
1 

 

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ   

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Α Θ Ζ Ν Χ Ν                             ΑΘΖΝΑ 8/01/2019 
ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ  Δ.Δ.. 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ                  ΑΡ. ΠΡΧΣ. 628……. 
ΑΘΑΝΑΑΚΖ 2 
Σ.Κ.: 11526 
ΣΖΛ.: 213 2068917-18 
FAX : 213 2068259 
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ Β  ΦΑΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ   

ε ζπλέρεηα ηεο κε αξ. πξση. 28785/13-11-2018 πξόζθιεζεο Α΄ θάζεο  

Γεκόζηαο  δηαβνύιεπζεο πεξί ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ 

θαη επεηδή ην Ννζνθνκείν πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη  Γηαγσληζκό γηα: 

Κωδικόρ 

Απιθμόρ 

είδοςρ CPV 

Πεπιγπαθή Δίδοςρ  Πποϋπολογιζμόρ 

33141625-7 

<< Δξοπλιζμοί 

διάγνωζηρ >> 

 

1) ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΣΟΤ 

ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΣΙΣΑΗ 

(ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΤΜΠΑΝΟΓΡΑΦΟ) 

8.700,00 € +ΦΠΑ 

2) ΚΛΙΝΙΚΟ ΑΚΟΟΓΡΑΦΟ 5.800,00 € +ΦΠΑ 

3) ΤΣΗΜΑ ΑΚΟΤΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΚΛΗΣΩΝ ΓΤΝΑΜΙΚΩΝ 
11.000,00 € +ΦΠΑ 

4) ΤΣΗΜΑ 

ΒΙΝΣΔΟΝΤΣΑΓΜΟΓΡΑΦΙΑ 
7.000,00 € +ΦΠΑ 

5) ΓΙΑΚΛΤΣΗ ΑΔΡΑ 3.750,00 € +ΦΠΑ 

 
Πξνβαίλεη, ζήκεξα  κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ( Β Φάζη) ζε Γεκόζηα 
Γηαβνύιεπζε ησλ επηζπλαπηόκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 
εκεηώλεηαη όηη: 

1) Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ( B ΦΑΗ), ην 
Ννζνθνκείν καο θαηαζέηεη ηιρ αναδιαμοπθωμένερ  Σεσνικέρ 
Πποδιαγπαθέρ , όπσο ζπληάρζεθαλ από ηελ Δπηηξνπή ύληαμεο Σερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ, κε ζθνπό ηελ Γεκόζηα ζπδήηεζε θαη ηελ ιήςε ελδερνκέλσλ 
παξαηεξήζεσλ – ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηώλ, ζην πιαίζην ηεο 
δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο επξύηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςήθησλ 
πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ. 

mailto:prom3@verhospi.gr
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2) Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) εκεξνινγηαθέο εκέξεο 
από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 
(http://www.korgialenio-benakio.gr) , δειαδή μέσπι και ηιρ  12/01/2019. 

3) Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη, κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην site ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα 
επηζεκάλνπλ ηνπο όξνπο πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ 
δηαγσληζκό θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή 
πεξίνδν από ηε δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ.  

4) Σν Ννζνθνκείν δελ δεζκεύεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα 
απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ κε 
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή 
πξνκεζεπηώλ/αλαδόρσλ, εμαζθαιίδνληαο όκσο ηαπηόρξνλα θαη ηελ 
πνηόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ 

5) Δπειπηζηνύκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ όιε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο 
έηζη ζηελ δηακόξθσζε ζπλζεθώλ πγηνύο αληαγσληζκνύ θαη βειηηζηνπνίεζεο 
ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 

       6) Σπρόλ Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόζθιεζε  δίδνληαη όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 
θαη ώξεο από ην ηκήκα Πξνκεζεηώλ. 

 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

1. ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΣΟΤ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΣΙΣΑΗ (ΚΛΙΝΙΚΟ 

ΣΤΜΠΑΝΟΓΡΑΦΟ) 

1.Να εθηειεί απηόκαηα θαη ρεηξνθίλεηα όιεο ηηο γλσζηέο δνθηκαζίεο Μεηξήζεσλ 

Αθνπζηηθήο Αληίζηαζεο (Σπκπαλνκεηξίαο)  δειαδή: 

I. Απλό Σςμπανόγπαμμα , θαζώο θαη κεηξήζεηο Β – G (κάδα / δπζθακςία – 
ηξηβή) αιιά θαη Screening ηπκπαλόγξακκα γηα ιόγνπο ηαρείαο εμέηαζεο 
ζηνπο 226ΖΕ αιιά θαη 1000ΖΕ. 

II. Ανηανακλαζηικά κπόο αλαβνιέσο, νκόπιεπξα θαη εηεξόπιεπξα κέρξη 
έληαζεο 110-120 dB από 500-4000 Hz. Σα αλάινγα probes ζα πξέπεη λα 
πξνζαξκόδνληαη  ζε shoulder box.  Ζ παξνρή εξεζηζκάησλ λα είλαη: α) 
ρεηξνθίλεηε (θαηά βνύιεζε), β) απηόκαηε, κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο 
έληαζεο εξεζίζκαηνο από ην ρεηξηζηή θαη γ) νπδηθή, κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο 
βεκαηηζκνύ ηεο αύμεζεο ή κείσζεο εληάζεσο. Σα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα λα 
είλαη ηόλνη θαη ζόξπβνη (λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξώο). 

III. Υπόνο κόπωζηρ (Reflex Decay) κε απηόκαηε παξνρή εξεζηζκάησλ 10 sec 
ζε όιεο ηηο ζπρλόηεηεο κε ππνινγηζκό ηεο θόπσζεο κε αξηζκεηηθέο ηηκέο. 

IV. Λανθάνονηα σπόνο αληαλαθιαζηηθνύ (ARLT) ζε όιεο ηηο ζπρλόηεηεο όπσο 
θαη ζηα αληαλαθιαζηηθά.  

V. Έλεγσο λειηοςπγίαρ εςζηασιανήρ ζάιπηγγαο κε αθέξαηα θαη δηάηξεηε 
ηπκπαληθή κεκβξάλε. 

VI. Να εθηειεί ηπκπαλνκεηξία πνιιαπιώλ ζπρλνηήησλ κε ζάξσζε από 200-
2000 ή θαη 8000 Hz.  

2. Να δηαζέηεη κελνύ έηνηκσλ πξνγξακκάησλ κε δπλαηόηεηα κεηαβνιήο ησλ 
παξακέηξσλ (ξπζκόο κεηαβνιήο πίεζεο, έληαζε εξεζίζκαηνο θηι.) θαη δπλαηόηεηα 
ελαπνζήθεπζεο ησλ κεηαβνιώλ. 
3. Να έρεη δπλαηόηεηα, θαηά βνύιεζε, απηόκαηεο έλαξμεο δνθηκαζηώλ. 

http://www.korgialenio-benakio.gr/
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4.  Να δηαζέηεη ζύζηεκα πίεζεο κε απηόκαηε ή ρεηξνθίλεηε κεηαβνιή ηεο πίεζεο ζε 
δηάθνξεο ηαρύηεηεο. 
5.  Να εηδνπνηεί γηα ηπρόλ θαθή εθαξκνγή ηνπ θαζεηήξα ζην απηί ηνπ εμεηαδόκελνπ 
θαηά ηελ έλαξμε θαη γηα ηπρόλ δηαξξνή θαηά ηε δηάξθεηα εμέηαζεο. 
6.  Να δηαζέηεη έγρξσκε  νζόλε απνηειεζκάησλ θαη (ελζσκαησκέλν ε όρη ) 
ζεξκηθό εθηππσηή ηαρείαο εθηππώζεσο αιιά θαη λα έρεη επηπιένλ, ηε δπλαηόηεηα 
ζύλδεζεο κε εμσηεξηθό εθηππσηή ηνπ εκπνξίνπ (ρσξίο ε κέζσ ηνπ ΖΤ), γηα 
εθηύπσζε ζε απιό, ιεπθό ραξηί. Να δύλαηαη λα ζπλδεζεί, κε εηδηθό πξόγξακκα 
Ζ.Τ. γηα δηαρείξηζε απνηειεζκάησλ αξρεηνζέηεζε αζζελώλ-εμεηάζεσλ. 
7. Θα εθηηκεζεί ζεηηθά ε δπλαηόηεηα κειινληηθήο αλαβάζκηζεο ηεο ζπζθεπήο κε 
θιηληθέο εμεηάζεηο Χηναθνπζηηθώλ εθπνκπώλ (πξντόληα παξακόξθσζεο –
DPOAEs, ή παξνδηθά πξνθιεηέο σηναθνπζηηθέο εθπνκπέο-TEOAEs). Να 
αλαθεξζεί ην θόζηνο αλαβάζκηζεο κε ηξέρνπζεο ηηκέο εθόζνλ ε αλαβάζκηζε γίλεη 
ζε δεύηεξν ρξόλν από ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο. 
 9. Να έρεη Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 έηε 
10. Να έρεη πηζηνπνίεζε CE. 
11.Οη πξνκεζεπηέο λα δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό γηα ηε βαζκνλόκεζε 
θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ζπζθεπώλ. Να θαηαηεζνύλ νη αληίζηνηρεο πηζηνπνηήζεηο 
ηόζν σο πξνο ηνλ ηερληθό εμνπιηζκό όζν θαη σο πξνο ην ηερληθό πξνζσπηθό (ζα 
πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη από ηνλ θαηαζθεπαζηή). 
12. Χο ρξόλνο αληαπόθξηζεο ησλ ηερληθώλ ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ηπρώλ βιαβώλ νξίδνληαη νη είθνζη ηέζζεξηο (24) ώξεο από ηελ αλαγγειία ηεο 
βιάβεο, είηε ηειεθσληθά είηε γξαπηά  από αξκνδίνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Δμαηξνύληαη αξγίεο .  ε πεξίπησζε πνπ ν ρξόλνο επηζθεπήο ηνπ θαιππηόκελνπ 
εμνπιηζκνύ ππεξβεί ηηο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο ν πξνκεζεπηήο  ζα παξέρεη 
δαλεηθό εμνπιηζκό, έσο όηνπ απνθαηαζηαζεί πιήξσο ε βιάβε.  
13. Γηα ηηο  αθννκεηξηθέο ζπζθεπέο (αθννγξάθνο, ηπκπαλνγξάθνο, πξνθιεηά 
δπλακηθά): 
α/ εθόζνλ είλαη ηνπ ίδηνπ νίθνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 
αιιεινζύλδεζεο, θαη απηό λα γίλεη ζε πεξίπησζε πνπ έλαο νίθνο πάξεη ηνλ 
δηαγσληζκό. 
β/ ηελ πεξίπησζε πνπ νη αθννκεηξηθέο ζπζθεπέο είλαη δηαθνξεηηθώλ νίθσλ ζα 
πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο θαη ζε απηήλ ηελ 
πεξίπησζε ζα πξέπεη νη νίθνη λα παξάζρνπλ ηε ηερλνγλσζία δσξεάλ ζην 
λνζνθνκείν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αιιειεπίδξαζε. 
Απνηέιεζκα απηήο ηεο αιιεινζύλδεζεο/αιιειεπίδξαζεο ζα είλαη ε παξνπζίαζε 
ησλ εμεηάζεσλ ζε όινπο ηνπ ππνινγηζηέο ηνπ ηκήκαηνο θαη εηζόδνπ ηνπο ζε εληαίν 
αξρείν αζζελνύο  γηα δηεπθόιπλζε θαη θαιύηεξε επίβιεςε ηεο θιηληθήο  δνπιεηάο.   
 

2. ΚΛΙΝΙΚΟ ΑΚΟΟΓΡΑΦΟ 

1. Να ζπλνδεύεηαη από δεύγνο δεθηώλ αέξνο επί θεθαιόδεζκνπ,  νζηεόθσλν  κε 
ζηεθάλε, θνκβίνλ απαληήζεσλ αζζελνύο, ελδνσηηαία αθνπζηηθά,  set 
αθνπζηηθώλ παξαθνινύζεζεο κε κηθξόθσλν Ηαηξνύ.  

2. Να  εθηειεί αθννκεηξία αέξνο ρεηξνθίλεηα,  νζηέηλε αθννκεηξία, δνθηκαζία 
ABLB (αθνπζηηθή εμίζσζε). 

3. Να εθηειεί δνθηκαζία Stenger κε ηόλνπο ή νκηιία. 
4. Να δηαζέηεη εξεζίζκαηα:  Tόλνπο από 125-8000 Ζz θαη (Warble ηόλνπο , 1-10Hz 

sine +/ -5% modulation). 
5. Να δηαζέηεη νκηιεηηθή από ελζσκαησκέλν εύθακπην κηθξόθσλν,  νκηιεηηθή από 

αξρείν (ελζσκαησκέλε, βαζκνλνκεκέλε ιίζηα ειιεληθώλ ιέμεσλ από 
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πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην, ζηελ κλήκε ηεο ζπζθεπήο)   ε νκηιεηηθή από 
εμσηεξηθή ζπζθεπή (πρ CD player). 

6. Να δηαζέηεη  Μasking. Απηόκαηε επηινγή είδνπο ζνξύβνπ Νarrow Band /White 
Noise /Speech Noise . 

7. Να δηαζέηεη αθννκεηξία Διεπζέξνπ πεδίνπ FREE FIELD (κε ζύλδεζε εληζρπηή 
θαη ερείσλ). Να δηαζέηεη εύξνο ζπρλνηήησλ από 125 έσο 20.000Hz θαη λα έρεη 
δπλαηόηεηα επηινγήο απόξξηςεο ζπρλνηήησλ 125, 250, 750, 1500, 8000 Hz γηα 
πην γξήγνξν ηεζη ξνπηίλαο. Να δηαζέηεη επηθνηλσλία κε ηνλ αζζελή (Talk 
forward θαη Talk Back) ζην ελζσκαησκέλν ερείν ή ζην αθνπζηηθό 
παξαθνινύζεζεο.   

8. Να ζπλδέεηαη κε θνξεηό θαη κε Ζ/Τ, κε USB ζύξα, λα ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε 
δηθηύνπ θαη λα παξαδίδνληαη ηα πξνγξάκκαηα γηα αξρείν αζζελώλ. 

9. Ο ρεηξηζκόο ηνπ κεραλήκαηνο λα κπνξεί λα γίλεη θαη κε απ’ επζείαο εληνιέο 
από ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή.  

10. Ζ εθηύπσζε ησλ εμεηάζεσλ γίλεηαη θαη από ηνλ Ζ/Τ ζε εηδηθέο θόξκεο 
εθηύπσζεο.  

11. Να δύλαηαη λα ζπλδεζεί κε εμσηεξηθό εθηππσηή θαη πιεθηξνιόγην. 
12. Να είλαη ζπκβαηό κε Windows 7,8 θαη 10. 
13.Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CE. 
14. Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 2 έηε. 
15.Οη πξνκεζεπηέο λα δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό γηα ηε βαζκνλόκεζε 
θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ζπζθεπώλ. Να θαηαηεζνύλ νη αληίζηνηρεο πηζηνπνηήζεηο 
ηόζν σο πξνο ηνλ ηερληθό εμνπιηζκό όζν θαη σο πξνο ην ηερληθό πξνζσπηθό (ζα 
πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη από ηνλ θαηαζθεπαζηή). 
16. Χο ρξόλνο αληαπόθξηζεο ησλ ηερληθώλ ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ηπρώλ βιαβώλ νξίδνληαη νη είθνζη ηέζζεξηο (24) ώξεο από ηελ αλαγγειία ηεο 
βιάβεο, είηε ηειεθσληθά είηε γξαπηά  από αξκνδίνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Δμαηξνύληαη αξγίεο .  ε πεξίπησζε πνπ ν ρξόλνο επηζθεπήο ηνπ θαιππηόκελνπ 
εμνπιηζκνύ ππεξβεί ηηο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο ν πξνκεζεπηήο  ζα παξέρεη 
δαλεηθό εμνπιηζκό, έσο όηνπ απνθαηαζηαζεί πιήξσο ε βιάβε. 
17. Γηα ηηο  αθννκεηξηθέο ζπζθεπέο (αθννγξάθνο, ηπκπαλνγξάθνο, πξνθιεηά 
δπλακηθά): 
α/ εθόζνλ είλαη ηνπ ίδηνπ νίθνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 
αιιεινζύλδεζεο, θαη απηό λα γίλεη ζε πεξίπησζε πνπ έλαο νίθνο πάξεη ηνλ 
δηαγσληζκό. 
β/ ηελ πεξίπησζε πνπ νη αθννκεηξηθέο ζπζθεπέο είλαη δηαθνξεηηθώλ νίθσλ ζα 
πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο θαη ζε απηήλ ηελ 
πεξίπησζε ζα πξέπεη νη νίθνη λα παξάζρνπλ ηε ηερλνγλσζία δσξεάλ ζην 
λνζνθνκείν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αιιειεπίδξαζε. 
Απνηέιεζκα απηήο ηεο αιιεινζύλδεζεο/αιιειεπίδξαζεο ζα είλαη ε παξνπζίαζε 
ησλ εμεηάζεσλ ζε όινπο ηνπ ππνινγηζηέο ηνπ ηκήκαηνο θαη εηζόδνπ ηνπο ζε εληαίν 
αξρείν αζζελνύο  γηα δηεπθόιπλζε θαη θαιύηεξε επίβιεςε ηεο θιηληθήο  δνπιεηάο.   

 
3. ΤΣΗΜΑ ΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΩΝ ΓΤΝΑΜΙΚΩΝ 

1.Να πλδέεηαη  κε  H/Y θαη νη παξάκεηξνη λα ειέγρνληαη από εθεί. 
2.Να δηαζέηεη  πξνεληζρπηή κε: 2 ελεξγά  θαλάιηα, Gain  80 db, απόθξηζε 
ζπρλόηεηαο κέρξη 5000 Ζz.  
3.Να δηαζέηεη εξεζίζκαηα Click . 
4. Να δηαζέηεη εξεζίζκαηα Tone burst : ζε ζπρλόηεηεο:   0,5 έσο 4kHz. 
5.Να Γηαζέηεη masking ιεπθνύ ζνξύβνπ 0 έσο –40dB αλάινγα κε ηα εξεζίζκαηα. 
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6.Να Γύλαηαη λα επεθηαζεί  γηα λα εθηειεί, εμεηάζεηο  κε CE-Chirp, ASSR, VEMP, 
DPOAE θαη TEOAE. Να αλαθεξζεί ην θόζηνο αλαβάζκηζεο κε ηξέρνπζεο ηηκέο 
εθόζνλ ε αλαβάζκηζε γίλεη ζε δεύηεξν ρξόλν από ηεο παξνύζαο πξνκήζεηαο. 
7.Να δέρεηαη αθνπζηηθά TDH, νζηεόθσλν, αθνπζηηθά  insert, θαιώδηα ειεθηξνδίσλ, 
ειεθηξόδηα, πιήξεο ζεη ζειώλ ζε κεγάιε πνηθηιία κεγεζώλ. 
8.Να θάλεη  Υεηξνθίλεηε ξύζκηζε έληαζεο κε κέγηζην πάλσ από 100dBSPL. 
9. Να έρεη Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 έηε. 

10. Να έρεη πηζηνπνίεζε CE. 

11.Οη πξνκεζεπηέο λα δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό γηα ηε βαζκνλόκεζε 
θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ζπζθεπώλ. Να θαηαηεζνύλ νη αληίζηνηρεο πηζηνπνηήζεηο 
ηόζν σο πξνο ηνλ ηερληθό εμνπιηζκό όζν θαη σο πξνο ην ηερληθό πξνζσπηθό (ζα 
πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη από ηνλ θαηαζθεπαζηή). 
12. Χο ρξόλνο αληαπόθξηζεο ησλ ηερληθώλ ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ηπρώλ βιαβώλ νξίδνληαη νη είθνζη ηέζζεξηο (24) ώξεο από ηελ αλαγγειία ηεο 
βιάβεο, είηε ηειεθσληθά είηε γξαπηά  από αξκνδίνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Δμαηξνύληαη αξγίεο. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξόλνο επηζθεπήο ηνπ θαιππηόκελνπ 
εμνπιηζκνύ ππεξβεί ηηο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο ν πξνκεζεπηήο  ζα παξέρεη 
δαλεηθό εμνπιηζκό, έσο όηνπ απνθαηαζηαζεί πιήξσο ε βιάβε. 
13. Γηα ηηο  αθννκεηξηθέο ζπζθεπέο (αθννγξάθνο, ηπκπαλνγξάθνο, πξνθιεηά 
δπλακηθά): 
α/ εθόζνλ είλαη ηνπ ίδηνπ νίθνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 
αιιεινζύλδεζεο, θαη απηό λα γίλεη ζε πεξίπησζε πνπ έλαο νίθνο πάξεη ηνλ 
δηαγσληζκό. 
β/ ηελ πεξίπησζε πνπ νη αθννκεηξηθέο ζπζθεπέο είλαη δηαθνξεηηθώλ νίθσλ ζα 
πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο θαη ζε απηήλ ηελ 
πεξίπησζε ζα πξέπεη νη νίθνη λα παξάζρνπλ ηε ηερλνγλσζία δσξεάλ ζην 
λνζνθνκείν γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αιιειεπίδξαζε. 
Απνηέιεζκα απηήο ηεο αιιεινζύλδεζεο/αιιειεπίδξαζεο ζα είλαη ε παξνπζίαζε 

ησλ εμεηάζεσλ ζε όινπο ηνπ ππνινγηζηέο ηνπ ηκήκαηνο θαη εηζόδνπ ηνπο ζε εληαίν 

αξρείν αζζελνύο  γηα δηεπθόιπλζε θαη θαιύηεξε επίβιεςε ηεο θιηληθήο  δνπιεηάο.   
 

4 . ΤΣΗΜΑ ΒΙΝΣΔΟΓΡΑΦΙΑ 

1.Να Γηαζέηεη εζσηεξηθή ιπρλία led γηα test  νπηηθήο πξνζήισζεο. 
2.Να Δθηειεί θαη λα αλαιύεη ηα ηεζη: 
Α-απηόκαηνπ λπζηαγκνύ 
Β-ζεξκνύ-ςπρξνύ δηαθιπζκνύ (caloricο) κε νπηηθή πξνζήισζε. 
3.Να εκθαλίδεηαη ε θίλεζε ηνπ νθζαικνύ ζηελ νζόλε, λα θαηαγξάθεηαη ζε video 
θαη λα αλαπαξάγεηαη ζε θαλνληθή ,αξγή θαη γξήγνξε θίλεζε. 
4.Να Γηαζέηεη απηόκαηε αμηνιόγεζε αιιά θαη ππνθεηκεληθή κε ιεηηνπξγία 
πξνζζήθεο-αθαίξεζεο λπζηαγκώλ θαη πξνζδηνξηζκνύ ηεο θάζεο 
απνθνξπθώκαηνο από ηνλ ρξήζηε. 
5.Να κπνξεί λα επεθηαζεί ζε πιήξε έιεγρν θαη αλάιπζε βιεκκαηηθώλ θηλήζεσλ 
(oculomotor): saccadeο, optokinetic nystagmus, smooth pursuit, VOR, VORS, 
Skew deviation θιπ. Να αλαθεξζεί ην θόζηνο επέθηαζεο. 
6.Να κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί κε Head Impulse Test . Να αλαθεξζεί ην θόζηνο 
αλαβάζκηζεο. 
7.Να έρεη Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 έηε. 
8.Να έρεη πηζηνπνίεζε CE. 
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9.Οη πξνκεζεπηέο λα δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό γηα ηε βαζκνλόκεζε θαη 
ηε ζπληήξεζε ησλ ζπζθεπώλ. Να θαηαηεζνύλ νη αληίζηνηρεο πηζηνπνηήζεηο ηόζν 
σο πξνο ηνλ ηερληθό εμνπιηζκό όζν θαη σο πξνο ην ηερληθό πξνζσπηθό (ζα πξέπεη 
λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη από ηνλ θαηαζθεπαζηή). 
10. Χο ρξόλνο αληαπόθξηζεο ησλ ηερληθώλ ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ηπρώλ βιαβώλ νξίδνληαη νη είθνζη ηέζζεξηο (24) ώξεο από ηελ αλαγγειία ηεο 
βιάβεο, είηε ηειεθσληθά είηε γξαπηά  από αξκνδίνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Δμαηξνύληαη αξγίεο. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξόλνο επηζθεπήο ηνπ θαιππηόκελνπ 
εμνπιηζκνύ ππεξβεί ηηο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο ν πξνκεζεπηήο  ζα παξέρεη 
δαλεηθό εμνπιηζκό, έσο όηνπ απνθαηαζηαζεί πιήξσο ε βιάβε.  
  

5. ΓΙΑΚΛΤΣΗ ΑΔΡΑ 

1.Να έρεη  ξπζκηδόκελε ζεξκνθξαζία  από 24-50νC. 
2.Να έρεη Φεθηαθό ρξνλόκεηξν ξπζκηδόκελεο δηάξθεηαο θαη Φεθηαθή νζόλε . 
3.Να έρεη Υεηξνιαβή, κε ελζσκαησκέλν tip, γηα θαιύηεξε εθαξκνγή ζηνλ έμσ 
αθνπζηηθό πόξν ή θαη ελζσκαησκέλν σηνζθόπην. 
4 Να έρεη  Δπηινγή START πάλσ ζηελ ρεηξνιαβή. 
5.Να έρεη Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 έηε. 

6.Να έρεη πηζηνπνίεζε CE. 

7.Χο ρξόλνο αληαπόθξηζεο ησλ ηερληθώλ ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ηπρώλ βιαβώλ νξίδνληαη νη είθνζη ηέζζεξηο (24) ώξεο από ηελ αλαγγειία ηεο 

βιάβεο, είηε ηειεθσληθά είηε γξαπηά  από αξκνδίνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Δμαηξνύληαη αξγίεο. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξόλνο επηζθεπήο ηνπ θαιππηόκελνπ 

εμνπιηζκνύ ππεξβεί ηηο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο ν πξνκεζεπηήο  ζα παξέρεη 

δαλεηθό εμνπιηζκό, έσο όηνπ απνθαηαζηαζεί πιήξσο ε βιάβε.  

  
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 

ΔΤΘΤΜΙΟ ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. 
ΓΡΑΦΔΗΟ  ΓΗΟΗΚΖΣΖ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΝ. ΓΗΟΗΚΖΣΖ 
Γ/ΝΣΡΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 
ΤΠ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΧΡΛ ΚΛΗΝΗΚΖ 
ΝΔΤΡΟΧΣΟΛΟΓΗΚΟ ΑΚΟΟΛΟΓΗΚΟ 


