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Κύριοι, Δια της παρούσης, υποβάλλουμε παρακάτω τις παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές για την ανωτέρω προμήθεια: 
 Παρατηρήσεις:  
• Στην 3η παράγραφο προτείνουμε να αποσαφηνιστεί το σημείο που αναφέρει «3. Ρυθμίσεις βάρους ασθενούς 3.5 κιλά έως 150 κιλά (θα εκτιμηθεί)». Η απαίτηση αυτή είναι περιοριστική της 
συμμετοχής της εταιρείας μας και αποκλείει στο σύνολο όλους τους αναπνευστήρες ΜΕΘ, του ελβετικού κατασκευαστικού οίκου HAMILTON MEDICAL. Το ζητούμενο είναι να τροφοδοτηθεί ο 
αναπνευστήρας με δεδομένα για υπολογισμό του ιδανικού βάρους ασθενούς, το οποίο γίνεται βάσει των σωματομετρικών (ύψος). Προτείνουμε να τροποποιηθεί τελικά η προδιαγραφή ως εξής 
για την ισοδύναμη σύγκριση και διεύρυνση του ανταγωνισμού: «3. Ρυθμίσεις ιδανικού βάρους μέσω του ύψους ή/και του φύλου ασθενούς».  
• Στην 5η παράγραφο απαιτείται: « 5. Δυνατότητα επιλογής τύπο κυκλώματος ανά τύπο ασθενούς (Παιδιατρικό, Ενηλίκων)». Η απαίτηση αυτή είναι περιοριστική της συμμετοχής της εταιρείας 
μας και αποκλείει στο σύνολο όλους τους αναπνευστήρες ΜΕΘ, του ελβετικού κατασκευαστικού οίκου HAMILTON MEDICAL. Προτείνουμε να τροποποιηθεί τελικά η προδιαγραφή ως εξής για 
την ισοδύναμη σύγκριση και διεύρυνση του ανταγωνισμού: « 5. Δυνατότητα λειτουργίας με κυκλώματα κατάλληλα ανά τύπο ασθενούς (Παιδιατρικό, Ενηλίκων)». 
• Στην 6η παράγραφο απαιτείται: « 6. Να λειτουργεί με παροχή 220-230V/50Hz, με αποσπώμενη μπαταρία…». Η απαίτηση αυτή είναι περιοριστική της συμμετοχής της εταιρείας μας για τον 
αναπνευστήρα HAMILTON G5, που προτιθέμεθα να προσφέρουμε. Η πρώτη μπαταρία μίας ώρας δεν αποσπάται. Προτείνουμε να τροποποιηθεί τελικά η προδιαγραφή ως εξής για την 
ισοδύναμη σύγκριση και διεύρυνση του ανταγωνισμού: « 6. Να λειτουργεί με παροχή 220-230V/50Hz, με μπαταρία …». 
 • Στην 7η παράγραφο απαιτείται: « 7. Να διαθέτει κατάσταση αναμονής (Standby) για την προσωρινή διακοπή αερισμού και αποσύνδεση ασθενούς για π.χ. αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων 
και αυτόματη επανέναρξη αερισμού με την σύνδεση του ασθενούς…». Η απαίτηση αυτή είναι περιοριστική της συμμετοχής της εταιρείας μας και αποκλείει στο σύνολο όλους τους 
αναπνευστήρες ΜΕΘ, του ελβετικού κατασκευαστικού οίκου HAMILTON MEDICAL. Ο αναπνευστήρας HAMILTON G5, που προτιθέμεθα να προσφέρουμε διαθέτει ειδική λειτουργία βρογχικής 
αναρρόφησης που είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και δεν απαιτεί να «μπει» πρώτα σε Standby ο αναπνευστήρας. Η λειτουργία αυτή μερικώς περιγράφεται στην παράγραφο 16 των οικείων 
προδιαγραφών. Προτείνουμε να αποσαφηνιστεί και να τροποποιηθεί τελικά η προδιαγραφή ως εξής για την ισοδύναμη σύγκριση και διεύρυνση του ανταγωνισμού: « 7. Να διαθέτει κατάσταση 
αναμονής (Standby) για την προσωρινή διακοπή αερισμού και αποσύνδεση ασθενούς (π.χ. για μεταφορά). Καθώς και ειδική λειτουργία για αναρρόφηση βρογχικών εκκρίσεων και αυτόματη 
επανέναρξη αερισμού με την σύνδεση του ασθενούς…» 
. • Στην 9η παράγραφο προτείνουμε να αποσαφηνιστεί το σημείο που αναφέρει: « 9. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής…. c. Μέχρι 5 κυματομορφών και LOOPS ταυτόχρονα, καθώς και των 
αριθμητικών τιμών όλων των μετρούμενων παραμέτρων…». Το ζητούμενο είναι να απεικονίζονται 5 κυματομορφές και LOOPS ή 5 κυματομορφές και επιπλέον τα δύο LOOPS. Προτείνουμε να 
αποσαφηνιστεί και να τροποποιηθεί τελικά η προδιαγραφή ως εξής για την ισοδύναμη σύγκριση και διεύρυνση του ανταγωνισμού: « 9. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής…. c. Μέχρι 4 
κυματομορφών και 2 LOOPS ταυτόχρονα, καθώς και των αριθμητικών τιμών όλων των μετρούμενων παραμέτρων…». 
 • Στην 9η παράγραφο απαιτείται: « 9. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής… e. Να διαθέτει καπνογραφία EtCO2 τεχνολογίας Mainstream ». Μετά από προφορική ενημέρωση για την πιθανή 
προϋπολογισθείσα δαπάνη για προμήθεια 15 αναπνευστήρων, σας ενημερώνουμε ότι το κόστος της δυνατότητας καπνογραφίας αυξάνει τόσο το κόστος προμήθειας, ώστε θα είναι ανέφικτη η 
υποβολή προσφοράς από την εταιρεία μας. Παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί ότι η δυνατότητα καπνογραφίας θα πρέπει να υπάρχει στο σύνολο των 15 αναπνευστήρων και η προσφορά να 
περιλαμβάνει 5 αισθητήρες mainstream με το συνδετικό καλώδιο. Λόγω της βισματούμενης μορφής των αισθητήρων μπορεί η δυνατότητα να εναλλάσσεται μεταξύ όλων των αναπνευστήρων 
και σε όποιο ασθενή απαιτείται. « 9. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής… e. Να διαθέτει καπνογραφία EtCO2 τεχνολογίας Mainstream. Η δυνατότητα καπνογραφίας θα πρέπει να υπάρχει στο 
σύνολο των 15 αναπνευστήρων και η προσφορά να περιλαμβάνει 5 αισθητήρες mainstream με το συνδετικό καλώδιο ». 
 • Στην 9η παράγραφο προτείνουμε ζητηθεί και η πλέον σύγχρονη και φιλική προς τους χρήστες συγκεντρωτική απεικόνιση: « Να διαθέτει απεικόνιση των παραμέτρων μηχανικής των 
πνευμόνων (αντίσταση, ενδοτικότητα), με τη μορφή σύγχρονων γραφικών σε πραγματικό χρόνο (γραφικό πνεύμονα και βρογχικού δέντρου). Με αυτό τον τρόπο να επιτυγχάνεται η άμεση 
ενημέρωση του χρήστη για την εξέλιξη της κατάστασης του ασθενή ». • Στην 10η παράγραφο απαιτείται: « 10. Να διαθέτει τους παρακάτω τρόπους αερισμού: k. Αερισμό αναλογικά 
υποβοηθούμενο χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω αναλώσιμα ή ισοδύναμο. Η δυνατότητα αυτόματης, δυναμικής και συνεχούς παρακολούθησης των μηχανικών παραμέτρων των πνευμόνων 
(ενδοτικότητα και αντιστάσεις) και με αντίστοιχη αυτόματη προσαρμογή του μοντέλου αερισμού, θα εκτιμηθεί ». Η απαίτηση για αερισμό αναλογικά υποβοηθούμενο, είναι περιοριστική της 



συμμετοχής της εταιρείας μας και αποκλείει στο σύνολο όλους τους αναπνευστήρες ΜΕΘ, του ελβετικού κατασκευαστικού οίκου HAMILTON MEDICAL. Ο αναπνευστήρας HAMILTON G5, που 
προτιθέμεθα να προσφέρουμε διαθέτει τον παγκοσμίως μοναδικό τρόπο προσαρμοζόμενου αερισμού ASV, που δύναται να αερίσει ασθενείς από το στάδιο της πλήρους καταστολής μέχρι και 
τον απογαλακτισμό τους από τον αναπνευστήρα. Η απαίτηση για αερισμό αναλογικά υποβοηθούμενο, περιορίζει τον ανταγωνισμό. Προτείνουμε να τροποποιηθεί τελικά η προδιαγραφή ως 
εξής για την ισοδύναμη σύγκριση και διεύρυνση του ανταγωνισμού: « 10. Να διαθέτει τους παρακάτω τρόπους αερισμού: k. Αερισμό αναλογικά υποβοηθούμενο χωρίς να απαιτούνται 
περαιτέρω αναλώσιμα ή δυνατότητα αυτόματης, δυναμικής και συνεχούς παρακολούθησης των μηχανικών παραμέτρων των πνευμόνων (ενδοτικότητα και αντιστάσεις) και με αντίστοιχη 
αυτόματη προσαρμογή του μοντέλου αερισμού ». 
 • Στην 10η παράγραφο προτείνουμε να συμπεριληφθούν στα βασικά προσφερόμενα μοντέλα αερισμού και τα κάτωθι, διότι θεωρούμε ότι το βεληνεκές και το εύρος των περιστατικών το 
απαιτούν. « Αερισμό απελευθέρωσης πίεσης αεραγωγών – APRV ». « Να παρακολουθεί συνεχώς και αυτόματα τις μεταβολές στη μηχανική των πνευμόνων του ασθενούς ή άλλων αναγκαίων 
παραμέτρων και να προσαρμόζει αυτόματα την αναπνευστική υποστήριξη (pressure support). Τελικό αποτέλεσμα να είναι η απεξάρτηση του ασθενή από τον αναπνευστήρα μέσω της 
σταδιακής ελάττωσης της μηχανικής υποβοήθησης ». 
 • Στην 13η παράγραφο προτείνουμε να αποσαφηνιστεί το σημείο που αναφέρει « 13. Να διαθέτει ρυθμίσεις για τις παρακάτω παραμέτρους…g. Trigger ροής από 0,2 έως 15 lpm, μεγαλύτερο 
εύρος θα εκτιμηθεί…». Το κάτω όριο ευαισθησίας των 0,2 lpm αφορά σε αερισμό νεογνών, που είναι μια δυνατότητα που στην 2η παράγραφο των οικείων προδιαγραφών ζητείται ως 
επιθυμητή και προς επιλογήν. Σας ενημερώνουμε ότι το κόστος της δυνατότητας νεογνικού αερισμού αυξάνει τόσο το κόστος προμήθειας, ώστε θα είναι ανέφικτη η υποβολή προσφοράς από 
την εταιρεία μας. Προτείνουμε να τροποποιηθεί τελικά η προδιαγραφή ως εξής για την ισοδύναμη σύγκριση και διεύρυνση του ανταγωνισμού: « 13. Να διαθέτει ρυθμίσεις για τις παρακάτω 
παραμέτρους…g. Trigger ροής από 0,5 έως 15 lpm, μεγαλύτερο εύρος θα εκτιμηθεί…». 
 • Στην 13η παράγραφο προτείνουμε να αποσαφηνιστεί το σημείο που αναφέρει « 13. Να διαθέτει ρυθμίσεις για τις παρακάτω παραμέτρους… l. Ταχύτητα απόκρισης (risetime)». Προτείνουμε 
να αναφερθεί σαφώς ότι αφορά την ταχύτητα ανόδου της πίεσης κατά την εισπνοή (Pressure Ramp, Slope, Risetime κλπ) η οποία σημειωτέων ότι υπολογίζεται σε μονάδα χρόνου (sec, msec). 
Προτείνουμε να τροποποιηθεί τελικά η προδιαγραφή ως εξής για την ισοδύναμη σύγκριση και διεύρυνση του ανταγωνισμού: « 13. Να διαθέτει ρυθμίσεις για τις παρακάτω παραμέτρους… l. 
Χρόνος απόκρισης ανόδου πίεσης (π.χ. risetime, Pressure Ramp, Slope) ». 
 • Στην 14η παράγραφο προτείνουμε να αποσαφηνιστούν τα παρακάτω σημεία: « 14. Να μετρά και να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις για τις παρακάτω παραμέτρους: c. Εκπνεόμενο όγκο κατά 
λεπτό αυτόματης αναπνοής (θα εκτιμηθεί) ….. g. Στατική ενδοτικότητα (θα εκτιμηθεί) h. Δυναμική ενδοτικότητα …». Θεωρούμε ότι η απεικόνιση του κατά λεπτό όγκου των αυθόρμητων 
αναπνοών είναι μια παράμετρος που απεικονίζεται σε αναπνευστήρες εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει αναπνευστήρας High-end που δεν το διαθέτει, πλην 
αναπνευστήρων χαμηλών δυνατοτήτων. Η απαίτηση αυτή είναι περιοριστική της συμμετοχής της εταιρείας μας για τον αναπνευστήρα HAMILTON G5, που προτιθέμεθα να προσφέρουμε. Ο 
αναπνευστήρας HAMILTON G5, διαθέτει απεικόνιση της Στατικής ενδοτικότητας ενώ δεν διαθέτει απεικόνιση Δυναμικής ενδοτικότητας. Σας ενημερώνουμε ότι διαθέτει απεικόνιση σταθεράς 
χρόνου RC, καθώς και πλείστων άλλων παραμέτρων μηχανικής των πνευμόνων (π.χ. Ptranspulmonary) στη βασική προσφερόμενη σύνθεση. Προτείνουμε να τροποποιηθεί τελικά η 
προδιαγραφή ως εξής για την ισοδύναμη σύγκριση και διεύρυνση του ανταγωνισμού: « 14. Να μετρά και να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις για τις παρακάτω παραμέτρους: c. Εκπνεόμενο όγκο 
κατά λεπτό αυτόματης αναπνοής … g. Ενδοτικότητα h.Σταθερά χρόνου RC (θα εκτιμηθεί) …». 
 • Στην 15η παράγραφο απαιτείται: « 15. …Να έχει αυτόματη ευαισθησία έναρξης της εκπνοής σε σχέση με την εισπνευστική ροή ». Θεωρούμε ότι εκ παραδρομής υιοθετήθηκε η οικεία 
διατύπωση. Η απαίτηση για αυτόματη ευαισθησία είναι περιοριστική της συμμετοχής της εταιρείας μας και για τον αναπνευστήρα HAMILTON G5, που προτιθέμεθα να προσφέρουμε. Η 
ευαισθησία έναρξης της εκπνοής ρυθμίζεται από το χρήστη, όπως ζητείται και περιγράφεται αναλυτικά στην 11η παράγραφο των οικείων προδιαγραφών. Προτείνουμε να τροποποιηθεί τελικά 
η προδιαγραφή ως εξής για την ισοδύναμη σύγκριση και διεύρυνση του ανταγωνισμού: « 15…Ρύθμιση της ευαισθησίας έναρξης της εκπνοής σε σχέση με την εισπνευστική ροή ». • Στην 19η 
παράγραφο απαιτείται: « 19. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς με ρυθμιζόμενο όριο για τις παρακάτω παραμέτρους:….» Επειδή οι αναφερόμενοι συναγερμοί δεν είναι όλοι 
ρυθμιζόμενοι από το χρήστη, προς αποφυγή παρερμηνειών κατά την τεχνική αξιολόγηση, προτείνουμε να τροποποιηθεί τελικά η προδιαγραφή ως εξής για την ισοδύναμη σύγκριση και 
διεύρυνση του ανταγωνισμού: « 19. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς με ρυθμιζόμενο όριο ή αυτόματους για τις παρακάτω παραμέτρους:….». 
 • Στην 22η παράγραφο απαιτείται: « 22. Να διαθέτει ημερολόγιο συμβάντων 24h και μνήμη αποθήκευσης συμβάντων ». Το ημερολόγιο συμβάντων εξαρτάται από τον αριθμό των συμβάντων, 
δηλαδή για τον δικό μας αναπνευστήρα υπάρχει μνήμη 1000 συμβάντων που πάντα θα υπάρχουν στη μνήμη. Όταν συμπληρωθεί η μνήμη διαγράφεται η πρώτη καταχώρηση και μπαίνει η 
νέα. Θεωρούμε ότι η απαίτηση για 24h αφορά στα διαγράμματα τάσεων (trends) των παρακολουθούμενων παραμέτρων. Σε αυτό μπορούμε να απαντήσουμε ότι διαθέτουμε μνήμη trends 
96ωρών. Προς αποφυγή παρερμηνειών κατά την τεχνική αξιολόγηση, προτείνουμε να τροποποιηθεί τελικά η προδιαγραφή ως εξής για την ισοδύναμη σύγκριση και διεύρυνση του 
ανταγωνισμού: « 22. Να διαθέτει διαγράμματα τάσεων (trends) για 96h, ημερολόγιο συμβάντων και μνήμη αποθήκευσης συμβάντων ». 
• Στην 24η παράγραφο απαιτείται: « 24. Να διαθέτει δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων και να διαθέτει θύρες USB και ψηφιακές έξοδοι για τη σύνδεσης με Η/Υ και εκτυπωτή ». Η απαίτηση 
αυτή είναι περιοριστική της συμμετοχής της εταιρείας μας για τον αναπνευστήρα HAMILTON G5, που προτιθέμεθα να προσφέρουμε. Προτείνουμε να τροποποιηθεί η προδιαγραφή ως εξής για 



την ισοδύναμη σύγκριση και διεύρυνση του ανταγωνισμού: « 24. Να διαθέτει δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων και να διαθέτει θύρες για τη σύνδεση με Η/Υ και μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων 
». 
• Στην 25η παράγραφο απαιτείται: « 25. Να διαθέτει νεφελοποιητή φαρμάκων παλλόμενης μεμβράνης χωρίς να επηρεάζει…». Σας ενημερώνουμε ότι το κόστος νεφελοποιητή παλλόμενης 
μεμβράνης αυξάνει τόσο το κόστος προμήθειας, ώστε θα είναι ανέφικτη η υποβολή προσφοράς από την εταιρεία μας. Προτείνουμε να τροποποιηθεί τελικά η προδιαγραφή ως εξής για την 
ισοδύναμη σύγκριση και διεύρυνση του ανταγωνισμού: «25. Να διαθέτει νεφελοποιητή φαρμάκων χωρίς να επηρεάζει…». 
• Στην 27η παράγραφο απαιτείται: « 27. Να υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης στον αναπνευστήρα μονάδας μέτρησης κα απεικόνισης καπνογραφίας (CO2), όπου θα αναγράφονται οι τιμές 
του εκπνεόμενου CO2 (etCO2), από τον ασθενή και η απεικόνιση της κυματομορφής του καπνογραφήματος στην οθόνη. Να προσφερθεί κατ’‘ επιλογή ». Για τη χρήση που προορίζονται 
θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμη η απεικόνιση και ογκομετρικών δεδομένων καπνογραφίας, που μπορούν να δώσουν ενημέρωση για τον αερισμό του ασθενή και τη βέλτιστη ρύθμιση της 
αναπνευστικής υποβοήθησης. Επιπλέον, με την τεχνολογία mainstream καπνογραφίας δεν απαιτείται η προμήθεια αναλωσίμων (υδατοπαγίδες, σωληνάκια δειγματοληψίας κλπ). Για να 
προμηθευτείτε υψηλής απόδοσης σύστημα καπνογραφίας προτείνουμε να τροποποιηθεί τελικά η προδιαγραφή ως εξής για την ισοδύναμη σύγκριση και διεύρυνση του ανταγωνισμού: « 27. Να 
υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης στον αναπνευστήρα μονάδας μέτρησης κα απεικόνισης καπνογραφίας (CO2), τεχνολογίας Mainstream όπου θα αναγράφονται οι τιμές του εκπνεόμενου 
CO2 (etCO2), και ογκομετρικών δεδομένων καπνογραφίας (παραγωγή CO2, κυψελιδικός όγκος, νεκρός κυψελιδικός χώρος) από τον ασθενή και η απεικόνιση της κυματομορφής του 
καπνογραφήματος στην οθόνη. Η δυνατότητα καπνογραφίας θα πρέπει να υπάρχει στο σύνολο των 15 αναπνευστήρων και η προσφορά να περιλαμβάνει 5 αισθητήρες mainstream με το 
συνδετικό καλώδιο, για εναλλαγή μεταξύ των αναπνευστήρων ». 
• Στην 30η παράγραφο απαιτείται: « …c. ISO 80601-2-55:2011…». Η απαίτηση αυτή είναι περιοριστική της συμμετοχής της εταιρείας μας, για αυτό ζητούμε την απαλοιφή αυτού του σημείου 
της 30ης προδιαγραφής. • Στην 34η παράγραφο απαιτείται: « 34. Ο κάθε αναπνευστήρας να παραδοθεί με: ….. c. τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) τεμάχια σωλήνων ασθενούς μιας χρήσης με 
αποσπώμενο Υ για την σύνδεση του νεφελοποιητή, λείας εσωτερικής επιφάνειας, από PVC και DEHPFree » Η απαίτηση αυτή είναι περιοριστική της συμμετοχής της εταιρείας μας, για αυτό 
προτείνουμε να τροποποιηθεί η προδιαγραφή ως εξής για την ισοδύναμη σύγκριση και διεύρυνση του ανταγωνισμού:. « 34. Ο κάθε αναπνευστήρας να παραδοθεί με: ….. c. τουλάχιστον είκοσι 
πέντε (25) τεμάχια σωλήνων ασθενούς μιας χρήσης». • Επιπροσθέτως προτείνουμε να υιοθετήσετε και δυνατότητες που ολοένα εφαρμόζονται στην καθημερινή πρακτική και πλέον είναι 
ενσωματωμένες και στους αναπνευστήρες ΜΕΘ. « Να δύναται να αναβαθμιστεί με δυνατότητα ενσωματωμένης λειτουργίας υψηλής ροής οξυγόνου έως 50 Ltr/min., που να περιλαμβάνει και 
τον υγραντήρα. Να προσφερθεί η δυνατότητα προς επιλογή του νοσοκομείου ». « Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα ( PV-Tool, Low-Flow Loop) που με απλούς, ασφαλείς και επαναλήψιμους 
χειρισμούς θα δίνουν την δυνατότητα του προσδιορισμού των High/Low Inflection Points, και επαναστρατολόγησης των κλειστών κυψελίδων του πνεύμονα (lung recruitment) ». 
 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία. 
 Με τιμή, Θρασύβουλος Σπανίδης Μηχανικός Ιατρικής Τεχνολογίας  
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Κύριοι, Δια της παρούσης, υποβάλλουμε παρακάτω τις παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές για την ανωτέρω προμήθεια: 
 Παρατηρήσεις 
: ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΤΟΡ 
 • Στην 5η παράγραφο «Ι. ΓΕΝΙΚΑ». Η κατασκευαστική εταιρεία monitor την οποία αποκλειστικά αντιπροσωπεύουμε έχει την δυνατότητα πλήρους ελέγχου των λειτουργιών του μόνιτορ από 
την οθόνη αφής. Επίσης, θεωρούμε ότι η μη ύπαρξη ελληνικής γλώσσας για αμιγώς κωδικοποιημένες ενδείξεις και λειτουργίες δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο αποκλεισμού ενός υψηλής 
ποιότητας προϊόντος, τελευταίας σχεδίασης και κυκλοφορίας στην παγκόσμια αγορά. Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως για την ισοδύναμη σύγκριση και 
διεύρυνση του ανταγωνισμού: « Να είναι εύκολο στο χειρισμό του μέσω οθόνης αφής και επιθυμητό να διαθέτει λογισμικό και menu λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα ». 
 • Στην 7η παράγραφο «Ι. ΓΕΝΙΚΑ». Η οικεία απαίτηση αποκλείει την εταιρείας μας αλλά και άλλους προμηθευτές άνευ κλινικού οφέλους. Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως 
ακολούθως για την ισοδύναμη σύγκριση και διεύρυνση του ανταγωνισμού: «…επιθυμητό κατά την επικοινωνία bed to bed να απεικονίζει…» 
 • Στην παράγραφο 5.Δ. «ΙΙΙ. Παράμετροι». Προτείνουμε να αποσαφηνιστεί και να τροποποιηθεί τελικά η προδιαγραφή ως εξής για την ισοδύναμη σύγκριση και διεύρυνση του ανταγωνισμού: 
«…Να παραδοθούν 4 επιπλέον βυσματούμενοι ενισχυτές 2 αιματηρών πιέσεων ο καθένας». 
 • Στην 8η παράγραφο «ΙΙΙ. Παράμετροι». Η απαίτηση για βαθμίδα κορεσμού οξυγόνου μικτού φλεβικού αίματος (SvO2) σε συνδυασμό με το σύνολο και των υπολοίπων προδιαγραφών είναι 
περιοριστική για τη συμμετοχή της εταιρείας μας και επιτρέπει ΜΟΝΟ σε ένα προμηθευτεί να υποβάλει προσφορά στον επικείμενο διαγωνισμό. Το ίδιο ισχύει και για τη δυνατότητα BSR & 



aEEG. Η παράμετρος aEEG είναι αναγκαία για παρακολούθηση νεογνών και μάλιστα με ιδιαίτερη πάθηση μετά τη γέννησή τους. Θεωρούμε υπερβολική αυτήν την απαίτηση. Προτείνουμε την 
τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως για την ισοδύναμη σύγκριση και διεύρυνση του ανταγωνισμού: « Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης με βαθμίδα διασύνδεσης μόνιτορ 
Vigileo/Vigilance ή με βαθμίδα κορεσμού οξυγόνου μικτού φλεβικού αίματος (SvO2), για την παρακολούθηση της παραμέτρου SvO2. Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης με βαθμίδα φλεβικού 
αίματος (ScVO2), ….επιθυμητή με δυνατότητα απεικόνισης BSR & aEEG, ….». 
 • Στην 9η παράγραφο «ΙΙΙ. Παράμετροι». Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως ακολούθως για την ισοδύναμη σύγκριση και διεύρυνση του ανταγωνισμού: « Να έχει δυνατότητα 
σύνδεσης με αναπνευστήρα, επιθυμητό με αντλίες έγχυσης και άλλες παρακλίνιες συσκευές…». ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
 • Στην 7η και 8η παράγραφο, προτείνουμε τροποποίηση ως εξής, ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες παρακολούθησης και ασφάλειας των ασθενών: « 7. …τουλάχιστον τέσσερις 
κυματομορφές…» «8. Οι δύο (2) οθόνες να είναι επίπεδες, έγχρωμες τουλάχιστον 24 ιντσών…» 
 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία. 
 Με τιμή, Θρασύβουλος Σπανίδης Μηχανικός Ιατρικής Τεχνολογίας  
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Θα θέλαμε συμμετέχοντας στην παρούσα διαβούλευση να υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της εταιρίας μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των Μονιτορ ΜΕΘ με 
Κεντρικό Σταθμό. Αρχικά θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το γεγονός πως η SANTAIR ΑΕ αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τα monitors του κατασκευαστικού οίκου Phillips Medical Systems, ο 
οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους διεθνώς, με πλείστες όσες εγκαταστάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
 Ειδικότερα: 
 MONITOR 
 1. Παράγραφος II.6 των τεχνικών προδιαγραφών Για την πληρέστερη παρακολούθηση των ασθενών είναι σημαντική η συνεχής μέτρηση του διαστήματος Qt, πλέον του ζητουμένου 
διαστήματος ST. Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής και την προσθήκη επιπλέον στο τέλος της φράσης: «Επιπλέον να διαθέτει συνεχή μέτρηση του διαστήματος Qt». 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  
2. Παράγραφος 4 & 6 των τεχνικών προδιαγραφών Τα περισσότερα σύγχρονα συστήματα monitoring εκμεταλλευόμενα τις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η ταχέως εξελισσόμενη 
τεχνολογία των υπολογιστών, προσφέρουν δυνατότητα αποθήκευσης κυματομορφών και trend για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Προτείνουμε την τροποποίηση των προδιαγραφών ως εξής: 
«4. Να έχει δυνατότητα αρχειοθέτησης και ανασκόπησης όλων των συναγερμών, καθώς επίσης και όλων των μετρήσεων των παρακολουθούμενων παραμέτρων υπό μορφή πινάκων (trends), 
για τουλάχιστον 5 ημέρες, καθώς και της ημερομηνίας, της ώρας και των στοιχείων του ασθενούς» & «6. Να έχει αρχειοθέτηση στο σκληρό δίσκο όλων των κυματομορφών (full disclosure ) ανά 
ασθενή, για όλους τους παρακολουθούμενους ασθενείς για 5 ημέρες τουλάχιστον»  
ΓΕΝΙΚΑ  
Παράγραφος 8 των γενικών προδιαγραφών Ζητείται: «Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να συνυποβάλει με ποινή αποκλεισμού οπωσδήποτε μετά της προσφοράς του: 
 • Πλήρες εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου (SERVICE MANUAL) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή στο Τμήμα 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας». Θεωρούμε την απαίτηση αυτή καταχρηστική η οποία ουδόλως θα συνεισφέρει στην αξιολόγηση των προσφερομένων συστημάτων-εν αντιθέσει με το εγχειρίδιο 
χρήσης- και χρειάζεται μόνο για τη συντήρηση του εξοπλισμού μετά την πώληση και εγκατάσταση. Προτείνουμε την διαγραφή της εν λόγω απαίτησης και προσθήκη στο τέλος της 
προδιαγραφής 10 της φράσης: «Πλήρες εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου (SERVICE MANUAL) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή θα 
παραδοθούν στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας». 
 Ελπίζουμε ότι με την συμμετοχή μας στην παρούσα διαβούλευση συμβάλλουμε θετικά στην διαδικασία διαμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών, με γνώμονα την ανάπτυξη του ευρύτερου 
δυνατού ανταγωνισμού και την προμήθεια εξοπλισμού του βέλτιστου δυνατού επιπέδου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Σας γνωρίζουμε ότι το επιστημονικό προσωπικό της 
εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας για την παροχή διευκρινίσεων και επιπλέον πληροφοριών που θα χρειασθούν στο πλαίσιο αυτής της δυναμικής διαδικασίας. 
 Με τιμή 
 Για την SANTAIR A.E 
 Ιωάννης Κλεώπας Project & Business Developer  
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Αξιότιμοι κ.κ. Η εταιρία ΠΝΟΗ Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. ανταποκρινόμενη στην ως άνω πρόσκληση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών παραθέτει τις παρακάτω προτάσεις της για τα 
παρακάτω είδη:  
ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΘ  
Γενικά – Προδιαγραφή 2: «Να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό για να λειτουργεί με τάση 220V/50Hz και να είναι αθόρυβο χωρίς ανεμιστήρα». Προτεινόμενη τροποποίηση: «Να διαθέτει 
ενσωματωμένο τροφοδοτικό για να λειτουργεί με τάση 220V/50Hz και να είναι αθόρυβο χωρίς ανεμιστήρα. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη ενσωματωμένης μπαταρίας ή άλλου συστήματος αδιάλειπτης 
παροχής ισχύος για ασφάλεια σε περιπτώσεις διακοπής τάσης». ________________________________________  
Γενικά – Προδιαγραφή 8: «Να φέρει έγχρωμη οθόνη αφής, τεχνολογίας TFT, Medical Grade, τουλάχιστον 15 ιντσών, υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 1280x768, τουλάχιστον οκτώ (8) 
καναλιών». «Να φέρει έγχρωμη οθόνη αφής, τεχνολογίας TFT, Medical Grade, τουλάχιστον 17 ιντσών, υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 1280x768, τουλάχιστον δώδεκα (12) καναλιών» 
Αιτιολόγηση: Καθώς τα μόνιτορ προορίζονται για ΜΕΘ, είναι καλύτερη από πλευράς λειτουργικότητας μια μεγαλύτερη οθόνη με δυνατότητα απεικόνισης περισσότερων κυματομορφών. 
________________________________________  
Γενικά Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφή 7: «Το monitor να έχει τη δυνατότητα λήψης και απεικόνισης πλήρους ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 απαγωγών με πενταπολικό ή εξαπολικό καλώδιο 
και απεικόνισής τους ταυτόχρονα στην οθόνη. Επιπλέον με τη χρήση 10πολικού καλωδίου να λαμβάνει πλήρες καρδιογράφημα 12 απαγωγών με δυνατότητα αυτόματων μετρήσεων 
διάγνωσης και εκτύπωσης μέσω του Κεντρικού Σταθμού σε laser printer». Προτεινόμενη τροποποίηση: «Θα εκτιμηθεί το monitor να έχει τη δυνατότητα λήψης και απεικόνισης πλήρους 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 απαγωγών με πενταπολικό ή εξαπολικό καλώδιο και απεικόνισής τους ταυτόχρονα στην οθόνη. Επιπλέον με τη χρήση 10πολικού καλωδίου να λαμβάνει πλήρες 
καρδιογράφημα 12 απαγωγών με δυνατότητα αυτόματων μετρήσεων διάγνωσης και εκτύπωσης μέσω του Κεντρικού Σταθμού σε laser printer». Αιτιολόγηση: Η απαίτηση για απεικόνιση 12 
απαγωγών με πενταπολικό ή εξαπολικό καλώδιο εκτός του ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαγνωστικούς σκοπούς, δεν διατίθεται και από όλες τις εταιρίες με αποτέλεσμα τον 
αποκλεισμό κάποιων από τη διαγωνιστική διαδικασία. ________________________________________  
Παράμετροι - Προδιαγραφή 1Α: «Η λήψη του καρδιογραφήματος να γίνεται μέσω εύκαμπτου ανθεκτικού στις μηχανικές καταπονήσεις καλωδίου με 3/5/6 και 10 ηλεκτρόδια. Να συνοδεύεται 
από πενταπολικό καλώδιο ασθενούς». Προτεινόμενη τροποποίηση: «Η λήψη του καρδιογραφήματος να γίνεται μέσω εύκαμπτου ανθεκτικού στις μηχανικές καταπονήσεις καλωδίου με 3/5 και 
10 ηλεκτρόδια. Να συνοδεύεται από πενταπολικό καλώδιο ασθενούς». Αιτιολόγηση: Η απαίτηση για καλώδιο 6 ηλεκτροδίων δεν έχει ουσιαστικό διαγνωστικό σκοπό και δεν διατίθεται και από 
όλες τις εταιρίες με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό κάποιων από τη διαγωνιστική διαδικασία. ________________________________________  
Παράμετροι - Προδιαγραφή 3Α: «Να μετρά την αναίμακτη πίεση με την ταλαντωσιμετρική μέθοδο με χειροκίνητο (manual) και αυτόματο τρόπο με ρυθμιζόμενα από τον χρήστη διαστήματα από 
κάθε 1 λεπτό έως 12 ώρες και να εμφανίζει στην οθόνη τις αντίστοιχες τιμές της συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης». Προτεινόμενη τροποποίηση: «Να μετρά την αναίμακτη πίεση με την 
ταλαντωσιμετρική μέθοδο με χειροκίνητο (manual) και αυτόματο τρόπο με ρυθμιζόμενα από τον χρήστη διαστήματα από κάθε 1 λεπτό έως 8 ώρες και να εμφανίζει στην οθόνη τις αντίστοιχες 
τιμές της συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης». Αιτιολόγηση: Η απαίτηση για μέτρηση ανά 12 ώρες είναι υπερβολικής και άνευ ουσίας. Οι περισσότερες εταιρίες διαθέτουν μέτρηση ανά 8 
ώρες το μέγιστο. ________________________________________  
Παράμετροι - Προδιαγραφή 7Β: «Μέθοδος μέτρησης mainstream & sidestream για χρήση σε διασωληνωμένους και μη ασθενείς. Να συνοδεύεται από σετ παρελκομένων κύριας ροής». 
Προτεινόμενη τροποποίηση: ««Μέθοδος μέτρησης mainstream ή sidestream για χρήση σε διασωληνωμένους και μη ασθενείς. Να συνοδεύεται από σετ παρελκομένων». Αιτιολόγηση: Η 
προδιαγραφή όπως είναι διατυπωμένη επιφέρει σύγχυση ως προς το είδος του προσφερόμενου ενισχυτή καπνογραφίας. Από τη στιγμή που ζητείται μία βαθμίδα για όλα τα μόνιτορ αυτή θα 
πρέπει να είναι είτε mainstream είτε sidestream ________________________________________  
Παράμετροι - Προδιαγραφή 8: «Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης με βαθμίδα κορεσμού οξυγόνου μεικτού φλεβικού αίματος (SvO2) και φλεβικού αίματος (ScvO2), βαθμίδα 
Εγκεφαλογραφήματος τεσσάρων τουλάχιστον καναλιών με δυνατότητα απεικόνισης BSR και aEEG, βαθμίδα σπειρομετρίας ανεξάρτητη από την ύπαρξη αναπνευστήρα και βαθμίδα μέτρησης 
βάθους καταστολής μέσω του διφασματικού δείκτη (BIS) με χρήση αμφοτερόπλευρης παρακολούθησης του εγκεφάλου. Να προσφερθούν με ξεχωριστή τιμή». Προτεινόμενη τροποποίηση: 
«Να έχει δυνατότητα άμεσης - και χωρίς διακοπής της λειτουργίας του μόνιτορ - αναβάθμισης με βαθμίδα κορεσμού οξυγόνου μεικτού φλεβικού αίματος (SvO2) και φλεβικού αίματος (ScvO2) 
αυτόνομα ή μέσω εξωτερικής συσκευής, βαθμίδα Εγκεφαλογραφήματος τεσσάρων τουλάχιστον καναλιών με δυνατότητα απεικόνισης BSR και aEEG, βαθμίδα σπειρομετρίας ανεξάρτητη από 
την ύπαρξη αναπνευστήρα και βαθμίδα μέτρησης βάθους καταστολής μέσω του διφασματικού δείκτη (BIS) με χρήση αμφοτερόπλευρης παρακολούθησης του εγκεφάλου. Επιπλέον 
δυνατότητες να αναφερθούν προς εκτίμηση. Να προσφερθούν με ξεχωριστή τιμή». Αιτιολόγηση: Οι προτεινόμενες τροποποιήσει αποσκοπούν στην πληρέστερη διατύπωση της προδιαγραφής. 
________________________________________  



Παράμετροι - Προδιαγραφή 10: «Να διαθέτει ευέλικτη λύση μεταφοράς του ασθενούς ώστε κατά την μεταφορά του να μην απαιτείται αποσύνδεσή του από τα καλώδια και τους 
μορφομετατροπείς λήψης των ζωτικών σημείων και να μην υπάρχει απώλεια δεδομένων είτε να συνοδεύεται από ειδικό μόνιτορ μεταφοράς το οποίο να δέχεται τις ίδιες βισματούμενες μονάδες 
του παρακλίνιου μόνιτορ με χρόνο μπαταρίας τουλάχιστον 3 ωρών». Προτεινόμενη τροποποίηση: «Το κάθε μόνιτορ να διαθέτει ευέλικτη λύση μεταφοράς του ασθενούς ώστε κατά την 
μεταφορά του να μην απαιτείται αποσύνδεσή του από τα καλώδια και τους μορφομετατροπείς λήψης των ζωτικών σημείων και να μην υπάρχει απώλεια δεδομένων είτε να συνοδεύεται από 
ειδικό μόνιτορ μεταφοράς το οποίο να δέχεται τις ίδιες βισματούμενες μονάδες του παρακλίνιου μόνιτορ. Σε κάθε περίπτωση να διαθέτει οθόνη τουλάχιστον 5΄΄ με χρόνο μπαταρίας 
τουλάχιστον 5 ωρών και δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων τουλάχιστον 96 ωρών». Αιτιολόγηση: Οι προτεινόμενες τροποποιήσει αποσκοπούν στην πληρέστερη διατύπωση της 
προδιαγραφής. ________________________________________  
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΘ 
 Προδιαγραφή 1: «Να παρακολουθεί ταυτόχρονα τουλάχιστον δώδεκα (12) ασθενείς και να έχει δυνατότητα επέκτασης τουλάχιστον σε είκοσι τέσσερις (24). Να αναφερθεί το κόστος 
αναβάθμισης (στην οικονομική προσφορά) προς αξιολόγηση». Προτεινόμενη τροποποίηση: «Να παρακολουθεί ταυτόχρονα έως τριάντα δύο (32) ασθενείς και να έχει δυνατότητα επέκτασης. 
Να αναφερθεί το κόστος αναβάθμισης (στην οικονομική προσφορά) προς αξιολόγηση» Αιτιολόγηση: Καλό είναι να ζητηθεί από την αρχή άδεια παρακολούθησης για περισσότερους ασθενείς 
ώστε να μην χρειαστεί επιπλέον κόστος για μελλοντική αναβάθμιση. Αλλιώς, αν παραμείνει η προδιαγραφή ως έχει, θα πρέπει να συνυπολογιστεί το κόστος αναβάθμισης στην διαμόρφωση 
της συγκριτικής οικονομικής τιμής ________________________________________  
Προδιαγραφή 3: «Να αποτελείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή τελευταίας γενιάς σε λειτουργικό περιβάλλον φιλικό προς το χρήστη με ελληνικό μενού, εύκολο στη χρήση του». Προτεινόμενη 
τροποποίηση: «Να αποτελείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή τελευταίας γενιάς σε λειτουργικό περιβάλλον φιλικό προς το χρήστη. Θα εκτιμηθεί να διαθέτει ελληνικό μενού» Αιτιολόγηση: Η 
απαίτηση για ελληνικό μενού στον κεντρικό σταθμό δεν είναι απαραίτητη καθώς ελληνικό μενού θα διαθέτουν τα μόνιτορ και επιπλέον αποκλείει εταιρίες από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 
________________________________________  
Προδιαγραφή 8: «Η οθόνη να είναι επίπεδη, έγχρωμη, τουλάχιστον 21 ιντσών TFT και να απεικονίζει τις παραμέτρους με διαφορετικά χρώματα. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης όλων των 
κυματομορφών και των μετρήσεων από κάποιο επιλεγμένο από τον χειριστή παρακλίνιο μόνιτορ, χωρίς όμως να σταματά η παρακολούθηση των υπολοίπων ασθενών από την οθόνη του». 
Προτεινόμενη τροποποίηση: «Να διαθέτει δύο (2) επίπεδες οθόνες, έγχρωμες, τουλάχιστον 21 ιντσών TFT η κάθε μία και να απεικονίζει τις παραμέτρους με διαφορετικά χρώματα. Να έχει 
δυνατότητα απεικόνισης στη μία οθόνη όλων των κυματομορφών και των μετρήσεων από κάποιο επιλεγμένο από τον χειριστή παρακλίνιο μόνιτορ, με παρακολούθηση των υπολοίπων 
ασθενών στη δεύτερη οθόνη». Αιτιολόγηση: Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν χρηστικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην πληρέστερη διατύπωση της προδιαγραφής. 
________________________________________  
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 
 Με εκτίμηση  
Για την εταιρία ΠΝΟΗ Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. 
 Βασίλης Οκαλίδης Υπεύθυνος Ιατρικών Προϊόντων  

 

Όνομα ΠΝΟΗ Κ. 
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. Emailv.okalidis@pnoiepe.gr Άρθρο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΘ" Ημ/νία13/02/2018 
Αξιότιμοι κ.κ. Η εταιρία ΠΝΟΗ Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. ανταποκρινόμενη στην ως άνω πρόσκληση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών παραθέτει τις παρακάτω προτάσεις της για τα 
παρακάτω είδη 
 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕΘ 
 Προδιαγραφή 8: «Να είναι εύχρηστος και απλός στη χρήσης όσο και στην καθημερινή φροντίδα και συντήρησή του. Για αυτό το λόγο, το μενού θα πρέπει να είναι στα Ελληνικά, όσο αφορά 
τον προέλεγχο». Προτεινόμενη τροποποίηση: «Να είναι εύχρηστος και απλός στη χρήσης όσο και στην καθημερινή φροντίδα και συντήρησή του. Θα εκτιμηθεί το μενού θα πρέπει να είναι στα 
Ελληνικά, όσο αφορά τον προέλεγχο». Αιτιολόγηση: Ο αναπνευστήρας που θα προσφέρουμε έχει αυτοματοποιημένο σύστημα προέλεγχου χωρίς να απαιτείται επέμβαση από τα χρήστη. Για 
το λόγο αυτό θεωρούμε ότι η ύπαρξη ελληνικής γλώσσας δεν είναι απαραίτητη και αποκλείει την εταιρία μας από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 
________________________________________  
Προδιαγραφή 9b: «Δύο βρόγχων (Πίεσης-Όγκου & Όγκου-ροής)». Προτεινόμενη τροποποίηση: «Τριών βρόγχων (Πίεσης-Όγκου, Όγκου-ροής & Πίεσης - Ροής)». Αιτιολόγηση: Οι σύγχρονοι 
αναπνευστήρες διαθέτουν απεικόνιση και του βρόγχου Πίεσης-ροής για διαγνωστική αξιολόγηση. ________________________________________  



Προδιαγραφή 9ε: «Να διαθέτει καπνογραφία EtCO2 τεχνολογίας mainstream». Προτεινόμενη τροποποίηση: «Να διαθέτει ενσωματωμένο ενισχυτή καπνογραφίας EtCO2 τεχνολογίας 
mainstream». Αιτιολόγηση: Προτείνεται να είναι ενσωματωμένος ο ενισχυτής καπνογραφίας για καλύτερη εργονομία και χρηστικότητα. ________________________________________ 
Προδιαγραφή 25: «Να διαθέτει νεφελοποιητή φαρμάκων παλλόμενης μεμβράνης χωρίς να επηρεάζει τον χορηγούμενο όγκο αναπνοής (Vt). Να είναι πολλαπλών χρήσεων και να 
αποστειρώνεται». Προτεινόμενη τροποποίηση: «Να διαθέτει ενσωματωμένο νεφελοποιητή φαρμάκων, ο οποίος να ελέγχεται από τον αναπνευστήρα, χωρίς να επηρεάζει τον χορηγούμενο 
όγκο αναπνοής (Vt). Να δέχεται αναλώσιμο υλικό ανεξάρτητων προμηθευτών». Αιτιολόγηση: Η προδιαγραφή όπως είναι διατυπωμένη παραπέμπει σε συγκεκριμένο τύπο νεφελοποιητή, 
γεγονός που αντιβαίνει στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Η πρόταση της εταιρίας μας είναι γενικότερη και δεν δεσμεύει το Νοσοκομείο για την μελλοντική προμήθεια των εξαρτημάτων του 
νεφελοποιητή σε συγκεκριμένο προμηθευτή. ________________________________________  
Προδιαγραφή 27: «Να υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης στον αναπνευστήρα μονάδος μέτρησης και απεικόνισης καπνογραφίας (CO2), όπου θα αναγράφονται οι τιμές του εκπνεόμενου CO2 
(EtCO2), από τον ασθενή και η απεικόνιση της κυματομορφής του καπνογραφήματος στην οθόνη. Να προσφερθεί προς επιλογή ». Η αναφορά για προσφορά προς επιλογή της δυνατότητας 
μέτρησης καπνογραφίας, έρχεται σε αντίθεση με την προδιαγραφή 9e που αναφέρει ότι ο αναπνευστήρας θα πρέπει να διαθέτει καπνογραφία τεχνολογίας mainstream. Μία εκ των δύο 
προδιαγραφών θα πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα. ________________________________________  
Προδιαγραφή 29: «Το menu και τα μηνύματα του αναπνευστήρα να είναι στην Ελληνική γλώσσα». Προτεινόμενη τροποποίηση: «Το menu και τα μηνύματα του αναπνευστήρα θα εκτιμηθεί να 
είναι στην Ελληνική γλώσσα». Αιτιολόγηση: Προτείνουμε να ζητηθεί η ελληνική γλώσσα ως επιθυμητή, ώστε να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στο διαγωνισμό με το τελευταίο και πλέον 
εξελιγμένο μοντέλο του οίκου MINDRAY έτους κυκλοφορίας 2017. ________________________________________  
Προδιαγραφή 34 c: «Ο κάθε αναπνευστήρας να παραδοθεί με ..…τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) τεμάχια σωλήνων ασθενούς μιας χρήσης με αποσπώμενο Υ για τη σύνδεση του νεφελοποιητή, 
λείας εσωτερικής επιφάνειας, από PVC και DEHP free». Και Προδιαγραφή 34 d: «Ο κάθε αναπνευστήρας να παραδοθεί με ..…τουλάχιστον μία μάσκα στοματορινική με επεμβατικού αερισμού 
(NIV) πολλαπλών χρήσεων». Προτείνεται να διαγραφούν οι συγκεκριμένες παράγραφοι της προδιαγραφής γιατί υποχρεώνει τις εταιρίες εμπορίας αναπνευστήρων να αποταθούν σε τρίτες 
εταιρίες για την απόκτηση των ζητούμενων υλικών, τα οποία συνήθως προμηθεύεται ένα Νοσοκομείο μέσω συμβάσεων υγειονομικού υλικού. Επιπλέον δημιουργεί πρόβλημα ως προς την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών πιστοποίησης των υλικών αυτών που δεν διατίθενται από τις εταιρίες εμπορίας των αναπνευστήρων. ________________________________________  
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.  
Με εκτίμηση 
Για την εταιρία ΠΝΟΗ Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.  
Βασίλης Οκαλίδης Υπεύθυνος Ιατρικών Προϊόντων  

 

ΌνομαINTERMEDICA-ΕΜΜ. 
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ Emailinfo@intermedica.gr Άρθρο Προτάσεις για την δηµόσια διαβούλευση "ΜΟΝΙΤΟΡ 

ΑΣΘΕΝΟΥΣ" και "ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΘ" Ημ/νία13/02/2018 
ΘΕΜΑ : «Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών» 
 Είδη προς διαβούλευση: ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (CVP 33195100-4) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΘ (CVP 33157400-9) 
Σε συνέχεια της πρόσκλησής σας, για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΣΘΕΝΟΥΣ» και «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΘ» 
έχοντας υπόψη τα υπ. Αριθμ. πρωτ. 4574/25.1.2018 και 4575/25.1.2018 έγγραφα της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, σας υποβάλλουμε τις παρακάτω προτάσεις μας, με σκοπό 
την βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών και την προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού που μπορεί να αποβεί προς όφελος του Νοσοκομείου σας. 
 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΘ (CVP 33157400-9) 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «6» ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Να λειτουργεί με παροχή 220-230V/50Hz, με αποσπώμενη μπαταρία με δυνατότητα αυτονομίας τουλάχιστον 1 ώρας, με 
δυνατότητα λειτουργίας με ασφάλεια όταν υπάρχει διακοπή παροχής ενός αερίου (οποιουδήποτε εκ των δύο) αέρα ή οξυγόνο…………………………………… ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Να λειτουργεί με παροχή 220-230V/50Hz, με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία με δυνατότητα αυτονομίας τουλάχιστον 30 λεπτών και 
μεγίστη που να ξεπερνά τα 60 λεπτά, με δυνατότητα λειτουργίας με ασφάλεια όταν υπάρχει διακοπή παροχής ενός αερίου (οποιουδήποτε εκ των δύο) αέρα ή οξυγόνο…………………………. 
Αιτιολόγηση: Η διατύπωση «αυτονομίας τουλάχιστον 1 ώρας» οδηγεί σε αποκλεισμό κορυφαίων κατασκευαστών αναπνευστήρων της αγοράς από τη συμμετοχή σε διαγωνισμό. Κατά γενικό 
κανόνα, η αυτονομία των αναπνευστήρων της αγοράς, ξεπερνά τα 60 λεπτά αυτονομίας υπό συνθήκες τυπικής λειτουργίας. Ωστόσο υπό ακραίες συνθήκες λειτουργίας (αναλόγως των 
ρυθμίσεων στον αναπνευστήρα, της συχνότητας εμφάνισης οπτικοακουστικών συναγερμών κλπ) και αναλόγως της παλαιότητας και του αριθμού αποφορτίσεων της μπαταρίας, η 
εξασφαλισμένη αυτονομία κυμαίνεται στο εύρος των 30 λεπτών. Προς αποφυγή παρερμηνειών που μπορεί να θέσουν εμπόδια στην ομαλή διεξαγωγή του επικείμενου διαγωνισμού 



προτείνουμε την επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως ανωτέρω. 
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «9e» ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ e. Να διαθέτει καπνογραφία EtCO2 τεχνολογίας mainstream. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ e. Να 
υπάρχει δυνατότητα και να προσφερθεί προς επιλογή καπνογραφία EtCO2 τεχνολογίας mainstream ή sidestream. Εναλλακτικά προτείνουμε την πλήρη διαγραφή του σκέλους e. λόγω της 
επανάληψης της απαίτησης στο σημείο 27 των τεχνικών προδιαγραφών. Αιτιολόγηση: Η συγκεκριμένη περιγραφή σε τεχνολογία mainstream αποκλείει τη συμμετοχή της εταιρείας μας. Με την 
προτεινόμενη επαναδιατύπωση, επιτρέπεται η συμμετοχή της εταιρείας μας στον επικείμενο διαγωνισμό, χωρίς να περιορίζεται η ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού και χωρίς να διακυβεύεται 
η κλινική αξία της ζητούμενης δυνατότητας μέτρησης καπνογραφίας. Επιπροσθέτως, το σκέλος 9e θα μπορούσε να διαγραφεί καθώς μνημονεύεται ήδη στο σημείο 27 των τεχνικών 
προδιαγραφών.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «10k» ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ k. Αερισμό αναλογικά υποβοηθούμενο χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω αναλώσιμα ή ισοδύναμο. Η δυνατότητα αυτόματης, 
δυναμικής και συνεχούς παρακολούθησης των μηχανικών παραμέτρων των πνευμόνων (Ενδοτικότητα και αντιστάσεις) και με αντίστοιχη αυτόματη προσαρμογή του μοντέλου αερισμού, θα 
εκτιμηθεί. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ k. Αερισμό αναλογικά υποβοηθούμενο χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω αναλώσιμα ή ισοδύναμο αερισμό για την 
αποδέσμευση του ασθενή από τον αναπνευστήρα (weaning). Η δυνατότητα αυτόματης, δυναμικής και συνεχούς παρακολούθησης των μηχανικών παραμέτρων των πνευμόνων (Ενδοτικότητα 
και αντιστάσεις) και με αντίστοιχη αυτόματη προσαρμογή του μοντέλου αερισμού, θα εκτιμηθεί. Αιτιολόγηση: Προτείνουμε την ανωτέρω επαναδιατύπωση της απαίτησης, πιστεύοντας ότι με 
αυτό τον τρόπο προσδιορίζεται καλύτερα η έννοια της ισοδυναμίας προς τον αναλογικά υποβοηθούμενο αερισμό.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «13c» ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ c. Χρόνος εισπνοής 0.2 έως 8.0 sec ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ c. Χρόνος εισπνοής 0.3 έως 
8.0 sec περίπου Αιτιολόγηση: Τα προτεινόμενα όρια ρύθμισης επιτρέπουν τη συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό υπερκαλύπτουν δε όλες τις διεθνείς κλινικές εφαρμογές και 
εξασφαλίζουν μεγάλο εύρος στη ρύθμιση του χρονισμού των λειτουργιών αερισμού.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «13g» ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ g. Trigger ροής από 0,2 έως 15 lpm, μεγαλύτερο εύρος θα εκτιμηθεί. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ g. Trigger ροής από 1 έως 9 lpm, μεγαλύτερο εύρος θα εκτιμηθεί. Αιτιολόγηση: Τα προτεινόμενα όρια ρύθμισης επιτρέπουν τη συμμετοχή της εταιρείας μας στο διαγωνισμό 
υπερκαλύπτουν δε όλες τις διεθνείς κλινικές εφαρμογές για καλύτερη προσαρμογή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις ενηλίκων και παιδιατρικών ασθενών και εξασφαλίζουν μεγάλο εύρος στη ρύθμιση 
της ευαισθησίας του αναπνευστήρα για το σκανδαλισμού από τον ασθενή. Επιπροσθέτως, ο αναπνευστήρας CARESCAPE R860 του οίκου GE HEALTHCARE που προτιθέμεθα να 
προσφέρουμε στο διαγωνισμό, επιτρέπει και την πρόσθετη ρύθμιση της βασικής ροής του trigger ροής σε μεγάλο εύρος καθώς και trigger πίεσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται άμεση απόκριση 
του αναπνευστήρα στις εισπνευστικές προσπάθειες του ασθενούς σε όλους του τύπους αερισμού σε επεμβατικό και μη επεμβατικού μηχανικό αερισμό. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «13h» ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ h. Πίεση υποστήριξης (pressure support) από 0-70 cmH2O τουλάχιστον ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ h. Πίεση υποστήριξης (pressure support) από 0-50 cmH2O τουλάχιστον, άνω από το επίπεδο της PEEP/CPAP, ούτως ώστε η τελική πίεση υποστήριξης να ξεπερνά τα 70 
cmH2O Αιτιολόγηση: Προς αποφυγή παρερμηνειών που μπορεί να οδηγήσει η εν λόγω διατύπωση της προδιαγραφής, προτείνουμε την επαναδιατύπωση με μεγαλύτερη σαφήνεια κρατώντας 
αναλλοίωτη την κλινική απαίτηση. Τα προτεινόμενα όρια ρύθμισης της πίεσης υποστήριξης (Pressure Support) άνω του επιπέδου PEEP/CPAP υπερκαλύπτουν όλες τις διεθνείς κλινικές 
εφαρμογές. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «15» ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα για την εφαρμογή μη επεμβατικού αερισμού, με μάσκα με δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης 
και αντιστάθμισης διαρροής κατά τη διάρκεια της εισπνευστικής φάσης και κατά την εκπνευστική φάση. Να έχει αυτόματη ευαισθησία έναρξης της εκπνοής σε σχέση με την εισπνευστική ροή. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα για την εφαρμογή μη επεμβατικού αερισμού, με μάσκα με δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης και 
αντιστάθμισης διαρροής κατά τη διάρκεια της εισπνευστικής φάσης και κατά την εκπνευστική φάση. Να έχει αυτόματη ή χειροκίνητη προεπιλογή ευαισθησίας έναρξης της εκπνοής σε σχέση με 
την εισπνευστική ροή. Αιτιολόγηση: Προτείνουμε την ανωτέρω επαναδιατύπωση της απαίτησης, πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο προσδιορίζεται καλύτερα η ουσία της προδιαγραφής χωρίς 
τον κίνδυνο παρερμηνείας.  
ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (CVP 33195100-4) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΘ  
Ι. Γενικά ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «5» ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Να είναι εύκολο στον χειρισμό του μέσω οθόνης αφής και να διαθέτει λογισμικό και menu λειτουργίας στην Ελληνική 
γλώσσα. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Να είναι εύκολο στον χειρισμό του μέσω οθόνης αφής και να διαθέτει λογισμικό και menu λειτουργίας στην Ελληνική 
γλώσσα κατά προτίμηση. Αιτιολόγηση: Θα θέλαμε να μας δώσετε την δυνατότητα να πάρουμε μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία με την καινούργια σειρά μονιτορ της GE Healthcare με 
προφανή κλινικοτεχνικά οφέλη για το Νοσοκομείο σας, που ενδέχεται όμως κατά την διενέργεια του διαγωνισμού να μην είναι έτοιμο το Ελληνικό menu. Ζητούμε η Ελληνική γλώσσα στο μενού 
να γίνει κατά προτίμηση. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «8» ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Να φέρει έγχρωμη οθόνη αφής, τεχνολογίας TFT, Medical Grade, τουλάχιστον 15 ιντσών, υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 
1280x768, τουλάχιστον οκτώ (8) καναλιών. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Να φέρει έγχρωμη οθόνη αφής, τεχνολογίας TFT, Medical Grade, τουλάχιστον 19 ιντσών, 



υψηλής ανάλυσης τουλάχιστον 1024x768, τουλάχιστον οκτώ (8) καναλιών. Αιτιολόγηση: Λόγω των ζητουμένων παρακολουθούμενων παραμέτρων, θεωρούμε ότι οι 19’’ είναι καταλληλότερες 
για την μονάδα ΜΕΘ του Νοσοκομείου σας. Επίσης ζητάμε μια μικρή διόρθωση χωρίς εμφανή αποτελέσματα για τον χρήστη στην ανάλυση για να μπορούμε να πάρουμε μέρος στην 
διαγωνιστική διαδικασία. 
III. Παράμετροι  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «1» ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Βαθμίδα καρδιογραφήματος αναπνοής Β) Εύρος μέτρησης καρδιακού ρυθμού 15-300 bpm και διαγνωστική συχνότητα 
καρδιογραφήματος 0.05-150Ηz. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Βαθμίδα καρδιογραφήματος αναπνοής Β) Εύρος μέτρησης καρδιακού ρυθμού 30-300 bpm και 
διαγνωστική συχνότητα καρδιογραφήματος 0.05-150Ηz. Αιτιολόγηση: Ζητάμε μια μικρή διόρθωση στο κάτω μέρος του εύρους του καρδιακού ρυθμού για να μπορούμε να πάρουμε μέρος στη 
διαγωνιστική διαδικασία. Η ζητούμενη (καρδιακός ρυθμός 15-30) διόρθωση δε επηρεάζει στο ελάχιστο κλινικά τη χρήση του μονιτορ.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «7» ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Βαθμίδα καπνογραφίας Β) Μέθοδος μέτρησης mainstream & sidestream για χρήση σε διασωληνωμένους και μη ασθενείς. Να 
συνοδεύεται από σετ παρελκομένων κύριας ροής. (1 βαθμίδα για κοινή χρήση με όλα τα μόνιτορ). ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Βαθμίδα καπνογραφίας Β) 
Μέθοδος μέτρησης mainstream ή sidestream . (1 βαθμίδα για κοινή χρήση με όλα τα μόνιτορ). Αιτιολόγηση: Ζητούμε τη διόρθωση για την υποχρεωτική προσφορά καπνογραφίας mainstream 
ώστε να μπορεί να πάρει μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία. Η εταιρία GE Healthcare λόγο των κλινικών και οικονομικών πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας πλάγιας ροής Sidestream δεν 
διαθέτει ενισχυτή καπνογραφίας με τεχνολογία mainstream. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «8» ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης με βαθμίδα κορεσμού οξυγόνου μεικτού φλεβικού αίματος (Sv02) και φλεβικού αίματος 
(ScV02), Βαθμίδα Εγκεφαλογραφήματος τεσσάρων τουλάχιστον καναλίων με δυνατότητα απεικόνισης BSR & aEEG, βαθμίδα σπειρομετρίας ανεξάρτητη από την ύπαρξη αναπνευστήρα και 
βαθμίδα μέτρησης βάθους καταστολής μέσω του διαφασικού δείκτη (BIS) με χρήση αισθητήρων αμφοτερόπλευρης παρακολούθησης του εγκεφάλου. Να προσφερθούν με ξεχωριστή τιμή. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης με βαθμίδα κορεσμού οξυγόνου μεικτού φλεβικού αίματος (Sv02) και φλεβικού αίματος (ScV02), 
Βαθμίδα Εγκεφαλογραφήματος τεσσάρων τουλάχιστον καναλίων με δυνατότητα απεικόνισης BSR, βαθμίδα σπειρομετρίας ανεξάρτητη από την ύπαρξη αναπνευστήρα και βαθμίδα μέτρησης 
βάθους καταστολής μέσω του διαφασικού δείκτη (BIS) με χρήση αισθητήρων αμφοτερόπλευρης παρακολούθησης του εγκεφάλου. Να προσφερθούν με ξεχωριστή τιμή. Αιτιολόγηση: Η 
παρακολούθηση της παραμέτρου aEEG είναι κυρίως για νεογνική χρήση δεν έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα σε ΜΕΘ ενηλίκων και επειδή δεν την διαθέτει το εξειδικευμένο λογισμικό για ΜΕΘ 
ενηλίκων της GE Healthcare στα monitor της, ζητάμε τη απάλειψη της για να πάρουμε μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «10» ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Να διαθέτει ευέλικτη λύση μεταφοράς του ασθενούς ώστε κατά την μεταφορά του να μην απαιτείται αποσύνδεση του από τα 
καλώδια και τους μορφομετατροπείς λήψης των ζωτικών σημείων και να μην υπάρχει απώλεια δεδομένων είτε να συνοδεύεται από ειδικό μόνιτορ μεταφοράς, το οποίο να δέχεται τις ίδιες 
βυσματούμενες μονάδες του παρακλίνιου μόνιτορ με χρόνο μπαταρίας τουλάχιστον 3 ώρων. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Να διαθέτει ευέλικτη λύση μεταφοράς 
του ασθενούς ώστε κατά την μεταφορά του να μην απαιτείται αποσύνδεση του από τα καλώδια και τους μορφομετατροπείς λήψης των ζωτικών σημείων και να μην υπάρχει απώλεια 
δεδομένων είτε να συνοδεύονται από ειδικό μόνιτορ μεταφοράς, το οποίο να δέχεται τις ίδιες βυσματούμενες μονάδες του παρακλίνιου μόνιτορ με χρόνο μπαταρίας τουλάχιστον 3 ώρων. 
Αιτιολόγηση: Για αποφυγή παρεξηγήσεων προτείνουμε την αναδιατύπωση της προδιαγραφής ώστε να ξεκαθαρίζεται ότι ζητείται ένα εξειδικευμένο μονιτορ μεταφοράς με το σύνολο του 
συστήματος ως η συνήθη πρακτική. 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «3» ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Να αποτελείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή τελευταίας γενιάς, σε λειτουργικό περιβάλλον φιλικό προς τον χρήστη με ελληνικό 
μενού, εύκολο στην χρήση του. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Να αποτελείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή τελευταίας γενιάς, σε λειτουργικό περιβάλλον φιλικό 
προς τον χρήστη κατά προτίμηση με ελληνικό μενού, εύκολο στην χρήση του. Αιτιολόγηση: Ομοίως όπως και με την προδιαγραφή Νο5, Θα θέλαμε να μας δώσετε την δυνατότητα να πάρουμε 
μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία με την καινούργιο μοντέλο κεντρικού σταθμού της GE Healthcare με προφανή κλινικοτεχνικά οφέλη για το Νοσοκομείο σας, που ενδέχεται όμως κατά την 
διενέργεια του διαγωνισμού να μην είναι έτοιμο το Ελληνικό menu. Ζητούμε η Ελληνική Γλώσσα στο μενού να γίνει κατά προτίμηση. 
 Πιστεύοντας ότι, οι παραπάνω παρατηρήσεις μας θα τύχουν της αποδοχής σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις 
 Για την INTERMEDICA-ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ  

 



ΌνομαΠαναγιώτης 
Ψυχάρης Emailp.psyharis@santair.gr Άρθρο ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

«ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΘ (CPV 33157400-9)» Ημ/νία13/02/2018 

Αξιότιμοι κύριοι, Θα θέλαμε μέσω του παρόντος εγγράφου να σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της εταιρείας μας, σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια 
«ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΘ (CPV 33157400-9)» που έχετε δημοσιεύσει προς διαβούλευση στο διαδίκτυο. Αρχικά, ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι του κατασκευαστικού 
οίκου GETINGE MAQUET Σουηδίας (πρώην SIEMENS LIFE SUPPORT SYSTEMS), θα θέλαμε να σας αναφέρουμε πως διαθέτουμε κατ’ αποκλειστικότητα στην Ελλάδα το νέο μοντέλο 
αναπνευστήρα MAQUET SERVO-U, το οποίο διαδέχεται την εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά αναπνευστήρων MAQUET SERVO-i & SERVO-s, του ιδίου οίκου κατασκευής, που λειτουργούν 
επιτυχημένα και απροβλημάτιστα τα τελευταία χρόνια στις ΜΕΘ του Νοσοκομείου σας. Θα θέλαμε μέσω της παρούσης να προτείνουμε τροποποιήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές που θέτετε 
προς διαβούλευση ώστε αρχικά να επιτρέπεται η συμμετοχή μας στο διαγωνισμό και ακολούθως να εξασφαλίζεται τόσο η διαμόρφωση ενός πλαισίου συνθηκών υγιούς και θεμιτού 
ανταγωνισμού, όσο και η προμήθεια εξοπλισμού υψηλού επιπέδου, κορυφαίας τεχνολογίας.  
Συγκεκριμένα:  
Α. Στην παράγραφο με α/α 5 των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: «Δυνατότητα επιλογής τύπο κυκλώματος ανά τύπο ασθενούς (παιδιατρικό, ενηλίκων).» Στους αναπνευστήρες που 
διαθέτουμε, ο χειριστής επιλέγει την κατηγορία ασθενούς (νεογνό, παιδί, ενήλικας) και κατά τη διενέργεια του ελέγχου κυκλώματος ο αναπνευστήρας μετρά τα χαρακτηριστικά του 
συνδεδεμένου κυκλώματος ασθενούς (αντίσταση, ενδοτικότητα, τυχόν διαρροή) και ειδοποιεί το χειριστή αν οι τιμές του είναι εντός ή εκτός των αποδεκτών ορίων για την επιλεχθείσα κατηγορία 
ασθενούς. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η συμμετοχή μας στο διαγωνισμό, προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η σχετική παράγραφος των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: «Δυνατότητα 
επιλογής κατηγορίας ασθενούς (παιδί, ενήλικας).»  
Β. Στην παράγραφο με α/α 9 των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: «Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 15’’ με δυνατότητα περιστροφής κάθετης και οριζόντιας προς όλες τις 
κατευθύνσεις. Να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης τουλάχιστον: … e. Να διαθέτει καπνογραφία EtCO2 τεχνολογίας mainstream. Η φωτεινότητα της οθόνης να ρυθμίζεται. Να υπάρχει η 
δυνατότητα παγώματος… » Η αναφερόμενη στην υποπαράγραφο (e) δυνατότητα καπνογραφίας αναφέρεται και σε έτερη προδιαγραφή (παράγραφος με α/α 27), όπου ζητείται να προσφερθεί 
κατ’ επιλογή. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος σε σχέση με την κατηγορία των περιγραφόμενων αναπνευστήρων και πως ζητείται βαθμίδα 
καπνογραφίας στα υπό προμήθεια monitors για τη ΜΕΘ προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η σχετική παράγραφος των τεχνικών προδιαγραφών ώστε η δυνατότητα καπνογραφίας να 
προσφερθεί κατ’ επιλογή. Επιπροσθέτως ο αναπνευστήρας που διαθέτουμε, διαθέτει αισθητήρα φωταύγειας ώστε να ρυθμίζει αυτόματα την φωτεινότητα της οθόνης, ανάλογα με τον φωτισμό 
του περιβάλλοντος, ώστε να συμβάλει στην βέλτιστη προσαρμογή του περιβάλλοντος της ΜΕΘ προς όφελος των ασθενών. Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η σχετική 
παράγραφος των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: «Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 15’’ με δυνατότητα περιστροφής κάθετης και οριζόντιας προς όλες τις κατευθύνσεις. Να έχει 
τη δυνατότητα απεικόνισης τουλάχιστον: … e. Να προφερθεί κατ’ επιλογή καπνογραφία EtCO2 τεχνολογίας mainstream. Η φωτεινότητα της οθόνης να ρυθμίζεται αυτόματα ή χειροκίνητα. Να 
υπάρχει η δυνατότητα παγώματος… » 
Γ. Στην παράγραφο με α/α 10.i των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: «Να διαθέτει τους παρακάτω τρόπους αερισμού: i. Αερισμό αυτόματης αντιστάθμισης ενδοτραχειακού σωλήνα 
Automatic Tube Compensation (ATC) ή ισοδύναμο.» H υποχρεωτική απαίτηση δυνατότητας αερισμού με αυτόματη αντιστάθμιση ενδοτραχειακού σωλήνα αποκλείει τη συμμετοχή της εταιρίας 
μας χωρίς να προσδίδει κάποιο κλινικό όφελος, για τους κάτωθι λόγους. Όπως γνωρίζετε η λειτουργία της αντιστάθμισης του ενδοτραχειακού σωλήνα είναι ένα χαρακτηριστικό που αφορά τους 
αερισμούς πίεσης. Συγκεκριμένα ο χρήστης εισάγει στον αναπνευστήρα τις διαστάσεις του χρησιμοποιούμενου ενδοτραχειακού σωλήνα και ο αναπνευστήρας εκτιμά την επιπλέον πίεση που 
θα προσθέτει σε κάθε αναπνοή του ασθενή, για να αντισταθμίζεται η επιπλέον αντίσταση που δημιουργεί εξ ορισμού η χρήση ενδοτραχειακού σωλήνα. Όπως έχει αποδειχθεί μετά από επαρκή 
αριθμό δημοσιευθέντων κλινικών μελετών η επιπλέον πίεση που προσθέτει ο αναπνευστήρας με τη λειτουργία ATC κυμαίνεται μεταξύ 4-5cmH2O, γεγονός που σημαίνει πως η χειροκίνητη 
ρύθμιση της πίεσης στα 4-5cmH2O επιπλέον έχει ακριβώς τα ίδια ή ακόμη και καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τη λειτουργία ATC, καθώς σε κάποιες εκ των κλινικών μελετών 
αναφέρεται ως συμπέρασμα η πιθανότητα παρουσίασης δυσμενών συνεπειών για τον ασθενή (χορήγηση ασυνήθιστα υψηλών πιέσεων), όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία ATC (πχ σε 
περιπτώσεις που μεταβάλλεται η διατομή του ενδοτραχειακού σωλήνα, σε περιπτώσεις συγκέντρωσης εκκρίσεων στον τραχειοσωλήνα κ.ο.κ.). Στους αναπνευστήρες του κατασκευαστικού 
οίκου MAQUET δεν παρέχεται λειτουργία αυτόματης αντιστάθμισης ενδοτραχειακού σωλήνα, καθώς όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η χειροκίνητη αντιστάθμιση με 
τον αερισμό Pressure Support παρουσιάζει τα ίδια ή και καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την αυτόματη λειτουργία. Επομένως προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η εν λόγω τεχνική 
προδιαγραφή ως εξής ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας στον διαγωνισμό: «Να διαθέτει τους παρακάτω τρόπους αερισμού: i. Αερισμό αυτόματης ή χειροκίνητης 
αντιστάθμισης ενδοτραχειακού σωλήνα Automatic Tube Compensation (ATC) ή ισοδύναμο.»  
Δ. Στην παράγραφο με α/α 10.k των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: «Να διαθέτει τους παρακάτω τρόπους αερισμού: k. Αερισμό αναλογικά υποβοηθούμενο χωρίς να απαιτούνται 
περαιτέρω αναλώσιμα ή ισοδύναμο. Η δυνατότητα αυτόματης, δυναμικής και συνεχούς παρακολούθησης των μηχανικών παραμέτρων των πνευμόνων (ενδοτικότητα και αντιστάσεις) και με 



αντίστοιχη αυτόματη προσαρμογή του μοντέλου αερισμού, θα εκτιμηθεί.» Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε το γεγονός πως ο αναλογικά υποβοηθούμενος αερισμός που διαθέτει ο 
αναπνευστήρας που διανέμει η εταιρεία μας, αποτελεί μία εκ των πτυχών που περιλαμβάνονται στην πρωτοποριακή μέθοδο αερισμού (NAVA - Neurally Adjusted Ventilatory Assist), η οποία 
περιλαμβάνει σημαντικά επιπρόσθετα πλεονεκτήματα τα οποία δεν απαντώνται στα αντίστοιχα συστήματα που διαθέτουν οι αναπνευστήρες των ανταγωνιστών μας. Συγκεκριμένα με τη 
μέθοδο αερισμού NAVA, εκτός της ζητούμενης από την τεχνική προδιαγραφή χορήγησης αερισμού υποστήριξης σε αναλογία με την αναπνευστική προσπάθεια του ασθενούς, παρέχονται και 
τα κάτωθι πλεονεκτήματα: - Δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης του αναπνευστικού drive του ασθενούς, μέσω της παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της ηλεκτρικής 
δραστηριότητας του διαφράγματός του, ακόμη και όταν ο ασθενής δεν λαμβάνει υποστήριξη από τον αναπνευστήρα, πχ κατά τη διάρκεια δοκιμών αποσωλήνωσης - Δυνατότητα συγχρονισμού 
της παρεχόμενης αναπνευστικής υποστήριξης τόσο σε σχέση με την έναρξη της εισπνοής (trigger), όσο και με τον τερματισμό αυτής (cycle-off), ώστε να εξαφανίζεται το ιδιαίτερα συχνό 
φαινόμενο ασυγχρονισμού ασθενούς/ αναπνευστήρα - Δυνατότητα χορήγησης αναλογικής υποβοήθησης τόσο σε διασωληνωμένους (επεμβατικός αερισμός), όσο και σε μη διασωληνωμένους 
ασθενείς (μη επεμβατικός αερισμός) Εξαιτίας των ανωτέρω πλεονεκτημάτων, έχει αποδειχθεί πως η εφαρμογή της μεθόδου αερισμού NAVA, επιτρέπει την διαφύλαξη της αποδοτικής 
λειτουργίας του διαφράγματος, καθοδηγεί τον απογαλακτισμό και αποτρέπει την μυϊκή εξάντληση κατά τη διάρκεια των δοκιμών απογαλακτισμού, ακόμη και μετά την αποσωλήνωση. Επίσης το 
γεγονός πως με τη μέθοδο NAVA χορηγείται στον ασθενή αερισμός σε πλήρη αναλογία και συγχρονισμό με τις εισπνευστικές του προσπάθειες επιτρέπει στον ασθενή να επιλέξει τον όγκο 
αναπνοής και το μοτίβο αναπνοής που χρειάζεται. Έτσι ο αερισμός NAVA προάγει τον προστατευτικό αερισμό των πνευμόνων και την μυική αποδοτικότητα του διαφράγματος. Η παραμονή 
του ασθενούς στην ΜΕΘ μειώνεται, ενώ παράλληλα ελαττώνονται οι περίοδοι υπό- και υπεραερισμού, μειώνεται η χρήση καταστολής, επιτυγχάνονται υψηλά scores άνεσης και βελτιώνεται η 
ποιότητα του ύπνου. Για όλα τα ανωτέρω σοβαρά πλεονεκτήματα υπάρχουν σχετικές κλινικές δημοσιεύσεις οι οποίες αναφέρονται σε έντυπο που μπορείτε να μεταφορτώσετε στη διεύθυνση 
http://www.criticalcarenews.com/reference-literature/superiority-of-nava-the-evidence-booklet/?area=11. Για την εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου απαιτείται η χρήση ειδικού ενισχυτή στον οποίο 
συνδέονται ειδικοί ρινογαστρικοί καθετήρες σίτισης, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε έναν ασθενή. Οι εν λόγω καθετήρες παρέχουν την πολύτιμη πληροφορία της ηλεκτρικής 
δραστηριότητας του διαφράγματος, σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας κατ’ επέκταση όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα οφέλη της μεθόδου NAVA. Επομένως, η απαγόρευση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό σε προμηθευτές που διαθέτουν αναλογικό αερισμό με χρήση αναλωσίμου, περιορίζει σημαντικά την ανάπτυξη ανταγωνισμού, δίνοντας αθέμιτο προβάδισμα στους ανταγωνιστές 
μας, που διαθέτουν συστήματα σαφώς υποδεέστερα των δυνατοτήτων της μεθόδου NAVA. Άλλωστε πρέπει να επισημάνουμε πως η χρήση αναλωσίμου στο χώρο της ΜΕΘ επιβάλλεται και 
συναντάται σχεδόν σε όλες τις διαδικασίες όπου απαιτείται αξιόπιστη συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης του ασθενούς (ενδεικτικά αναφέρονται αναλώσιμοι καθετήρες για την 
αιμοδυναμική παρακολούθηση του ασθενούς, αναλώσιμοι πιεζομετατροπείς για τη λήψη επεμβατικών μετρήσεων αρτηριακής, κεντρικής φλεβικής, ενδοκράνιας κλπ πίεσης κοκ). Επομένως δεν 
κατανοούμε την αποτροπή χρήσης καθετήρων για την απευθείας μέτρηση της αναπνευστικής δραστηριότητας του ασθενούς, όταν αυτή συνοδεύεται από αδιαμφισβήτητα οφέλη που έχουν 
εκτενώς τεκμηριωθεί με δημοσιεύσεις σε έγκριτες διεθνείς ιατρικές εκδόσεις. Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε πως η έννοια απαίτησης αναλογικά υποβοηθούμενου αερισμού, προϋποθέτει 
υποχρεωτικά τη δυναμική και συνεχή παρακολούθηση των παραμέτρων βάσει των οποίων θα προσαρμόζεται αναλογικά ο υποβοηθούμενος αερισμός, διαφορετικά καταργείται η έννοια και το 
όφελος της αναλογικότητας. Αν πχ μεταβληθούν οι μηχανικές ιδιότητες των πνευμόνων (πράγμα σύνηθες στον ασθενής που χρήζει μηχανικού αερισμού στη ΜΕΘ), πως ακριβώς θα χορηγείται 
η αναλογική υποβοήθηση? Θα χορηγείται κατ’ αναλογία με τις ιδιότητες του ασθενούς πριν τη μεταβολή? Θα πρέπει ο χειριστής να εισάγει δυναμικά και συνεχώς τις νέες ιδιότητες του 
ασθενούς? Θεωρούμε πως η σύνταξη της εν λόγω τεχνικής προδιαγραφής είναι αντιφατική και προκαλεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με τον αντίκτυπό της στην επιδιωκόμενη ανάπτυξη 
αθέμιτου και υγιούς ανταγωνισμού. Κατόπιν τούτου προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η σχετική παράγραφος των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: «Να διαθέτει τους παρακάτω τρόπους 
αερισμού: k. Αερισμό αναλογικά υποβοηθούμενο ή ισοδύναμο. Η αναλογική προσαρμογή του αερισμού να πραγματοποιείται είτε με αυτόματη, δυναμική και συνεχή παρακολούθηση των 
μηχανικών παραμέτρων των πνευμόνων (ενδοτικότητα και αντιστάσεις), είτε με συνεχή λήψη της ηλεκτρικής δραστηριότητας του διαφράγματος.» 
Ε. Στην παράγραφο με α/α 11 των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: «Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ευαισθησία έναρξης της αναπνοής ροής (flow trigger) για καλύτερη προσαρμογή στις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις του ασθενή. Η δυνατότητα έναρξης της αναπνοής πίεσης (pressure trigger) και το εύρος της θα εκτιμηθεί. Η έναρξη της εκπνοής (expiratory sensitivity) να ρυθμίζεται από 
5-70% της μέγιστης εισπνευστικής ροής τουλάχιστον.» Στον αναπνευστήρα που διαθέτουμε η έναρξη της εκπνοής ρυθμίζεται από 1-70% στον επεμβατικό αερισμό και από 10-70% στον μη 
επεμβατικό αερισμό. Προς αποφυγή παρερμηνειών προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η σχετική παράγραφος των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: «Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ευαισθησία 
έναρξης της αναπνοής ροής (flow trigger) για καλύτερη προσαρμογή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του ασθενή. Η δυνατόητα έναρξης της αναπνοής πίεσης (pressure trigger) και το εύρος της θα 
εκτιμηθεί. Η έναρξη της εκπνοής (expiratory sensitivity) να ρυθμίζεται από 10-70% της μέγιστης εισπνευστικής ροής τουλάχιστον.»  
ΣΤ. Στην παράγραφο με α/α 13.b των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: «Να διαθέτει ρυθμίσεις για τις παρακάτω παραμέτρους αερισμού: b. Συχνότητα αναπνοών έως 100bpm (θα 
εκτιμηθεί η δυνατότητα μεγαλύτερης συχνότητας)» Στον αναπνευστήρα που διαθέτουμε η συχνότητα αναπνοών ρυθμίζεται έως 150bpm στους ελεγχόμενους τύπους αερισμού και έως 60bpm 
στους αερισμούς SIMV. Προς αποφυγή παρερμηνειών προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η σχετική παράγραφος των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: «Να διαθέτει ρυθμίσεις για τις παρακάτω 
παραμέτρους αερισμού: b. Συχνότητα αναπνοών έως 100bpm (θα εκτιμηθεί η δυνατότητα μεγαλύτερης συχνότητας) και συχνότητα αναπνοών SIMV έως 60bpm.»  
Ζ. Στην παράγραφο με α/α 13.c & 13.e των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: «Να διαθέτει ρυθμίσεις για τις παρακάτω παραμέτρους αερισμού: c. Χρόνος εισπνοής 0.2 έως 8sec e. Λόγος 



εισπνοής προς εκπνοή (Ι/Ε) σε μεγάλο εύρος. Μεγαλύτερο εύρος θα εκτιμηθεί» Στον αναπνευστήρα που διαθέτουμε ρυθμίζεται κατά κανόνα ο λόγος Ι:Ε από 4:1 έως 1:10 και από αυτόν 
προκύπτει ο αντίστοιχος χρόνος εισπνοής, ο οποίος απεικονίζεται συνεχώς στην οθόνη του αναπνευστήρα, προς πληροφόρηση του χειριστή. Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα απευθείας 
ρύθμισης του χρόνου εισπνοής από 0.1 έως 5sec και από αυτήν τη ρύθμιση προκύπτει ο αντίστοιχος λόγος I:E, ο οποίος απεικονίζεται συνεχώς στην οθόνη του αναπνευστήρα, προς 
πληροφόρηση του χειριστή. Προς αποφυγή παρερμηνειών προτείνουμε όπως ενοποιηθούν και τροποποιηθούν οι σχετικές παράγραφος των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: «Να διαθέτει 
ρυθμίσεις για τις παρακάτω παραμέτρους αερισμού: c. Χρόνος εισπνοής 0.2 έως 5sec με δυνατότητα επίτευξης λόγου Ι:Ε σε μεγάλο εύρος ή λόγος εισπνοής προς εκπνοή (Ι/Ε) από 4:1 έως 
1:6 με δυνατότητα επίτευξης χρόνου εισπνοής σε μεγάλο εύρος. Μεγαλύτερο εύρος θα εκτιμηθεί»  
Η. Στην παράγραφο με α/α 13.g των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: «Να διαθέτει ρυθμίσεις για τις παρακάτω παραμέτρους αερισμού: g. Trigger ροής από 0.2 έως 15lpm, μεγαλύτερο 
εύρος θα εκτιμηθεί.» Ο αναπνευστήρας που διαθέτουμε διαθέτει trigger ροής από 0 έως 2lpm και trigger πίεσης από 0 έως 20cmH2O καλύπτοντας τις περιπτώσεις ανάγκης ρύθμισης του 
trigger σε υψηλή τιμή. Επισημαίνεται επίσης πως σχετική απαίτηση με τις ρυθμίσεις trigger αναφέρεται σε έτερη προδιαγραφή (παράγραφος με α/α 11) χωρίς αναγραφή συγκεκριμένου εύρους 
ρύθμισης, προς αποφυγή περιορισμού της ανάπτυξης ανταγωνισμού. Για να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η σχετική παράγραφος των τεχνικών 
προδιαγραφών ως εξής: «Να διαθέτει ρυθμίσεις για τις παρακάτω παραμέτρους αερισμού: g. Trigger ροής από 0.2 έως 15lpm ή Trigger ροής από 0.2lpm και trigger πίεσης έως 20cmH2O. 
Μεγαλύτερο εύρος θα εκτιμηθεί.»  
Θ. Στην παράγραφο με α/α 14.i των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: «Να μετρά και να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις για τις παρακάτω παραμέτρους: i. Auto PEEP ή intrinsic PEEP» Στον 
αναπνευστήρα που διαθέτουμε διατίθεται ψηφιακή ένδειξη της ενδογενούς PEEP, η οποία απεικονίζεται μετά από εκτέλεση ελιγμού κράτησης εκπνοής φέροντας τίτλο Total PEEP. Προς 
αποφυγή παρερμηνειών προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η σχετική παράγραφος των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: «Να μετρά και να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις για τις παρακάτω 
παραμέτρους: i. Auto PEEP ή intrinsic PEEP ή Total PEEP»  
Ι. Στην παράγραφο με α/α 15 των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: «Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα για την εφαρμογή μη επεμβατικού αερισμού, με μάσκα με δυνατότητα αυτόματης 
αναγνώρισης και αντιστάθμισης διαρροής κατά τη διάρκεια της εισπνευστικής φάσης και κατά την εκπνευστική φάση. Να έχει αυτόματη ευαισθησία έναρξης της εκπνοής σε σχέση με την 
εισπνευστική ροή.» Η απαίτηση περί αυτόματης ευαισθησίας έναρξης της εκπνοής περιορίζει δραστικά την ανάπτυξη ανταγωνισμού και είναι αντιφατική σε σχέση με την απαίτηση της 
παραγράφου με α/α 11 όπου απαιτείται η ρύθμιση της ευαισθησίας έναρξης της εκπνοής σε εύρος από 5-70%. Για να είναι δυνατή η συμμετοχή της εταιρείας μας προτείνουμε όπως 
τροποποιηθεί η σχετική παράγραφος των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: «Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα για την εφαρμογή μη επεμβατικού αερισμού, με μάσκα με δυνατότητα αυτόματης 
αναγνώρισης και αντιστάθμισης διαρροής κατά τη διάρκεια της εισπνευστικής φάσης και κατά την εκπνευστική φάση. Να έχει ρυθμιζόμενη ευαισθησία έναρξης της εκπνοής σε σχέση με την 
εισπνευστική ροή.»  
ΙΑ. Στην παράγραφο με α/α 19.c των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: «Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς με ρυθμιζόμενο όριο για τις παρακάτω παραμέτρους: c. Υψηλό και 
χαμηλό χορηγούμενο όγκο ανά αναπνοή.» Μεταξύ των παραμέτρων του όγκου ανά λεπτό και του στιγμιαίου όγκου ανά αναπνοή, αυτή που έχει ουσιαστική σημασία για την κατάσταση του 
ασθενούς είναι σαφώς η τιμή του όγκου ανά λεπτό, παράμετρος η οποία ανανεώνεται ανά αναπνοή, απεικονίζοντας με αυτόν τον τρόπο σε πραγματικό χρόνο και συνεχώς, το άθροισμα των 
όγκων αναπνοής που χορηγήθηκαν στον ασθενή το τελευταίο λεπτό. Στον αναπνευστήρα που διαθέτουμε διατίθεται συναγερμός μόνο για τον όγκο ανά λεπτό, καθώς η παράλληλη ύπαρξη 
συναγερμού και για τις δύο παραμέτρους, ενδεχόμενως να επιφέρει την παρουσίαση του φαινομένου της ενεργοποίησης μη ουσιωδών συναγερμών (nuisance alarms). Για να είναι δυνατή η 
συμμετοχή της εταιρείας μας προτείνουμε είτε την απαλοιφή της απαιτήσεως ύπαρξης συναγερμού για χαμηλό και υψηλό χορηγούμενο όγκο αναπνοής, είτε την αναγραφή αυτής ως 
επιθυμητής. Συμπερασματικά η εν λόγω παράγραφος των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής: «Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς με ρυθμιζόμενο όριο για 
τις παρακάτω παραμέτρους: c. Υψηλό και χαμηλό χορηγούμενο όγκο ανά αναπνοή ή Υψηλό και χαμηλό χορηγούμενο όγκο ανά αναπνοή (θα εκτιμηθεί)»  
ΙΒ. Στην παράγραφο με α/α 22 των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: «Να διαθέτει ημερολόγιο συμβάντων 24h και μνήμη αποθήκευσης συμβάντων.» Στον αναπνευστήρα που διαθέτουμε 
διατίθεται ημερολόγιο συμβάντων στο οποίο μπορεί να αποθηκευτεί πεπερασμένος αριθμός συμβάντων, ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσής τους. Αντίστοιχα ο αναπνευστήρας που διαθέτουμε 
διαθέτει μνήμη trend για τις τελευταίες 72 ώρες. Για αυτούς τους λόγους η αναγραφή συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου για το ημερολόγιο συμβάντων καθίσταται υποκειμενική και προς 
αποφυγή παρερμηνειών προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η σχετική παράγραφος των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: «Να διαθέτει μνήμη trend 24h και μνήμη αποθήκευσης συμβάντων.» 
ΙΓ. Στην παράγραφο με α/α 34.c των τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται: «Ο κάθε αναπνευστήρας να παραδοθεί με: c. Τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) τεμάχια σωλήνων ασθενούς μίας 
χρήσης με αποσπώμενο Υ για τη σύνδεση του νεφελοποιητή, λείας εσωτερικής επιφάνειας, από PVC και DEHPFree.» Οι σωλήνες ασθενούς μιας χρήσης που διαθέτουμε κατασκευάζονται 
από υλικό ελεύθερο PVC και φθαλικών ενώσεων (PVC & DEHP Free). DEHP είναι το ακρωνύμιο για τις χημικές ενώσεις Di(2-Ethyl Hexyl) Phthalate ή Bis(2-ethylhexyl) Phthalate. Προς 
αποφυγή παρερμηνειών προτείνουμε όπως τροποποιηθεί η σχετική παράγραφος των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: «Ο κάθε αναπνευστήρας να παραδοθεί με: c. Τουλάχιστον είκοσι 
πέντε (25) τεμάχια σωλήνων ασθενούς μίας χρήσης με αποσπώμενο Υ για τη σύνδεση του νεφελοποιητή, λείας εσωτερικής επιφάνειας, από υλικό ελεύθερο PVC και φθαλικών ενώσεων 
(DEHP).» Ελπίζουμε ότι με την παρούσα επιστολή συμβάλλουμε θετικά στην διαδικασία διαμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών με σκοπό την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 



υψηλού επιπέδου, με την ανάπτυξη του ευρύτερου δυνατού ανταγωνισμού. Σας γνωρίζουμε δε ότι το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας για την παροχή 
διευκρινίσεων και επιπλέον πληροφοριών που θα χρειασθούν στα πλαίσια αυτής της δυναμικής διαδικασίας. Με τιμή, Για την SANTAIR A.E. Παναγιώτης Ψυχάρης Δ/ντής Πωλήσεων 
Νοσοκομειακού Τμήματος  
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Προς Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας 4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Αθήνα, 13.02.2018 Αρμόδιος : Τμήμα Προμηθειών-κα Α. Μιχαηλίδου Τηλ : 2310 892229 Fax : 2310830359 Θέμα : Α' Δημόσια Διαβούλευση 
Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ΑναπνευστήρωνΑνηλίκων-Ενηλίκων ΜΕΘ (CPV 33157400-9) Διάρκεια Διαβούλευσης : 30.01.2018 έως 
13.02.2018, 15.00' μμ ΑΔΑΜ : 18DIAB000002619 2018-01-31 Αξιότιμοι κύριοι, Στα πλαίσια της ανωτέρω δημόσιας διαβούλευσης σας παραθέτουμε κατωτέρω τα σχόλιά μας. 
__________________________________________________________________________  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕΘ ___________________________________________________________________________  
•ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6: "Να λειτουργεί με παροχή 220-230V/50Hz, με αποσπώμενη μπαταρία με δυνατότητα αυτονομίας τουλάχιστον 1 ώρας, με δυνατότητα λειτουργίας με ασφάλεια όταν 
υπάρχει διακοπή παροχής ενός αερίου (οποιουδήποτε εκ των δύο)αέρα ή οξυγόνο.Η πίεση παροχής των αερίων να κυμαίνεται από 2,5-6 barπερίπου. Η δυνατότητα επέκτασης του χρόνου 
λειτουργίας με επιπλέον επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (που να ενσωματώνονται στον αναπνευστήρα ή στο τροχήλατό του) καθώς και η δυνατότητα εναλλαγής μπαταριώνμε αντίστοιχες 
φορτισμένες όσο ο αναπνευστήρας βρίσκεται σε λειτουργία αερισμού (HotSwap) θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως". Σχόλια Meditrust Θεωρούμε ότι η μπαταρία πρέπει να είναι ενσωματωμένη και 
επαναφορτιζόμενη, όπως είναι στους περισσότερους αναπνευστήρες της αγοράς, τουλάχιστον 1 ώρας και να δύναται να επεκταθεί ο χρόνος λειτουργίας με επιπλέον επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία (που να ενσωματώνεται στον αναπνευστήρα ή στο τροχήλατό του). Η δυνατότητα εναλλαγής μπαταριών με αντίστοιχες φορτισμένες όσο ο αναπνευστήρας βρίσκεται σε λειτουργία 
αερισμού, είναι χαρακτηριστικό συγκεκριμένου οίκου αναπνευστήρων και περιορίζει κατά πολύ των αριθμό συμμετεχόντων. Συνεπώς προτείνουμε την αναδιατύπωση της προδιαγραφής ως 
κάτωθι: 6. Να λειτουργεί με παροχή 220-230V/50Hz, με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία με δυνατότητα αυτονομίας τουλάχιστον 1 ώρας, με δυνατότητα λειτουργίας με ασφάλεια 
όταν υπάρχει διακοπή παροχής ενός αερίου (οποιουδήποτε εκ των δύο)αέρα ή οξυγόνο.Η πίεση παροχής των αερίων να κυμαίνεται από 2,5-6 bar περίπου. Η δυνατότητα επέκτασης του 
χρόνου λειτουργίας με επιπλέον επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (που να ενσωματώνονται στον αναπνευστήρα ή στο τροχήλατό του) θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως. 
• ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8 : "Να είναι εύχρηστος και απλός τόσο στη χρήση όσο και στη καθημερινή φροντίδα και συντήρησή του. Για αυτό τον λόγο, το μενού θα πρέπει να είναι στα Ελληνικά, όσο 
αφορά τον προέλεγχο". Σχόλια Meditrust :Επειδή ακόμη και με Ελληνικό μενού τα περισσότερα μηνύματα αναφέρονται στην Αγγλική γλώσσα και επειδή ένα νέο Μοντέλο Αναπνευστήρα δεν 
έχει Ελληνικό Μενού, προτείνουμε την ακόλουθη τροποποίηση με γνώμονα την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του Νοσοκομείου σας : «8. ‘Να είναι εύχρηστος και απλός τόσο 
στη χρήση όσο και στη καθημερινή φροντίδα και συντήρησή του. Για αυτό τον λόγο, το μενού θα πρέπει να είναι στα Αγγλικά ή/και Ελληνικά, όσο αφορά τον προέλεγχο. 
• ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 10 : "Να διαθέτει τους παρακάτω τρόπους αερισμού: a) Υποχρεωτικό αερισμό Ελεγχόμενου Όγκου – VolumecontrolCMV b) Υποχρεωτικό αερισμόΕλεγχόμενης Πίεσης – 
PressureControl–PCV c) Συγχρονισμένο υποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενου όγκου – S-CMV d) Συγχρονισμένο διακοπτόμενο υποχρεωτικό αερισμό όγκου και με δυνατότητα υποστήριξης 
πίεσης – SIMV, SIMV/PS e) Συγχρονισμένο διακοπτόμενο υποχρεωτικό αερισμό πίεσης και με δυνατότητα υποστήριξης πίεσης – P-SIMV, P-SIMV/PS f) Αερισμό δύο επιπέδων πίεσης 
(BILEVEL ή BIPAP) με ή χωρίς υποστήριξη πίεσης ή ισοδύναμο. g) Αερισμό PEEP / CPAP h) Αναπνευστική υποστήριξη πίεσης- PS i) Αερισμό αυτόματης αντιστάθμισης ενδοτραχειακού 
σωλήνα AutomaticTubeCompensation (ATC) ή ισοδύναμο. j) Υποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενου όγκου μεταβλητής ροής, καθοριζόμενο από τον ασθενή ή ισοδύναμο. k) Αερισμό αναλογικά 
υποβοηθούμενοχωρίς να απαιτούνται περαιτέρω αναλώσιμα ή ισοδύναμο. Η δυνατότητα αυτόματης, δυναμικής και συνεχούς παρακολούθησης των μηχανικών παραμέτρων των πνευμόνων 
(Ενδοτικότητα και αντιστάσεις) και με αντίστοιχη αυτόματη προσαρμογή του μοντέλου αερισμού, θα εκτιμηθεί. Να προσφερθούν προς επιλογή τυχόν επιπλέον τύποι αερισμού. Να 
προσφερθούν προς επιλογή αυτόματα προγράμματα σταδιακής αποδέσμευσης του ασθενή από τον αναπνευστήρα (weaning)". Σχόλια Meditrust : Επειδή δεν διαθέτουν ολοι οι αναπνευστήρες 
PAV (Αερισμό αναλογικά Υποβοηθούμενο) προτείνουμε την αλλαγή της συγκεκριμμένης προδιαγραφής 10.k, ως ακολούθως, με σκοπό την συμμετοχή προμηθευτών και ανάπτυξη 
ανταγωνισμού. k.Αερισμό αναλογικά υποβοηθούμενο, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω αναλώσιμα ή ισοδύναμο όπως π.χ APRV (θα εκτιμηθεί). 
• ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 11 : "Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ευαισθησία έναρξης της αναπνοής ροής (flowtrigger) για καλύτερη προσαρμογή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του ασθενή. Η δυνατότητα έναρξης 
της αναπνοής πίεσης (pressuretrigger) και το εύρος της θα εκτιμηθεί. Η έναρξη της εκπνοής (expiratorysensitivity) να ρυθμίζεται από 5-70% της μέγιστης εισπνευστικής ροής τουλάχιστον". 
Σχόλια Meditrust:Θεωρούμε απαραίτητη την αναφορά του απαιτουμένου εύρους του σκανδαλισμού ροής( Flow trigger) και σκανδαλισμού πίεσης (pressure trigger) και προτείνουμε την αλλαγή 
της προδιαγραφής ώς ακολούθως: «11.Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ευαισθησία έναρξης της αναπνοής ροής (flowtrigger) από 0,3 έως20lpm περίπου για καλύτερη προσαρμογή στις ιδιαίτερες 



απαιτήσεις του ασθενή καθώς και δυνατότητα έναρξης της αναπνοής πίεσης (pressure trigger)με εύρος από -20 έως 0 cmH2O περίπου Η έναρξη της εκπνοής (expiratory sensitivity) να 
ρυθμίζεται από 5-70% της μέγιστης εισπνευστικής ροής τουλάχιστον» • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 12 : "Σε περίπτωση άπνοιας, να ενεργοποιείται αυτόματα αερισμός άπνοιας με προκαθορισμένες από 
τον ιατρό παραμέτρους και να επανέρχεται αυτόματα στον υποστηριζόμενο αερισμό, αμέσως μόλις ο ασθενής προκαλέσει νέα αναπνοή". Σχόλια Meditrust: Θεωρούμε απαραίτητη για την 
ασφάλεια του ασθενούς την αναφορά στον προκαθορισμένο από τον ιατρό χρόνο άπνοιας και προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως ακολούθως: «12.Σε περίπτωση άπνοιας, να 
ενεργοποιείται αυτόματα αερισμός άπνοιας με προκαθορισμένες από τον ιατρό χρόνο άπνοιας από 10- 60sec και να επανέρχεται αυτόματα στον υποστηριζόμενο αερισμό, αμέσως μόλις ο 
ασθενής προκαλέσει νέα αναπνοή» 
• ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 13 : "Να διαθέτει ρυθμίσεις για τις παρακάτω παραμέτρους αερισμού: a. Αναπνεόμενος όγκος 25 – 2000ml(θα εκτιμηθεί η δυνατότητα μεγαλύτερου όγκου) b. Συχνότητα 
αναπνοών έως 100bpm (θα εκτιμηθεί η δυνατότητα μεγαλύτερης συχνότητας) c. Χρόνος εισπνοής 0.2 έως 8.0 sec d. Ροής εισπνοής από 5-120 L/min (θα εκτιμηθεί διευρυμένος χρόνος) e. 
Λόγος εισπνοής προς εκπνοής (Ι/Ε) σε μεγάλο εύρος. Μεγαλύτερο εύρος θα εκτιμηθεί. f. Πίεση εισπνοής για αερισμό ελεγχόμενης πίεσης έως 70cmH2O. Μεγαλύτερο εύρος θα εκτιμηθεί. g. 
Triggerροής από 0,2 έως 15 lpm, μεγαλύτερο εύρος θα εκτιμηθεί. h. Πίεσης υποστήριξης (pressuresupport) από 0-70 cmH2O τουλάχιστον i. PEEP/ CPAP από 0-45 cmH2O j. FiO2από 21% - 
100% k. Χρόνος άπνοιας (θα εκτιμηθεί) l. Ταχύτητα απόκρισης (risetime)" Σχόλια Meditrust: Θεωρούμε υψηλό το εύρος του αναπνεόμενου όγκου, από την στιγμή που ζητείται ο 
αναπνευστήρας να χρησιμοποιείται και σε νεογνά. Επίσης θεωρούμε απαραίτητη την αναδιατύπωση της Προδιαγραφής 13.g. για την εξασφάλιση της ευρύτητας συμμετεχόντων. Συνεπώς 
προτείνουμε την αναδιατύπωση της προδιαγραφής 13.α. ως κάτωθι: a. Αναπνεόμενος όγκος 5 – 2000ml περίπου. (θα εκτιμηθεί η δυνατότητα μεγαλύτερου όγκου) b.Trigger ροής από 0,2 έως 
15 lpm περίπου, μεγαλύτερο εύρος θα εκτιμηθεί. 
• ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 18 : "Να έχει πλήκτρο για παράταση εισπνοής (inspiratoryhold) καθώς και χειροκίνητης έναρξης της κατά βούληση του χειριστή όπως η δυνατότητα παράτασης της εκπνοής 
για τη μέτρηση του autoPEEP." Σχόλια Meditrust: Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό για την ασφάλεια του ασθενούς να υπάρχει επίσης πλήκτρο για παράταση εκπνοής(expiratory hold) και 
πλήκτρο για χειροκίνητη αναπνοή (Manual Breath) που διαθέτουν σχεδόν όλοι οι Αναπνευστήρες.Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως ακολούθως: «18.Να έχει πλήκτρο για 
παράταση εισπνοής (inspiratory hold) πλήκτρο για παράταση εκπνοής(expiratory hold) και πλήκτρο για χειροκίνητη αναπνοή (Manual Breath).» 
• ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 19 : "Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς με ρυθμιζόμενο όριο για τις παρακάτω παραμέτρους: a) Υψηλή και χαμηλή πίεση αεραγωγών. b) Υψηλό και χαμηλό 
εκπνευστικό όγκο ανά λεπτό. c) Υψηλό και χαμηλό χορηγούμενο όγκο ανά αναπνοή. d) Υψηλή και χαμηλή συγκέντρωση Ο2. e) Υψηλός αναπνευστικός ρυθμός. f) Άπνοια g) Διακοπή ρεύματος 
h) Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας i) Πτώση τροφοδοσίας στο κεντρικό δίκτυο αέρα- Ο2 j) Αποσύνδεση σωλήνων ασθενούς k) Βλάβη συσκευής Σχόλια Meditrust: Επειδή συνήθως οι 
αναπνευστήρες διαθέτουν συναγερμό για Υψηλό χορηγούμενο όγκο προτείνουμε την αλλαγή της συγκεκριμμένης προδιαγραφής ,ώς ακολούθως,με σκοπό την συμμετοχή προμηθευτών και 
ανάπτυξη ανταγωνισμού . «c. Υψηλό χορηγούμενο όγκο ανά αναπνοή.Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα συναγερμού και σε χαμηλό χορηγούμενο όγκο» 
• ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 25 : "Να διαθέτει νεφελοποιητή φαρμάκων παλλόμενης μεμβράνης χωρίς να επηρεάζει τον χορηγούμενο όγκο αναπνοής (Vt). Να είναι πολλαπλών χρήσεων και να 
αποστειρώνεται. Σχόλια Meditrust :Επειδή πολλοί Αναπνευστήρες διαθέτουν ενσωματωμένο νεφελοποιητή φαρμάκων συγχρονισμένης λειτουργίας με τον αναπνευστήρα, χωρίς να απαιτείται η 
αγορά ηλεκτρονικής γεννήτριας αερολύματος (Aerogen) με πρόσθετο κόστος, προτείνουμε την αναδιατύπωση της προδιαγραφής, με γνώμονα την ανάπτυξη υγειούς ανταγωνισμού προς 
όφελος του Νοσοκομείου σας : «Προδιαγραφή 25 :<<Να διαθέτει ενσωματωμένο νεφελοποιητή φαρμάκων, η λειτουργία του οποίου να είναι συγχρονισμένη με τον αναπνευστήρα και να μην 
επηρεάζει το χορηγούμενο Vt»  
• ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 29 : " Το menu και τα μηνύματα του αναπνευστήρα να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Σχόλια Meditrust : Όπως προαναφέραμε στην προδιαγραφή 8,Επειδή ακόμη και με 
Ελληνικό μενού τα περισσότερα μηνύματα αναφέρονται στην Αγγλική γλώσσα και επειδή ένα νέο Μοντέλο Αναπνευστήρα δεν έχει Ελληνικό Μενού, προτείνουμε την ακόλουθη τροποποίηση με 
γνώμονα την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του Νοσοκομείου σας : «29.Το menu και τα μηνύματα του αναπνευστήρα να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα» 
• ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30 : "Ο αναπνευστήρας θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτει τα κάτωθι αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα: a) IEC 60601-1-:2005 (Γενικές απαιτήσεις για τη βασική ασφάλεια 
και την απαραίτητη απόδοση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού) b) ISO 80601-2-12:2011 (Ειδικές απαιτήσεις για τη βασική ασφάλεια και απαραίτητη απόδοση αναπνευστήρων ΜΕΘ). c) ISO 
80601-2-55:2011 (Ειδικές απαιτήσεις για τη βασική ασφάλεια και απαραίτητη απόδοση συσκευών παρακολούθησης αναπνευστικών αερίων) Σχόλια Meditrust : Εξ όσων γνωρίζουμε το "ISO 
80601-2-55:2011" είναι για Αναισθησιολογικούς αναπνευστήρες που είναι ενσωματωμένοι στα Αναισθησιολογικά Μηχανήματα των Χειρουργείων και όχι για Αναπνευστήρες της ΜΕΘ. Ζητάμε 
την απαλοιφή της απαίτησης C).  
• ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 34 : "Ο κάθε αναπνευστήρας να παραδοθεί με: a) Δύο (2) σετ τμημάτων που έρχονται σε επαφή με τα εκπνεόμενα αέρια b) Ένα (1) δοχείο νεφελοποίησης πολλαπλών 
χρήσεων c) Τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) τεμάχια σωλήνων ασθενούς μίας χρήσης με αποσπώμενο Υ για την σύνδεση του νεφελοποιητή, λείας εσωτερικής επιφάνειας, από PVC και 
DEHPFree. d) Τουλάχιστον μία μάσκα στοματορινική, μη επεμβατικού αερισμού (NIV) πολλαπλών χρήσεων. e) Σωληνώσεις αέρα και οξυγόνου. f) Ένα δοκιμαστικό ασκό" Σχόλια Meditrust: 
Θεωρούμε αρκετά φωτογραφική την περιγραφή των κυκλωμάτων ασθενούς μιάς χρήσης και προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής 31.c, ώς ακολούθως: «c.Τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) 
τεμάχια κυκλωμάτων ασθενούς μίας χρήσης με δυνατότητα σύνδεσης με τον νεφελοποιητή» 



 Πάντα στην διάθεσή σας, 
 Με Εκτίμηση  
M E D I T R U S T Ε. ΓΑΒΑΛΑ-ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ 
 Ιωάννης Κουζινόπουλος Δ/ντής Πωλήσεων  

 

Όνομα DRAEGER HELLAS A.E. Emailniki.korompilia@draeger.com Άρθρο ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΘ Ημ/νία13/02/2018 
Αξιότιμοι κ.κ., Σας γνωρίζουμε ότι η Draeger Hellas Α.Ε που εδρεύει στην Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 (Νέα Ιωνία 142-31), είναι η θυγατρική της κατασκευάστριας εταιρείας Dräger 
Medical International GmbH. Κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην κατασκευή και διανομή αναισθησιολογικών μονάδων, αναπνευστήρων, θερμοκοιτίδων, μόνιτορ παρακολούθησης, 
συστημάτων διαχείρισης και παροχής ιατρικών αερίων καθώς και εξοπλισμό χειρουργείου (χειρουργικοί προβολείς , pendands κ.λ.π.) ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΑΧΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ DRAEGER HELLAS - ΣTH ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΓΕΙΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΟΝΟΜΗ 
ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΚΛΑΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΣ . 
 EΠΙΜΑΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ DRAEGER KAI ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Προδιαγραφή 6 Να λειτουργεί με παροχή 220-230V/50HZ, με αποσπώμενη μπαταρία με δυνατότητα αυτονομίας τουλάχιστον 1 ώρας, με δυνατότητα λειτουργίας με ασφάλεια όταν υπάρχει 
διακοπή παροχής ενός αερίου (οποιουδήποτε εκ των δύο)αέρα ή οξυγόνο. Η πίεση παροχής των αερίων να κυμαίνεται από 2,5-6 bar περίπου . Η δυνατότητα επέκτασης του χρόνου 
λειτουργίας με επιπλέον επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (που να ενσωματώνονται στον αναπνευστήρα ή στο τροχήλατό του) καθώς και η δυνατότητα εναλλαγής μπαταριών με αντίστοιχες 
φορτισμένες όσο ο αναπνευστήρας βρίσκεται σε λειτουργία αερισμού (Hot Swap) θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.  
Σχόλιο - Η απαίτηση για αποσπώμενη μπαταρία είναι απαγορευτική για την συμμετοχή της Draeger στη διαγωνιστική διαδικασία ενώ δεν προσδίδει κάποιο κλινικό όφελος στο Νοσοκομείο. - Ο 
ζητούμενος ελάχιστος χρόνος λειτουργίας της 1 ώρας με την μπαταρία είναι πολύ μεγάλος για χρήση εντός της ΜΕΘ και πολύ μικρός σε περίπτωση χρήσης του αναπνευστήρα 
ενδονοσοκομειακά. Προτείνουμε να τροποποιηθεί ο χρόνος λειτουργίας του αναπνευστήρα με μπαταρία σε 3 ώρες τουλάχιστον προς όφελος του νοσοκομείου σας . Με την εν λόγω 
τροποποίηση εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία της συσκευής (ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ) ενώ ταυτόχρονα δεν περιορίζεται ο ανταγωνισμός καθώς όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστικοί οίκοι διαθέτουν 
την εν λόγω δυνατότητα. Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής Προτεινόμενη τροποποίηση Να λειτουργεί με παροχή 220-230V/50HZ, με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία με δυνατότητα αυτονομίας τουλάχιστον 3 ωρών , με δυνατότητα λειτουργίας με ασφάλεια όταν υπάρχει διακοπή παροχής ενός αερίου (οποιουδήποτε εκ των δύο)αέρα ή οξυγόνο. Η 
πίεση παροχής των αερίων να κυμαίνεται από 2,5-6 bar περίπου . Η δυνατότητα επέκτασης του χρόνου λειτουργίας με επιπλέον επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (που να ενσωματώνονται στον 
αναπνευστήρα ή στο τροχήλατό του) καθώς και η δυνατότητα εναλλαγής μπαταριών με αντίστοιχες φορτισμένες όσο ο αναπνευστήρας βρίσκεται σε λειτουργία αερισμού (Hot Swap) θα 
εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.  
Προδιαγραφή 9c Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 15" με δυνατότητα περιστροφής κάθετης και οριζόντιας προς όλες τις κατευθύνσεις. Να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης 
τουλάχιστον: a. Τριών κυματομορφών (πίεσης, ροής, όγκου και EtC02 κατ΄ επιλογήν). Η δυνατότητα περισσοτέρων θα εκτιμηθεί. b. Δύο βρόχων (Πίεσης- Όγκου & Όγκου - Ροής). c. Μέχρι 5 
κυματομορφών και LOOPS ταυτόχρονα, καθώς και των αριθμητικών τιμών όλων των μετρούμενων παραμέτρων. d. Τιμών και γραφημάτων τάσεων (trends) κατ' επιλογή του χρήστη για 
τουλάχιστον 24 ώρες. Μεγαλύτερο διάστημα καταγραφής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. e. Να διαθέτει καπνογραφίαΕΐ002τεχνολογίας mainstream. Η φωτεινότητα της οθόνης να ρυθμίζεται. Να 
υπάρχει η δυνατότητα παγώματος (freeze) της οθόνης και η δυνατότητα μετακίνησης του δείκτη (cursor) επί των κυματομορφών.  
Σχόλιο - Η απαίτηση για απεικόνιση μέχρι 5 κυματομορφών και LOOPS ταυτόχρονα είναι απαγορευτική για την συμμετοχή της Draeger στη διαγωνιστική διαδικασία ενώ δεν προσδίδει κάποιο 
κλινικό όφελος στο Νοσοκομείο. Εξάλλου εάν συμπτυχτούν 5 κυματομορφές και κλειστοί βρόγχοι (loops ) καθώς και οι αριθμητικές τιμές όλων των μετρούμενων παραμέτρων. θα καταλήξουν 
όλα να είναι πολύ μικρά με αποτέλεσμα να μην διαβάζονται . Προτείνουμε την απαλοιφή της προδιαγραφής . Προτεινόμενη τροποποίηση Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 15" με 
δυνατότητα περιστροφής κάθετης και οριζόντιας προς όλες τις κατευθύνσεις. Να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης τουλάχιστον: a. Τριών κυματομορφών (πίεσης, ροής, όγκου και EtC02 κατ΄ 
επιλογήν). Η δυνατότητα περισσοτέρων θα εκτιμηθεί. b. Δύο βρόχων (Πίεσης- Όγκου & Όγκου - Ροής). c. Μέχρι 5 κυματομορφών και LOOPS ταυτόχρονα, καθώς και των αριθμητικών τιμών 
όλων των μετρούμενων παραμέτρων. d. Τιμών και γραφημάτων τάσεων (trends) κατ' επιλογή του χρήστη για τουλάχιστον 24 ώρες. Μεγαλύτερο διάστημα καταγραφής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. e. 
Να διαθέτει καπνογραφίαΕΐ002τεχνολογίας mainstream. Η φωτεινότητα της οθόνης να ρυθμίζεται. Να υπάρχει η δυνατότητα παγώματος (freeze) της οθόνης και η δυνατότητα μετακίνησης του 
δείκτη (cursor) επί των κυματομορφών. 
Προδιαγραφή 15 Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα για την εφαρμογή μη επεμβατικού αερισμού, με μάσκα με δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης και αντιστάθμισης διαρροής κατά τη διάρκεια 
της εισπνευστικής φάσης και κατά την εκπνευστική φάση. Να έχει αυτόματη ευαισθησία έναρξης της εκπνοής σε σχέση με την εισπνευστική ροή.  



Σχόλιο Η απαίτηση για αντιστάθμιση διαρροής κατά τη διάρκεια της εισπνευστικής φάσης και κατά την εκπνευστική φάση δεν επιτρέπει τη συμμετοχή της Draeger . Προτεινόμενη τροποποίηση 
Να διαθέτει ειδικό πρόγραμμα για την εφαρμογή μη επεμβατικού αερισμού, με μάσκα με δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης και αντιστάθμισης διαρροής κατά τη διάρκεια της εισπνευστικής 
φάσης . Να έχει αυτόματη ευαισθησία έναρξης της εκπνοής σε σχέση με την εισπνευστική ροή.  
Προδιαγραφή 25 Να διαθέτει νεφελοποιητή φαρμάκων παλλόμενης μεμβράνης χωρίς να επηρεάζει τον χορηγούμενο όγκο αναπνοής (Vt). Να είναι πολλαπλών χρήσεων και να 
αποστειρώνεται.  
Σχόλιο Η απαίτηση για νεφελοποιητή φαρμάκων παλλόμενης μεμβράνης δεν επιτρέπει τη συμμετοχή της Draeger . Προτεινόμενη τροποποίηση Να διαθέτει νεφελοποιητή φαρμάκων 
παλλόμενης μεμβράνης ή πνευματικό που να συγχρονίζεται με την φάση της εισπνοής χωρίς να επηρεάζει τον χορηγούμενο όγκο αναπνοής (Vt). Να είναι πολλαπλών χρήσεων και να 
αποστειρώνεται.  
Προδιαγραφή 34c Ο κάθε αναπνευστήρας να παραδοθεί με: a. Δύο (2) σετ τμημάτων που έρχονται σε επαφή με τα εκπνεόμενα αέρια b. Ένα (1) δοχείο νεφελοποίησης πολλαπλών χρήσεων 
c. Τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) τεμάχια σωλήνων ασθενούς μίας χρήσης με αποσπώμενο Υ για την σύνδεση του νεφελοποιητή, λείας εσωτερικής επιφάνειας, από PVC και DEHPFree. d. 
Τουλάχιστον μία μάσκα στοματορινική, μη επεμβατικού αερισμού (NIV) πολλαπλών χρήσεων. e. Σωληνώσεις αέρα και οξυγόνου. f. Ένα δοκιμαστικό ασκό  
Σχόλιο Η απαίτηση για σωλήνες ασθενούς μιας χρήσης λείας εσωτερικής επιφάνειας από PVC εμποδίζει τη συμμετοχή της Draeger .Προτείνουμε οι σωλήνες να είναι υψηλής ποιότητας , 
εύκαμπτοι , χαμηλής αντίστασης, μικρότερης των 2 mbar στα 60 L/min και ΧΩΡΙΣ PVC εξαλείφοντας έτσι τον κίνδυνο χρήσης των συνοδών ουσιών πλαστικοποίησης του PVC (softeners) 
όπως το πιο κοινό DEHP (τοξικό και καρκινογόνο) Προτεινόμενη τροποποίηση Ο κάθε αναπνευστήρας να παραδοθεί με: a. Δύο (2) σετ τμημάτων που έρχονται σε επαφή με τα εκπνεόμενα 
αέρια b. Ένα (1) δοχείο νεφελοποίησης πολλαπλών χρήσεων c. Τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) τεμάχια σωλήνων ασθενούς μίας χρήσης με αποσπώμενο Υ για την σύνδεση του νεφελοποιητή . 
Οι σωλήνες να είναι υψηλής ποιότητας, εύκαμπτοι , χαμηλής αντίστασης, μικρότερης των 2 mbar στα 60 L/min και ΧΩΡΙΣ PVC εξαλείφοντας έτσι τον κίνδυνο χρήσης των συνοδών ουσιών 
πλαστικοποίησης του PVC (softeners) όπως το πιο κοινό DEHP (τοξικό και καρκινογόνο) d. Τουλάχιστον μία μάσκα στοματορινική, μη επεμβατικού αερισμού (NIV) πολλαπλών χρήσεων. e. 
Σωληνώσεις αέρα και οξυγόνου. f. Ένα δοκιμαστικό ασκό  
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.  
Με εκτίμηση, 
 Draeger Hellas A.E.  
Μιχάλης Θεοδώρου Μηχανικός πωλήσεων & Service 
 Γραφείο B.Ελλάδος 
 Υπεύθυνος Διαβούλευσης Email: michalis.theodorou@draeger.com 
 Κινητό: 6985161491  

 


