
1 
 

         
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                                                                             Αζήλα, 05-10-2022 
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                       Αρηζκ. Πρωη.  13971 
 
« Η ΔΛΠΙ »                   

Αλαρηεηέα ζηο ΚΗΜΓΗ θαη ζηο ΓΙΑΤΓΔΙΑ 

 

 

 

 

   ΠΡΟ: ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

 

ΘΔΜΑ:  ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΔΜΦΤΣΔΤΟΜΔΝΟΤ ΑΠΙΝΙΓΩΣΗ ΣΡΙΩΝ ΚΟΙΛΟΣΗΣΩΝ  ΓΙΑ 

ΚΑΡΓΙΑΚΟ ΔΠΑΝΑΤΓΥΡΟΝΙΜΟ  Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΚΑΡΓΙΑΚΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ (CARDIAC 

RESYNCHRONIZATION THERAPY -DEFIBRILLATOR CRT-D), ΔΙΓΙΚΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΑΦΑΛΗ 

Δ ΟΛΟΩΜΗ ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 1,5 ΚΑΙ 3Σ». 

Σο ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ» , προθεηκέλοσ λα δηελεργήζεη δηαγωληζκό προκήζεηας « εκθσηεσόκελοσ απηληδωηή ηρηώλ 

θοηιοηήηωλ γηα θαρδηαθό επαλαζσγτροληζκό  ζε αζζελείς κε θαρδηαθή αλεπάρθεηα (Cardiac 

resynchronization therapy -defibrillator CRT-D), εηδηθής θαηαζθεσής γηα λα είλαη αζθαιής ζε οιόζωκε 

καγλεηηθή ηοκογραθία 1,5 θαη 3Σ », προηίζεηαη λα προβεί ζηελ ζσιιογή οηθολοκηθώλ προζθορώλ, γηα ηο  

παραθάηω είδος: 

Δκθσηεσόκελος απηληδωηής ηρηώλ θοηιοηήηωλ γηα θαρδηαθό επαλαζσγτροληζκό  ζε αζζελείς κε 
θαρδηαθή αλεπάρθεηα (Cardiac resynchronization therapy - defibrillator CRT-D), εηδηθής θαηαζθεσής 
γηα λα είλαη αζθαιής ζε οιόζωκε καγλεηηθή ηοκογραθία 1,5 θαη 3Σ (Κωδ.: 300264) 

 

  1.πκβαηόηεηα κε καγλεηηθνύο ηνκνγξάθνπο 1,5 θαη 3 Tesla ρωξίο πεξηνξηζκνύο ζηε δώλε ζάξωζεο. 

Βασικά Χαρακτηριστικά:  

1. Με ζύζηεκα βειηηζηνπνίεζεο ρξνληζκνύ θνιπνθνηιηαθήο θαη δηαθνηιηαθήο βεκαηνδόηεζεο.  

1. Η ζπζθεπή λα κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ δώλεο ζεξαπείαο. 

1. Να έρεη πξνγξακκαηηδόκελε πνιηθόηεηα απηλίδωζεο. 

1. Να δηαζέηεη αιγόξηζκν ν νπνίνο λα έρεη άξηζηε επαηζζεζία αλίρλεπζεο θνηιηαθώλ ηαρπθαξδηώλ (Sensitivity)  

1. θαη άξηζηε εηδηθόηεηα ζηε δηάθξηζε θνηιηαθώλ από ππεξθνηιηαθέο ηαρπθαξδίεο (Specificity). 

1. Ο ρξόλνο θόξηηζεο λα είλαη ≤10 sec ζηε κέγηζηε ελέξγεηα.  

1. Να δηαζέηεη θαηαγξαθή δηαγλωζηηθώλ – ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείωλ.  

Γ/ΝΗ:            ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 
ΤΠΟΓ/ΝΗ:    ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ:          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΓΡΑΦΔΙΟ:       ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
ΠΛΗΡ:             E. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ 

Μ. ΙΣΑΡΙΓΟΤ 
Π. ΓΚΟΒΔΗ 
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1. Πξνγξάκκαηα ATP ζεξαπεηώλ ζε θάζε δώλε. 

1. Η απνδηδόκελε έμνδνο ηνπ κέγηζηνπ shock λα είλαη ≥ 35 J δηαζέζηκε από ην 1ν shock.  

1. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάηω MODE βεκαηνδόηεζεο: DDD, DDDR, VVI, VVIR. 

1. Με ελεξγεηηθό αξηζηεξό ειεθηξόδην 

Αισθητήρας μεταβολής της σστνότητας: 

Να ππάξρεη έλαο ή ζπλδπαζκόο ηωλ αθνινύζωλ:  

1. Μεηξεηήο επηηάρπλζεο. 

1. Τπνινγηζκόο αεξηζκνύ αλά ιεπηό. 

1. Mεηξεηήο επηηάρπλζεο θαη «θπζηνινγηθόο» αηζζεηήξαο.   

 Διαγνωστικές ικανότητες :  

1. Απηόκαηε αιιαγή ηξόπνπ βεκαηνδόηεζεο επί αλαγλωξίζεωο θνιπηθώλ ηαρπαξξπζκηώλ (mode switch). 

1. ηε κλήκε λα απνζεθεύνληαη επεηζόδηα ηαρπθαξδίαο θαη ελδνθνηινηηθό θαξδηνγξάθεκα ηνπιάρηζηνλ 10min.  

1. Η ζπζθεπή λα έρεη ηξόπν βεκαηνδόηεζεο post-shock.  

1. Να κπνξεί επίζεο λα εθηειέζεη νπδό βεκαηνδόηεζεο. 

1. Να κπνξεί λα γίλεη πιήξεο ειεθηξνθπζηνινγηθόο έιεγρνο γηα πξόθιεζε VT ή VF. 

1. Γπλαηόηεηα δηαθνξεηηθώλ ζπλδπαζκώλ πνιηθόηεηαο ηνπ ειεθηξνδίνπ ηνπ ζηεθαληαίνπ θόιπνπ κε ηεηξαπνιηθό 

ειεθηξόδην ζύλδεζεο IS-4γηα θαιύηεξε ακθηθνηιηαθή βεκαηνδόηεζε. 

1. Να έρεη ζύξα ζύλδεζεο ηερλνινγίαο DF4 θαη λα δηαζέηεη ηα αληίζηνηρα ειεθηξόδηα. 

1. Γπλαηόηεηα ηειεπαξαθνινύζεζεο θαη ηειεκεηάδνζεο δεδνκέλωλ.  

1. Nα δίλεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 5 έηε. 

 

 

ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

300264-1 ΚΟΛΠΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΟΓΙΟ 

300264-2 ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΠΙΝΙΓΩΣΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΟΓΙΟ 

300264-3 ΑΡΙΣΔΡΟ ΗΛΔΚΣΡΟΓΙΟ ΣΔΦΑΝΙΑΙΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

300264-4 ΘΗΚΑΡΙ ΣΔΦΑΝΙΑΙΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

300264-5 ΤΠΟΚΛΔΙΓΙΟ ΔΙΑΓΩΓΔΑ 
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Οη προζθορές ζα πρέπεη λα είλαη ελαρκοληζκέλες κε ηο Παραηερεηήρηο Σηκώλ. ε 
περίπηωζε ποσ δελ αληηζηοητίδεηαη κε ηο Π/Σ ασηό ζα αλαθέρεηαη ζηελ προζθορά. 
 
Οη προζθορές ζα σποβάιιοληαη ζηα e-mail: ekalampaliki@elpis.gr - promithion@elpis.gr ή  
Οη προζθορές ζα θαηαηεζούλ εληός πέληε (5) εκερώλ από ηελ αλάρηεζε ηες παρούζας ζηο 
ΚΗΜΓΗ. 

 
 
 

 
    Κοηλοποίεζε                                                                                    Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ TOY Γ. 
 
 
Γραθείο Προκεζεηώλ                                                                    ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΥΑΛΒΑΣΙΩΣΗ 
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