
 

 (أقنية ثالث)األقنية دفتر الشروط  الفني ألجهزة تخطيط القلب متعدد
The technical Conditions book for 

 Electrocardiograph, Multi Channels 

VFC - 5 

                                                                                                    : Required املطلوب :  
 /لقلب متعدد األقنية عدد /لز ختطيط اجه  

Electrocardiograph, Multi Channels    QTY / /. 

  :Technical specifications املواصفات الفنية:

االتجاهاا   يجب أن يكون الجهاز قادرًا على تسجيل -1
 : وهي األساسية اإلثنا عشر القلبية

I, II, III, AVR, AVL, AVF 

V1, V2, V3, V4, V5, V6. 

1- Ability to record the standard 12  ECG leads   

I, II, III, AVR, AVL, AVF 

V1, V2, V3, V4, V5, V6. 

 .Recording mode : Manual and Automatic -2 .انتخاب الوضعيا  يتم بصورة يدوية و آلية -2

 Number of recording channels: 3 channels -3  .على األقل أقنية  ثالث : الطباعة عدد أقنية -3

at least. 

 50 و 25التساااااااجيل علاااااااى الاااااااور  :  ا سااااااارع -4
 .(على األقل)ملم/ثانية 

4- Chart speeds : 25 and 50 mm/s (at least). 

 .Sensitivity: 5, 10, and 20 mm/mV -5 ميلي متر /ميلي فولط 20-10-5الحساسية :  -5

 طريقاة التساجيل : مصافوفة ررارياة دا  دقاة عاليااة -6
د العارض عرض الور  ويجب أن يكاون اايياًا ويحد

علاى  إشارا  بشكل واضح دون تداخل ثالث لطباعة
 األقل .

6- Recording method: High resolution thermal 

array recorder and the bidder should specify 

paper size, all three leads should be clear, 

without any interfere at least . 

 

المعلوماااا  التاااي تىهااار علاااى  اافاااة يااا ار العاااارض -7
معاااااااد  نبلاااااااا  القلاااااااب  ) ور  الطباعاااااااة م ااااااال

 (….، الخ ,الفالتر,السرعة, الحساسية

7- All recording data ( heart rate , filters , 

recording speed, sensitivity, etc --) to be 

specified by the bidder. 

يحادد العاارض يجب أن يكون الجهاز مازود بشاشاة  -8
مواصااااافاتها واالقتباساااااا  والمعلوماااااا  التاااااي ياااااتم 

 عرضها ويحد العارض رسائل اإلن ارا  المتوفرة.

8- Supplied with a screen to display (leads – 

patient data …..) and it's specification, alarms 

messages, should be specified by the bidder. 

 

 A/D converter specifications: should be -9 بد  التم يلي الرقمييحدد العارض دقة الم -9

specified by the bidder. 

 Overall frequency response should be -10 يحددها العارض. الشمولية االستجابة الترددية -10

specified by the bidder   

  The common mode rejection ( CMRR ) -11 . يحدد العارض نسبة رفض النمط المشترك  -11

should be specified by the bidder. 

 Input Impedance : should be specified by -12 .ممانعة الدخل يحدد العارض  -12

the bidder 

 Supplied with filter ( 50 Hz), the bidder shall -13 هرتاااز 50بمرشاااح يجاااب أن يكاااون الجهااااز مااازودًا  -13



 

  األخرى . تشويشالوي ار العارض مرشحا  

 
indicate the additional filtration circuits . 

 Memory size : should be specified by the -14 يحدد العارض سعة ال اكرة المتوفرة  -14

bidder. 

 .Self test -15 يأن يقوم الجهاز بعملية فحص دات -15
 

  

يجااب أن يكااون الجهاااز ماازودًا بحمايااة ماا  جهاااز  -16
ارة مزياال الرجفااان البطينااي وياا ار العااارض موقاا  د

 (  في الكبل أو الجهاز  ) الحماية

16- defibrillation protection : The bidder should 

specify the protection circuit position (cable or 

device). 

 50,  % 10±فاااااولط  220التغ ياااااة الكهر ائياااااة :  -17
 هرتز

17- Power supply: 220 ± 10% volts ,50 Hz 

 

قابلاة للشاح   خلياةدا يجب أن يكون مزودا ببطارياة -18
 .ويحدد العارض مواصفاتها

18- Should be provided with internal 

rechargeable battery and the bidder specify  

the battery specifications. 

 

يحاادد العااارض مواصاافا  السااالمة اللياسااية التااي   -19
بماا فيهاا تياار التساريب الكهر اائي  ) يحققها الجهاز
 وغيرها ....( .

19- The bidder should specify the standard 

safety ( leakage current , ….) . 

األساساااية  الملحقاااا يلتااازم العاااارض بتقاااديم اامااال  -20
باإلضااافة   والالزمااة لتحقيااف اافااة و ائفاا  للجهاااز

 : األجهزة مجموعةإلى اإلكسسوارا  التالية م  
   أو رزمة مطوية / بكرة25: عدد / تخطيط ور Z 

  مزودة م  الشراة /  طقم 2ية  / مالقط طري
 الصانعة .

 مزودة م  الشراة طقم /  2/  طابا  صدرية
 الصانعة .

 2: عدد /  اامل كبل مريض ./ 

20- The bidder should submit all standard 

accessories in addition to the following 

accessories for all units:  

 Paper (roll or Z fold): QTY /25/ rolls 

or Z fold. 

 Reusable limb clamp  Electrodes : QTY / 

2 set / provided by the manufacturer . 

 Chest Electrodes:  Qty / 2 set/ 

 Patient cable: QTY \2\ . 

                         


