
α/α CPV Τύπος Μηχανήματος Ποσότητα
Ενδεικτική Τιμή / 

Τεμάχιο
Συνολικό Κόστος (€) Παρατηρήσεις

1 33111000-1 

 Ψηφιακό τηλεχειριζόμενο ακτινοσκοπικό ακτινογραφικό  σύστημα, σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλο για βαριά νοσοκομειακή χρήση σε περιβάλλον 

Τ.Ε.Π. Το σύστημα θα περιλαμβάνει:

1. Γεννήτρια πολυκορυφών, σύγχρονης τεχνολογίας

2. 1η Μονάδα ακτίνων Χ με ακτινολογική λυχνία

3. Τηλεχειριζόμενη, κατακλινόμενη ακτινοδιαγνωστική τράπεζα με ανιχνευτική διάταξη Flat Panel

4. Ψηφιακό σύστημα απόκτησης κι επεξεργασίας εικόνας

5. Βραχίονα στήριξης ακτινολογικής λυχνίας από την οροφή της αίθουσας

6. 2η Μονάδα ακτίνων Χ με ακτινολογική λυχνία

7. Ορθοστάτης (bucky) για λήψη ακτινογραφιών σε όρθια θέση με ανιχνευτική διάταξη Flat Panel

8. Τροχήλατη ειδική ακτινοδιαπερατή Οριζόντια Τράπεζα για Ακτινογραφίες κατακεκλιμένων ασθενών σε συνεργασία με τον Ορθοστάτη. 

1

2 31524110-9

Προβολειίς οροφης χειρουργείου LED δορυφόρο όμοιο με τον κύριο προβολέα.Δυνατότητα ρύθμισης χρώματος φωτισμού,προεγκατάσταση κάμερας 

ασύρματης plug & play προσθαφαιρούμενης  στους κύριους προβολείς. Η προμήθεια θα αφορά (5) προβολείς με δορυφόρο μια (1) κάμερα plug & play  

ασύρματη  ένα (1)  monitor  medical grade  σε βραχίονακαι 1  (streamer) σύστημα καταγραφής εικόνας και σύνδεσης με το δίκτυο του νοσοκομείου   για την 

μετάδοση των δεδομενων μέσω δικτύου .  
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3 33157400-9 Αναπνευστήρες διακομιδής 2

4 33195000-3 Μόνιτορ διακομιδής 2

5 33111400-5 
Φορητό ακτινοσκοπικό C-arm ψηφιακό 30x30cm    με    γεννητρια  >= 120 kv με δυνατότητα τροχιακής κίνησης  εί δυνατόν  180 μοιρών και δυνατότητα 

μηριάιων κινήσεων για τις ηλώσεις.Κυρίως για ορθο 
1

6 33124120-2 Υπερηχοτομογράφος γυναικολογικός συνοδευόμενος από 3 κεφαλές ( ενδοκολπική, convex, 3D convex) 1

7 33124120-2 Υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός με δυνατότητα stress echo και strain rate συνοδευόμενος από 3 κεφαλές ( phased array,linear, διοισοφάγειο). 1

8 331121000-9 Υπερηχοτομογράφος  γενικής χρήσης συνοδευόμενος από 3 κεφαλές (2 linear μαστού/triplex,convex) με δυνατότητα ελαστογραφίας sheawave 1

9 33192130-2 Ηλεκτροκίνητες Κλίνες με τέσσερα μοτέρ sστρωμα και κομοδίνο 200

10 33192130-2 Ηλεκτροκίνητες Κλίνες ΜΕΘ  με τέσσερα μοτέρ, ζυγό  ,πλάγια κλίση (tilt) ,υποδοχή για κασσετα ακτινογραφίας 2

11 33162200-5 Πλήρες σετ γενικής καισαρικής τομής 2

12 33162200-5 Σετ γενικής χειρουργικής  (λαπαροτομίας) 1

13 33162200-5 Κοπτικά τρυπάνια ορθοπαιδικής χρήσης μπαταρίας (1 με κεφαλή τρυπανιού  και 1 με κεφαλή πριονιού) 2

14 33162200-5 Σύστημα ίσχαιμης  περίδεσης (tourniquet) 1
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