
ΣΧΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ &  ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 
 
 
ΌνομαINTERMEDICA-ΕΜΜ. 
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ Emailinfo@intermedica.gr 

Άρθρο Προτάσεις μας που αφορούν την ∆ηµόσια Διαβούλευση 
Α) νεογνικού αναπνευστήρα και Β) θερμοκοιτίδας εντατικής 
νοσηλείας νεογνών 

Ημ/νία13/02/2018 

 
ΘΕΜΑ : «Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών» 
 Είδη προς διαβούλευση:  
Α) ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ (CVP 33157200-7) Β) ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (CVP 33190000-8) 
 Σε συνέχεια της πρόσκλησής σας με αριθμ. πρωτ.: 4113/29-01-2018, για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ» και «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» έχοντας υπόψη το υπ. αριθμ. πρωτ. 45438/05-10-2017 
έγγραφο 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. 
 Α) ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ (CVP 33157200-7) 
 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «1» ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  
• Να λειτουργεί υπό τάση δικτύου 220V/50HZ και να είναι εφοδιασμένος με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να παρέχει αυτονομία τουλάχιστον για 30 
λεπτά με δυνατότητα επέκτασης/προσθήκης εφεδρικού συστήματος. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  
• Να λειτουργεί υπό τάση δικτύου 220V/50HZ και να είναι εφοδιασμένος με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να παρέχει αυτονομία τουλάχιστον για 
δύο (2) ώρες σε όλους τους τρόπου αερισμού.  
Αιτιολόγηση: Θεωρούμε ότι τα ζητούμενα 30 λεπτά από την προδιαγραφή είναι λίγα που γίνονται πολύ λιγότερα σε συνθήκες υψίσυχνου αερισμού. Ζητάμε η τιμή να 
γίνει τουλάχιστον 2 ώρες σε οποιαδήποτε συνθήκες. Οι εταιρίες που έχουν δυνατότητα εφεδρικού συστήματος ζητάμε να είναι μέσα τη βασική σύνθεση για να 
διασφαλίζεται η ανωτέρω αυτονομία.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «3» ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
 • Τα τμήματα του αναπνευστήρα που έρχονται σε επαφή με τα εκπνεόμενα αέρια (αισθητήρας μέτρησης ροής-βαλβίδα εκπνοής κτλ) να είναι αποστειρόσημα. Κάθε 
αναπνευστήρας να συνοδεύεται με δεύτερο σετ αυτών των τμημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του αναπνευστήρα. 
 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
 • Τα τμήματα του αναπνευστήρα που έρχονται σε επαφή με τα εκπνεόμενα αέρια (αισθητήρας μέτρησης ροής-βαλβίδα εκπνοής κτλ) να είναι αποστειρόσημα. Κάθε 
αναπνευστήρας να συνοδεύεται με δεύτερο σετ αυτών των τμημάτων αν έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του 
αναπνευστήρα. Αιτιολόγηση: H εταιρία SLE της οποίας αναπνευστήρα θα προσφέρουμε, δεν διαθέτει βαλβίδα εκπνοής όπως όλοι οι άλλοι αναπνευστήρες της αγοράς 
αλλά με μπλοκ εκπνοής που έχει τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος (μοναδική τεχνολογία) προσφέροντας μεγάλη οικονομία στη χρήση του αναπνευστήρα για το 
Νοσοκομείο κατά την διάρκεια ζωής του αναπνευστήρα. Θεωρούμε ότι είναι οικονομικά άδικο για την εταιρία μας να συνοδέψουμε με δεύτερο μπλοκ εκπνοής αφού έχει 
απεριόριστη διάρκεια ζωής. 
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «3» ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
 • Μέση πίεση (MAPhf) από 5 έως 50mbar κατά το HFVO  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
 • Μέση πίεση (MAPhf) από 5 έως 45mbar κατά το HFVO  
Αιτιολόγηση: Παρακαλο 

 

  



Β) ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (CVP 33190000-8) 
 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «9»  
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ • Το επίπεδο θορύβου της θερμοκοιτίδας να είναι < από 50dΒ σε κανονική λειτουργία. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ • Το επίπεδο θορύβου της θερμοκοιτίδας να είναι ≤ 40dΒ σε κανονική λειτουργία. Αιτιολόγηση: Ο εσωτερικός θόρυβος του μηχανισμού της 
θερμοκοιτίδας, στο επίπεδο του νεογνού είναι ένας από τους σημαντικότερους κλινικούς παράγοντες επιλογής μιας θερμοκοιτίδας, οι κατασκευαστές με τον μικρότερο 
δυνατόν θόρυβο πρέπει να επιβραβευτούν προς όφελος της επιλογής με το καλύτερο μηχάνημα από το Νοσοκομείο σας.  
ΚΑΜΠΙΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «4»  
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ • Να φέρει έξι (6) θυρίδες πρόσβασης και έξι (6) τουλάχιστον ειδικές οπές για τη διέλευση των ηλεκτροδίων και σωλήνων.  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Να φέρει πέντε (5) θυρίδες πρόσβασης και έξι (6) τουλάχιστον ειδικές οπές για τη διέλευση των ηλεκτροδίων 
και σωλήνων. Αιτιολόγηση: Παρακαλούμε για τη μείωση κατά μια θυρίδα πρόσβασης ώστε να επιτραπεί στης εταιρία μας να πάρουμε μέρος στη διαγωνιστική 
διαδικασία.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «5»  
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ • Το στρώμα να είναι διαστάσεων τουλάχιστον 40 Χ 60 εκατοστά και να είναι ανακλινόμενο κατά ±12ο με χρήση εξωτερικών 
περιστρεφόμενων μοχλών. Επίσης, το υλικό να είναι ιδιαίτερης τεχνολογίας, ώστε να εξασφαλίζει την καλύτερη υγιεινή στο δέρμα και άνεση στο νεογνό. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ • Το στρώμα να είναι διαστάσεων τουλάχιστον 40 Χ 60 εκατοστά και να είναι ανακλινόμενο κατά ±12ο. 
Επίσης, το υλικό να είναι ιδιαίτερης τεχνολογίας, ώστε να εξασφαλίζει την καλύτερη υγιεινή στο δέρμα και άνεση στο νεογνό. Αιτιολόγηση: Παρακαλώ για την απαίτηση 
ύπαρξης των εξωτερικών μοχλών ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή της εταιρείας μας στη διαγωνιστική διαδικασία. 
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ «13»  
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ • Να υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης ηλεκτρονικού ζυγού στη θερμοκοιτίδα με δυνατότητα απεικόνισης του στην οθόνη της 
θερμοκοιτίδας και με εύρος μέτρησης από 0 έως 7kg  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ • Να υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης ηλεκτρονικού ζυγού στη θερμοκοιτίδα με δυνατότητα απεικόνισης 
του στην οθόνη της θερμοκοιτίδας και με εύρος μέτρησης από 200gr έως 7kgr  
Αιτιολόγηση: Παρακαλούμε για την μικρή διόρθωση , μηδαμινής κλινικής αξίας, στο κάτω εύρος μέτρησης του ζυγού ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή της εταιρίας μας. 
Πιστεύοντας ότι, οι παραπάνω παρατηρήσεις μας θα τύχουν της αποδοχής σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις. 
 Για Την INTERMEDICA-ΕΜΜ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ 
 ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ  
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Άρθρο Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για 
θερμοκοιτίδα εντατικής νοσηλείας νεογνών κλειστού 
τύπου 

Ημ/νία13/02/2018 

Κύριοι, με το παρόν σας καταθέτουμε τις παρατηρήσεις μας στην ανωτέρω διαβούλευση : 
 Καμπίνα  
§1 Προτείνουμε η καμπίνα να διαθέτει τριπλά διαφανή τοιχώματα ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη και σταθερή κατανομή της θερμοκρασίας στον χώρο του νεογνού, 
άριστη μόνωση, χωρίς συμπυκνώσεις.  
§5 Προτείνουμε το στρώμα είναι διαστάσεων περίπου 40x60 cm (καλό είναι να μη δίνονται αυστηρά τιμές ώστε να μην παραπέμπουν σε συγκεκριμένη εταιρεία), να 
είναι ανακλινόμενο κατά περίπου +8ο (παραπάνω κλίση δεν χρειάζεται, διότι έρχεται σε πολύ απότομη θέση το νεογνό) με δυνατότητα επιπλέον κλίσης +4ο 
προαιρετικά μέσω εξωτερικών μοχλών ή άλλου τρόπου (να αναφερθεί).  



§8 Προτείνουμε οι συνδέσεις να είναι ΕΝΤΟΣ του καλύμματος της θερμοκοιτίδας, για να παρέχεται μέγιστη ακρίβεια μετρήσεων στους ασθητήρες και το κύκλωμά τους. 
§9 Προτείνουμε η θερμοκρασία στη λειτουργία αέρος να ρυθμίζεται από 25οC (η θερμοκρασία 20oC που ζητάτε είναι αρκετά χαμηλή για νεογνά).  
§10 Προτείνουμε το σύστημα της υγρασίας να ρυθμίζεται από 0% έως 90% περίπου ώστε να υπάρχει η δυνατότητα περισσότερων επιλογών στις ρυθμίσεις.  
§11 Προτείνουμε η ταχύτητα του αέρα πάνω από το νεογνό να είναι έως 12 cm/sec περίπου (καλό είναι να μη δίνονται αυστηρά τιμές ώστε να μην παραπέμπουν σε 
συγκεκριμένη εταιρεία).  
Βάση στήριξης  
§2 Προτείνουμε να μεταβάλλει ηλεκτρικά το ύψος της κατά 20 cm με εργονομικούς ποδοδιακόπτες (η τιμή που δίνεται από 85-110 cm δεν είναι πολύ συγκεκριμένη, δεν 
αναφέρει από ποιο σημείο). 
 Για οτιδήποτε περαιτέρω είμαστε στη διάθεσή σας. 
 Με εκτίμηση, Ανανιάδης Κωνσταντίνος  

 

Όνομα MEDITRUST, Ε. ΓΑΒΑΛΑ-
ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ Emailmarmatt@meditrust.gr Άρθρο Α' ΔΗΜ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡ 

ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Ημ/νία13/02/2018 

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 Νεογνικού Αναπνευστήρα (CPV 33157200-7)» Διάρκεια Διαβούλευσης : 
30.01.2018 έως 13.02.2018, 15.00' μμ ΑΔΑΜ : 18DIAB000002637  
Αξιότιμοι κύριοι, Στα πλαίσια της ανωτέρω δημόσιας διαβούλευσης σας παραθέτουμε κατωτέρω τα σχόλιά μας. 
__________________________________________________________________________  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (CPV 33157200-7) 
___________________________________________________________________________  
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 
 • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ : "Να λειτουργεί υπό τάση δικτύου 220V/50Hz και να είναι εφοδιασμένος με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να παρέχει αυτονομία 
τουλάχιστον για 30 λεπτά με δυνατότητα επέκτασης/προσθήκης εφεδρικού συστήματος". Σχόλια Meditrust: Θεωρούμε ελάχιστη την απαιτουμένη αυτονομία της 
ενσωματωμένης μπαταρίας για 30 λεπτά, όταν σχεδόν όλοι οι γνωστοί Αναπνευστήρες διαθέτουν ενσωματωμένη μπαταρία από 60 λεπτά έως 3 ώρες. Θα πρέπει 
επίσης να σημειωθεί ότι οι Νεογνικοί αναπνευστήρες όταν λειτουργούν με HFO, απαιτείται ο διπλάσιος χρόνος μπαταρίας, δηλαδή με αυτονομία μπαταρίας για 60 
λεπτά, με συμβατό τρόπο λειτουργίας του Αναπνευστήρα, η αυτονομία της μπατταρίας μειώνεται στα 30 λεπτά σε περίπτωση λειτουργίας του σαν HFO. Επίσης η 
προσθήκη εφεδρικού συστήματος μπαταρίας δημιουργεί λειτουργικά προβληματα στον Αναπνευστήρα κατά την φόρτιση των εσωτερικών και εξωτερικών μπαταριών. 
Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως ακολούθως: « 1.Να λειτουργεί υπό τάση δικτύου 220V/50Hz και να είναι εφοδιασμένος με ενσωματωμένη 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να παρέχει αυτονομία τουλάχιστον για 60 λεπτά.Δυνατότητα μεγαλύτερης αυτονομίας θα αξιολογηθεί.»  
• ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ : "Να μπορεί να λειτουργεί ( συμβατικός, HFO αερισμός) με αναπνευστικά κυκλώματα μιας χρήσης". Σχόλια Meditrust: Θεωρούμε εξαιρετικά 
σημαντικό ο αναπνευστήρας να είναι κατάλληλος για νεογνά/ βρέφη από 350 γραμ. έως 25 κιλά περίπου, σε αμφότερους τους αερισμούς λειτουργίας, ήτοι στον 
συμβατικό και HFO αερισμό. Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως ακολούθως: «Να μπορεί να λειτουργεί (συμβατικός, HFO αερισμός) με αναπνευστικά 
κυκλώματα μιας χρήσης και να είναι κατάλληλος για χρήση σε νεογνά βρέφη από 350 γραμ έως 25 κιλά περίπου, όταν λειτουργεί με συμβατικό ή HFO αερισμό». 
ΟΘΟΝΗ  
• ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ : "Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη λειτουργίας αφής, μεγέθους τουλάχιστον 12" με δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης στην οθόνη τουλάχιστον: Σχόλια 
Meditrust: Θεωρούμε αναγκαία την αλλαγή της προδιαγραφής προς αποφυγή αποκλεισμού αξιόλογων μηχανημάτων με ελάχιστη απόκλιση περίπου 1 ίντσας από το 
απαιτούμενο μέγεθος οθόνης και Προτείνουμε την επαναδιατύπωση της προδιαγραφής ως ακολούθως: "Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη λειτουργίας αφής, μεγέθους 
περίπου 12” με δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης στην οθόνη τουλάχιστον:" 



 • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ :"Τριών (3) κυματομορφών (πίεσης, ροής και όγκου ως προς το χρόνο)"  
• ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ : "Μίας (1) κυματομορφής και τουλάχιστον 7 trends" Σχόλια Meditrust: Επειδή στους περισσότερους Νεογνικούς αναπνευστήρες υπάρχει δυνατότητα 
απεικόνισης στην οθόνη μιας (1) κυματομορφής, 1-2 Loops και τουλάχιστον 7 παραμέτρων /Trends, θεωρούμε απαραίτητη την αλλαγή της προδιαγραφής ως 
ακολούθως: «Μίας (1) κυματομορφής 1-2 κλειστών διαγραμμάτων (Loop) και τουλάχιστον 7 παραμέτρων» • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ : "Κλειστά διαγράμματα πίεσης/όγκου, 
ροής/όγκου και πίεσης/ροής, με δυνατότητα αποθήκευσης και επανάκλησης". Σχόλια Meditrust: Επειδή τα συνήθη κλειστά διαγράμματα (Loops) είναι δύο, ήτοι 
πίεσης/όγκου και ροής/όγκου, ζητάμε την αλλαγή της προδιαγραφής, ως ακολούθως, με σκοπό την προσέλευση προμηθευτών και δημιουργίας ανταγωνισμού προς 
όφελος του Νοσοκομείου σας: "Κλειστά διαγράμματα πίεσης/όγκου, ροής/όγκου με δυνατότητα αποθήκευσης και επανάκλησης. Δυνατότητα κλειστού διαγράμματος 
πίεσης/ροής θα εκτιμηθεί". 
• ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ : "Να έχει δυνατότητα διαμόρφωσης >μια οθόνη εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών". Σχόλια Meditrust: Θεωρούμε την συγκεκριμένη 
απαίτηση για «δυνατότητα διαμόρφωσης >μια οθόνη εργασίας» ασαφή και μη κατανοητή. Προτείνουμε την αφαίρεση της.  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
• ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ : "Να εκτελεί όλους τους τύπους υποχρεωτικού και αυτόματου αερισμού και οπωσδήποτε τους παρακάτω:.... • Επιπροσθέτως, να διαθέτει λειτουργία 
χορήγησης εγγυημένου όγκου λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές της μηχανικής των πνευμόνων του ασθενούς. • Να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας χορήγησης 
εγγυημένου όγκου λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές της μηχανικής του πνεύμονα του ασθενούς....." Σχόλια Meditrust: Προφανώς από λάθος αναφέρεται εις διπλούν η 
απαίτηση για «δυνατότητα λειτουργίας χορήγησης εγγυημένου όγκου». Παρακαλούμε όπως διορθωθεί.  
• ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ : "Να έχει δυνατότητα ρύθμισης των παρακάτω παραμέτρων αερισμού:  
• Χορηγούμενου όγκου από 2ml • Αναπνοών έως και 150 ΒΡΜ 
• Χρόνος εισπνοής από 0,1s έως και 3s  
• FiO2 από 21 έως 100% 
• PEEP/CPAP από 0 έως 20 mbar 
• Πίεση εισπνοής από 0-60 mbar τουλάχιστον 
• Συχνότητα ταλάντωσης 5 έως 20Hz κατά το HFVO 
• Πλάτος ταλάντωσης (Amplitude) 80 cmH2O τουλάχιστον κατά το HFVO 
• Μέση πίεση (ΜAPhf) από 5 έως 50mbar κατά το HFVO"  
Σχόλια Meditrust:  
Θεωρούμε ότι ο χορηγούμενος όγκος για Νεογνικό αναπνευστήρα πρέπει να είναι από 1-400ml τουλάχιστον, οι αναπνοές περίπου έως και 200 ΒΡΜ, ο απαιτούμενος 
στην προδιαγραφή χρόνος εισπνοής έως 3s είναι για παιδιά και όχι για νεογνά. Επίσης δεν αναφέρεται η ρύθμιση του χρόνου εκπνοής, που είναι πολύ βασικό για την 
ασφάλεια των μικρού βάρους νεογνών και η ροή εισπνοής /εκπνοής. Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως ακολούθως: 
 «Να έχει δυνατότητα ρύθμισης των παρακάτω παραμέτρων αερισμού:  
• Χορηγούμενου όγκου από 1ml- 400ml περίπου 
 • Αναπνοών έως 200 ΒΡΜ περίπου 
 • Χρόνος εισπνοής από 0,1s έως και 2s τουλάχιστον 
 • Χρόνος εκπνοής από 0,2s έως 30s περίπου 
 • Ροή εισπνοής από 1-30lpm περίπου 
 • Ροή εκπνοής από 1-30lpm περίπου 
 • FiO2 από 21 έως 100% 
 • PEEP/CPAP από 0 έως 20 mbar 
 • Πίεση εισπνοής από 0-60 mbar τουλάχιστον 
 • Συχνότητα ταλάντωσης 5 έως 20Hz κατά το HFVO 
 • Πλάτος ταλάντωσης (Amplitude) 80 cmH2O τουλάχιστον κατά το HFVO 



 • Μέση πίεση (ΜAPhf) από 5 έως 50mbar κατά το HFVO»  
• ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ : "Να έχει δυνατότητα παρακολούθησης τουλάχιστον των παρακάτω παραμέτρων: 
 • Εκπνεόμενου όγκου (TVexp και MVexp) • Μέγιστης, μέσης και τελοεκπνευστικής πίεσης 
 • Συνολική συχνότητα αναπνοών (f) 
 • Συγκέντρωση οξυγόνου (FiO2)  
• Ενδοτικότητα (compliance), αντίσταση (resistance) και λόγο C20/C"  
Σχόλια Meditrust:  
Θεωρούμε απαραίτητο για την ασφάλεια του νεογνού να υπάρχει δυνατότητα πρακολούθησης και άλλων σημαντικών παραμέτρων, όπως διαρροή σωλήνα και RSBI. 
Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως ακολούθως: «Να έχει δυνατότητα παρακολούθησης τουλάχιστον των παρακάτω παραμέτρων: 
• Εκπνεόμενου όγκου (TVexp και MVexp) 
• Μέγιστης, μέσης και τελοεκπνευστικής πίεσης 
• Συνολική συχνότητα αναπνοών (f) 
• Συγκέντρωση οξυγόνου (FiO2) 
• Ενδοτικότητα (compliance), αντίσταση (resistance) και λόγο C20/C 
• Διαρροή σωλήνος 
• RSBI» 
• ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ : "Ο αναπνευστήρας να έχει μεγάλη μνήμη σε trends για >72 ώρες) για παρακολούθηση μεγάλης διάρκειας θεραπείας". 
Σχόλια Meditrust: 
 Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο για την ασφάλεια του νεογνού ο αναπνευστήρας να διαθέτει επίσης κατάσταση συμβάντων (συναγερμών/ προειδοποιήσεων) για 
περίπου 1000 περιστατικά και προτείνουμε την συμπλήρωση της προδιαγραφής ως ακολούθως: 
 «Ο αναπνευστήρας να έχει μεγάλη μνήμη σε trends για >72 ώρες, για παρακολούθηση μεγάλης διάρκειας θεραπείας και να διαθέτει επίσης κατάσταση συμβάντων 
(Συναγερμών/προειδοποιήσεων) για περίπου 1000 περιστατικά»  
• ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ : "Να έχει τη δυνατότητα (προαιρετικά) νεογνικής καπνογραφίας και νεογνικής οξυμετρίας" Σχόλια Meditrust: Θεωρούμε απαραίτητη την 
επαναδιατύπωση της συγκεκριμένης προδιαγραφής διότι δεν είναι αρκετά σαφής. Προτείνουμε την αλλαγή της ως ακολούθως: «Να έχει την δυνατότητα νεογνικής 
καπνογραφίας (etCO2) και νεογνικής οξυμετρίας (close Loop Oxygenation) τα  
Με Εκτίμηση M e d i t r u s t Ε. Γαβαλά-Λαρίγκου ΕΠΕ  
Ιωάννης Κουζινόπουλος Δ/ντής Πωλήσεων  
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Άρθρο Α' ΔΗΜ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡ 
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Ημ/νία13/02/2018 

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 Θερμοκοιτίδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Κλειστού Τύπου (CPV 
33190000-8)» Διάρκεια Διαβούλευσης : 30.01.2018 έως 13.02.2018, 15.00' μμ ΑΔΑΜ : 18DIAB000002637  
Αξιότιμοι κύριοι, Στα πλαίσια της ανωτέρω δημόσιας διαβούλευσης σας παραθέτουμε κατωτέρω τα σχόλιά μας.  
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 • Προδιαγραφή 9: "Το επίπεδο θορύβου της θερμοκοιτίδας να είναι < από 50 db σε κανονική λειτουργία".  
Σχόλια Meditrust: Είναι διεθνώς αποδεκτό ότι το επίπεδο θορύβου κατά την διάρκεια κανονικής λειτουργίας της θερμοκοιτίδας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 45 db στο 



επίπεδο του κρεβατιού, διότι με την λειτουργία Υγρασίας/Οξυγόνου, Αναπνευστήρα, Μόνιτορ, κλπ επιβαρύνεται σημαντικά το επίπεδο θορύβου εις βάρος της υγείας 
του Νεογνού. Επειδή ορισμένοι κατασκευαστές δεν αναφέρουν με σαφήνεια το ακριβές επίπεδο θορύβου κατά την διάρκεια λειτουργίας της θερμοκοιτίδας, με η χωρίς 
Υγρασία/Οξυγόνο, αναφερόμενοι γενικά στον «μέσο όρο θορύβου» χωρίς να διευκρινίζουν βεβαίως αν εννοούν τον μέσο όρο ημέρας, νύχτας, εβδομάδος, μηνός, με ή 
χωρίς παροχή υγρασίας, Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως ακολούθως: «Προδιαγραφή 9: Το επίπεδο θορύβου να μην ξεπερνά τα 45 db στο επίπεδο του 
κρεβατιού κατά την διάρκεια της καθημερινής κανονικής λειτουργίας της θερμοκοιτίδας, με Υγρασία ή Οξυγόνο». 
 ΚΑΜΠΙΝΑ 
 • Προδιαγραφή : "Να φέρει 2 μεγάλες πόρτες που να ανοίγουν προς τα κάτω, ώστε το στρώμα του νεογνού να σύρεται έξω από την θερμοκοιτίδα". 
Σχόλια Meditrust: Θεωρούμε απαραίτητο για περισσότερη σαφήνεια η προδιαγραφή να αλλάξει ως ακολούθως : «Προδιαγραφή : "Να φέρει 2 μεγάλες πόρτες που να 
ανοίγουν προς τα κάτω, ώστε το στρώμα του νεογνού να σύρεται έξω από την θερμοκοιτίδα και από τις 2 πόρτες» 
 • Προδιαγραφή : "Το στρώμα να είναι διαστάσεων τουλάχιστον 40Χ60 εκατοστά και να είναι ανακλινόμενο κατά ±12° με χρήση εξωτερικών περιστρεφόμενων μοχλών. 
Επίσης, το υλικό να είναι ιδιαίτερης τεχνολογίας, ώστε να εξασφαλίζει την καλύτερη υγιεινή στο δέρμα και άνεση το νεογνό".  
Σχόλια Meditrust: Επειδή οι διαστάσεις των στρωμάτων μπορεί να διαφέρουν κατά μερικά εκατοστά, θεωρούμε απαραίτητο να αλλάξει η προδιαγραφή ως 
ακολούθως: «Προδιαγραφή : "Το στρώμα να είναι διαστάσεων περίπου 40Χ60 εκατοστά και να είναι ανακλινόμενο κατά ±12° με χρήση εξωτερικών περιστρεφόμενων 
μοχλών. Επίσης, το υλικό να είναι ιδιαίτερης τεχνολογίας, ώστε να εξασφαλίζει την καλύτερη υγιεινή στο δέρμα και άνεση το νεογνό».  
• Προδιαγραφή : "Να φέρει κάτω από την κλίνη ειδική συρόμενη θήκη για τοποθέτηση ακτινολογικής κασέτας φίλμ".  
Σχόλια Meditrust: Επειδή υπάρχουν θερμοκοιτίδες με εσωτερική θήκη( πρέπει να ανοίξει η καλύπτρα της θερμοκοιτίδος) θεωρούμε ότι γιά το νεογνό είναι 
ασφαλέστερη ή εξωτερική ειδική συρόμενη θήκη, ούτως ώστε να μη διαταράσσεται η ησυχία αλλά και η θερμοκρασία του νεογνού και προτείνουμε την αλλαγή της 
προδιαγραφής ως ακολούθως: «Προδιαγραφή : "Να φέρει κάτω από την κλίνη ειδική συρόμενη θήκη για τοποθέτηση ακτινολογικής κασέτας φιλμ. Θα εκτιμηθεί η 
δυνατότητα εξωτερικής ειδικής συρόμενης θήκης, κάτω από την κλίνη του νεογνού για τοποθέτηση ακτινολογικής κασέτας φίλμ από την εμπρόσθια ή οπίσθια πλευρά 
της θερμοκοιτίδας» 
 • Προδιαγραφή : "Να διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας: έλεγχο θερμοκρασίας αέρα και έλεγχο θερμοκρασίας δέρματος. Να διαθέτει δυνατότητα ψηφιακής ρύθμισης 
της θερμοκρασίας κατά την λειτουργία δέρματος (skin mode control) από 34 έως 38 βαθμών Κελσίου, με επιλογή υπέρβασης ρύθμισης θερμοκρασίας πάνω από 37°C. 
Κατά την λειτουργία αέρος (air mode control) να ρυθμίζεται από 20 έως 39 βαθμούς κελσίου, με επιλογή υπέρβασης ρύθμισης θερμοκρασίας πάω από 37°C". 
Σχόλια Meditrust: Θεωρούμε αναγκαία την τροποποίηση της συγκεκριμένης προδιαγραφής με σκοπό την δυνατότητα προσέλευσης προμηθευτών και την ανάπτυξη 
ανταγωνισμού, ως ακολούθως: «Προδιαγραφή : "Να διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας: έλεγχο θερμοκρασίας αέρα και έλεγχο θερμοκρασίας δέρματος. Να διαθέτει 
δυνατότητα ψηφιακής ρύθμισης της θερμοκρασίας κατά την λειτουργία δέρματος (skin mode control) από 34 έως 37 βαθμών Κελσίου, με επιλογή υπέρβασης ρύθμισης 
θερμοκρασίας έως τους 38°C σε βήματα του 0,1°C. Κατά την λειτουργία αέρος (air mode control) να ρυθμίζεται περίπου από 20 έως 37°C, με επιλογή υπέρβασης 
ρύθμισης θερμοκρασίας έως τους 39°C σε βήματα του 0,1°C.» 
• Προδιαγραφή : "Να διαθέτει σύστημα ρύθμισης και ελέγχου της υγρασίας από 30% έως 95% και δοχείο χωρητικότητας >1000 ml. Το δοχείο νερού να είναι 
ενσωματωμένο στο σώμα της θερμοκοιτίδας, να αποσπάται χωρίς την χρήση εργαλείων, ώστε να μην διακόπτεται η νοσηλεία του νεογνού σε περίπτωση γεμίσματος, ο 
δε τρόπος δημιουργίας της υγρασίας να αποκλείει την δημιουργία μολυσματικών μικροοργανισμών, ανεξάρτητα από το πρωτόκολλο αποστείρωσης". 
 Σχόλια Meditrust:  
Επειδή η φυσιολογική υγρασία περιβάλλοντος είναι συνήθως 30% το σύστημα ρύθμισης και ελέγχου υγρασίας σε πολλές θερμοκοιτίδες αρχίζει από 40%. Επίσης, με 
σκοπό την αποφυγή δημιουργίας μολυσματικών μικροοργανισμών στην ΜΕΝΝ, το όλο σύστημα υγρασίας θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου ενσωματωμένο στην 
θερμοκοιτίδα. Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως ακολούθως: «Προδιαγραφή : "Να διαθέτει σύστημα ρύθμισης και ελέγχου της υγρασίας από περίπου 
40% έως 95% και δοχείο χωρητικότητας ≥1000 ml. Το δοχείο νερού αλλά και το όλο σύστημα Υγρασίας να είναι ενσωματωμένο στο σώμα της θερμοκοιτίδας, να 
αποσπάται χωρίς την χρήση εργαλείων, ώστε να μην διακόπτεται η νοσηλεία του νεογνού σε περίπτωση γεμίσματος, ο δε τρόπος δημιουργίας της υγρασίας και το 
πλήρως ενσωματωμένο σύστημα υγρασίας να αποκλείoυν την δημιουργία μολυσματικών μικροοργανισμών, ανεξάρτητα από το πρωτόκολλο αποστείρωσης» 
• Προδιαγραφή : "Η θερμοκοιτίδα να διαθέτει ευδιάκριτη ενσωματωμένη οθόνη και να παρέχει απεικόνιση τουλάχιστον των εξής παραμέτρων : επιθυμητής 
θερμοκρασίας αέρος εντός της καμπίνας θερμοκρασίας αέρα, επίπεδο υγρασίας, θερμοκρασία δέρματος νεογνού από δύο σημεία ταυτόχρονα (ένα κεντρικό ένα 



περιφερειακό)".  
Σχόλια Meditrust: Θεωρούμε απαραίτητη την λεπτομερή περιγραφή της Οθόνης διότι εκτός του ότι είναι πολύ σημαντικό για το ιατρικό προσωπικό,είναι σημαντικό και 
για την ασφάλεια του νεογνού. Η Οθόνη θα πρέπει να βρίσκεται σε τέτοιο σημείο ούτως ώστε να είναι ευδιάκριτη από απόσταση και από οιοδήποτε σημείο της 
αίθουσας. Όλα τα νέα Μοντέλα Θερμοκοιτίδων διαθέτουν παρόμοια Οθόνη. Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως ακολούθως: «Προδιαγραφή : "Η 
θερμοκοιτίδα να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής, LCD/TFT, διαμέτρου περίπου 8 ιντσών, η οποία να είναι ευδιάκριτη από απόσταση και από οιοδήποτε 
σημείο της αίθουσας και να παρέχει απεικόνιση τουλάχιστον των εξής παραμέτρων : επιθυμητής θερμοκρασίας αέρος, εντός της καμπίνας θερμοκρασίας αέρα, 
επίπεδο υγρασίας, θερμοκρασία δέρματος νεογνού από δύο σημεία ταυτόχρονα (ένα κεντρικό ένα περιφερειακό), συγκέντρωση Ο2 και έξοδο θερμαντικού». 
 • Προδιαγραφή : "Να διαθέτει φίλτρο αέρα υψηλής απόδοσης και παρακράτησης σωματιδίων 0,5μ".  
Σχόλια Meditrust: Επειδή αρκετές θερμοκοιτίδες διαθέτουν φίλτρα με παρακράτηση σωματιδίων από 0,1μ-0,3μ, που είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ασφάλεια του 
νεογνού, προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως ακολούθως: «Προδιαγραφή : "Να διαθέτει φίλτρο αέρα υψηλής απόδοσης και παρακράτησης σωματιδίων 
0,5μ". Δυνατότητα φίλτρου με παρακράτηση σωματιδίων 0,1μ-0,3μ θα εκτιμηθεί». 
 • ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ MEDITRUST : 
 Επειδή θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ασφάλεια του νεογνού να υπάρχουν οπτικοακουστικοί συναγερμοί στην θερμοκοιτίδα ζητάμε την συμπλήρωση 
των προδιαγραφών ως ακολούθως:  
«Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς (Alarms) για τις παρακάτω τουλάχιστον περιπτώσεις: 
i. Απόκλισης Θερμοκρασίας Νεογνού  
ii. Απόκλισης Θερμοκρασίας Αέρος 
iii. Υψηλής Θερμοκρασίας Αέρος  
iv. Υψηλής Θερμοκρασίας δέρματος. 
v. Πρόβλημα αισθητηρίου θερμοκρασίας δέρματος 
vi. Χαμηλό επίπεδο νερού στο θάλαμο υγρασίας 
vii. Πρόβλημα αισθητήρα υγρασίας  
viii. Απόκλιση υγρασίας 
ix. Απόκλιση συγκέντρωσης Ο2 
x. Βλάβη συστήματος 
xi. Βλάβη ανεμιστήρα 
 Η θερμοκοιτίδα θα πρέπει να διαθέτει ειδική επιλογή σίγασης των συναγερμών και δυνατότητα ρύθμισης έντασης του ήχου τους» 
 Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση, 
 Με Εκτίμηση M e d i t r u s t  Ε. Γαβαλά-Λαρίγκου ΕΠΕ 
 Μαριλύ Ματθαίου 
 Τμήμα Πωλήσεων/Διαγωνισμών 

 

   
 


