNIQUET (Σύστημα Ίσχαιμης Περίδεσης)
Πνευματικό τουρνικέ περιλαμβάνει 2 περιχειρίδες (για άνω άκρο και για κάτω άκρο)
Αξιόπιστο τουρνικέ πεπιεσμένου αέρα που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των
επεμβάσεων για να περιορίσει την κυκλοφορία του αίματος στα άκρα.
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Ισχυρό και πολύ ακριβές μανόμετρο το οποίο παρέχει ι ακριβή μέτρηση .

Ανθεκτική μεταλλική αντλία για να παράγει πίεση και αέρα στην περιχειρίδα - κλίμακα
έως τα 700 mm Hg .
Να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και κατασκευής για
Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και Υγιεινής σε θέματα
απολύμανσης.
32. Φορητό Doppler Αγγείων












Είναι κατάλληλο για χρήση οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη χρήσης Dopplerγια
έλεγχο της συστολικής πίεσης στην ροή των αγγείων του αίματος.
Χρησιμοποιεί διάφορους τύπους probe συχνότητος 4MHz/8MHz- τύπου
μολυβιού και FLAT για ενήλικες και παιδιά τα οποία μπορούν να απολυμανθούν
με αέριο ή σε απολυμαντικό υγρό.
Λειτουργεί με κοινή μπαταρία του εμπορίου.
Διαθέτει ενσωματωμένο ηχείο για την εξωτερική μεταφορά του ήχου.Φέρει
στερεοφωνική έξοδο για ακουστικά τα οποία όταν χρησιμοποιούνται
απομονώνουν του ήχους από το ηχείο.
Είναι μεγάλης ευαισθησίας ώστε μπορεί να ανιχνεύει αποτελεσματικά
επιφανειακά αλλά και αγγεία σε βάθος.
Είναι σχετικά μικρού όγκου και βάρους και μπορεί να τοποθετείταικαι στην
τσέπη.
Συνοδεύεται από ένα probe κατ’ επιλογή του χρήστη για την λειτουργία του.
Να καλύπτει τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας.
Να διαθέτει σήμανση CE από εγκεκριμένο οργανισμό σήμανσης
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