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           Αζήλα 7/7/2018 
 

ΘΔΜΑ: Δηαβνύιεπζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα δέθα αληιηώλ - αεξνζηξσκάησλ 
γηα ηηο ΜΔΘ Α θαη Β. Δπηθνηλσλία prom11@kat-hosp.gr  

 
Αμηόηηκνη θύξηνη, 
Κύξηνη, 
ζρεηηθά κε ηελ σο άλσ ζην ζεκα, δηαβνύιεπζε, παξαθαινύκε όπσο ιάβεηε ππόςε θαη  
δηαηππώζεηε αληίζηνηρα ,ηα ζρεηηθά κε ηα αλαθεξόκελα ζηηο θάησζη παξαγξάθνπο ησλ εδε 
αλαξηεκέλσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζαο: 
  

ζτεηικά με προδ 6 : 
Να αποηελείηαι από περίποσ 20 κσυελίδες, με δσναηόηηηα μεμονφμένης ανηικαηάζηαζης ηοσς ζε 
περίπηφζη βλάβης . 

 
ζρόιηα:όπσο είλαη γλσζηό ηα αεξνζηξώκαηα έρνπλ δηάθνξεο ζρεδηάζεηο  πνπ ηα θαηαηάζνπλ ζε 
δηάθνξεο θαηεγνξίεο. 
-κεκνλσκέλεο (σο εηθ 1)  ή  
-ελσκέλεο (θαη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο λνείηαη όηη νη αεξνθπςειίδεο θνπζθώλνπλ αλεμάξηεηα σο θαη ε 
εξκελεία ησλ αεξνζηξσκάησλ). σο εηθ 2 
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ΠΡΟ:  
 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣ 

 ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
  Νίθεο 2, 145 61 ΚΗΦΙΙΑ  
   Prom11@kat-hosp.gr 
θαη  
ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 
 

 

εικ 1  

single cells:μεμονυμένηρ 

ανηικαηάζηαζηρ συπίρ ηη 

σπήζη επγαλείυν, η κάθε 

μια αεποκςτελίδα 

αποζπάηαι ππορ 

ανηικαηάζηαζη από ηην 

επόμενη συπίρ ηη σπήζη 

επγαλείυν 

ζκούπα αεποκςτελιδα (δςζσεπαίνει ηον 

αποηελεζμαηικό καθαπιζμό)  

-διαθανήρ αεποζκςτελίδα---οπαηά 
αποηελέζμαηα για καλύηεπο καθαπιζμό 

εικ 2 integrated cells ζςνδεδεμένερ 

αεποκςτελίδερ πος ζε πεπίπηυζη διάηπηζηρ 

ππέπει να αλλασθεί ολο ηο επάνυ επίπεδο ηος 

αεποζηπώμαηορ (ςτηλό κόζηορ) ή (ζε ζπάνιερ 

πεπιπηώζειρ) να διαηπηθεί ηο "κέλςθορ" και να 

επέμβει ζηο εζυηεπικό να αλλάξει ηον 

αεποθάλαμο (σπονοβόπα διαδικαζία, σπεώζη 

κόζηορ επγαηώπαρ  κηλ) 
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Δπεηδή από ηελ εκπεηξία καο  θαηά ηελ έθβαζε δηαθόξσλ δηαγσληζκώλ ζην παξειζόλ , ππάξρνπλ 
δηάθνξεο παξεξκελείεο πνπ εγείξνπλ ελζηάζεηο, θαη θσιπζηαξγείεο ζε δηαγσληζκνύο παξαθαινύκε 
αλαιόγσο ηη ζέιεηε δηαηππώζηε αληίζηνηρα.Λρ αλ ζέιεηε αεξνζηξώκαηα  θαηεγνξίαο  σο θαη ε εηθ 1 
ηόηε ζα πξέπεη λα δηαηππσζεί : 
 

πξνδ 6 Να απνηειείηαη από πεξίπνπ 20 θπςειίδεο, κε δπλαηόηεηα κεκνλσκέλεο 

αληηθαηάζηαζεο (ρσξίο λα απαηηείηαη ε δηάηξεζε  ηνπ ηκήκαηνο ηεο αεξνθπςειίδαο ή 

κπάισκα), ζε πεξίπησζε βιάβεο . 
 

ζτεηικά με ΅ 
-πξνδ 11  αληιία αέξα λα δηαζέηεη ερεηηθνύο θαη νπηηθνύο ζπλαγεξκνύο γηα θαηαζηάζεηο ρακειήο 
πίεζεο, γηα βιάβε ζηε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο θαη γηα έιιεηςε ηξνθνδνζίαο  
 &  
πξνδ 16  Η αληιία αέξνο λα δηαζέηεη πιήθηξν ζίγαζεο ησλ ζπλαγεξκώλ  

 
νξζώο δεηάηε θαη ηα 2 δειαδή ερεηηθνύο θαη νπηηθνύο ζπλαγεξκνύο. Δρνπλ θαηαγξαθεί πνιιά (θαη 
ζαλαηεθόξα) πεξηζηαηηθά γηαηί ππήξμε ζίγαζε ζπλαγεξκώλ (ζπρλή θίλεζε ζην θνξηηζκέλν από 
ερεηηθά κελύκαηα πεξηβάιινλ ΜΔΘ) επεηδή ην κεράλεκα ΓΔΝ ΔΙΥΔ ΟΠΣΙΚΟ ΤΝΑΓΔΡΜΟ… 
Οξζώο ην δεηάηε κε ηελ επζύλε ηεο πξνλνεηηθόηεηαο πνπ έρεηε ζαθώο θη  νθείιεηε λα επηδεηθλείεηε 
σο αλαζέηνπζα αξρή, εκείο απιά ζαο ην επηζεκαίλνπκε θαζώο (από ηελ εκπεηξία καο) ζπρλά 
γίλεηαη πξνζπάζεηα αθαίξεζεο ησλ νπηηθώλ ζπλαγεξκώλ  

 
 

ζτεηικά με πξνδ 15   
"Να σπάρτει δσναηόηηηα επιλογής τρόνοσ κύκλοσ θεραπείας από ηον τρήζηη, για ηη μεγαλύηερη 
άνεζη ηοσ αζθενή. Να αναθερθούν οι διαθέζιμοι τρόνοι. " 
 

ε επηινγή ρξόλνπ ηνπ θύθινπ μεθνπζθώκαηηνο/θνπζθώκαηνο γίλεηαη αθόκε θαη ζηα ππνδηέζηεξα 
αεξνζηξώκαηα. Θεσξνύκε όηη ε θπζε ησλ αζζελώλ ζαο   πνπ κπνξεί λα είλαη πνιπηξαπκαηίεο 
επνκέλσο θαη λα παξακείλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηα΄ζηεκα θιηλήξεηο, ζα πξέπεη κ\λα νξίζεηε ηνλ 

ρξόλν θύθιν ζπλήζσο είλαη 7,5 /15 ιεπηά   

  
 

ζτεηικά με πξνδ 17  
 "Σν ζύζηεκα λα δηαζέηεη ηκάληα γξήγνξεο απαζθάιηζεο CPR πάλσ ζην αεξόζηξσκα, ζε εκθαλέο 
ζεκείν, γηα ηελ άκεζε απειεπζέξσζε ηνπ αέξα ζε πεξίπησζε θαξδηναλαπλεπζηηθήο 
αλαδσνγόλεζεο " 
 

 

  
  
επεηδή ζα πξέπεη ε θάζε αλαζέηνπζα αξρή λα πξνλνεί εθεί πνπ "θαη ην δεπηεξόιεπην κεηξάεη" θη 
απηό ζπκβαίλεη όηαλ ζα ρξεηαζηεί λα γίλεη ζε πεξίπησζε αλαθνπήο, εθαξκνγή θαξδηαλαπλeπζηηθήο 
αλαδσνγόλλεζεο, θαη λα πξνζθέξεη αεξόζηξσκα πνπ λα μεθνπζθώλεη γξήγνξα (κεγάινπο 



    Μ.Ε.Π.Ε        

    ΙΑΣΡΙΚΑ ΕΙΔΗ                                                                          ΑΜΠ 1977                                                   ISO 13485 : 2012      

 

      

EnaMed Μ/πη ΕΠΕ                               www.enamed.gr   
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 44, ΤΚ 15233 ΑΘΗΝΑ    τηλ 2108022150 & 2111069383           email: info@enamed.gr    

FAX:2106838221 
  

  

αεξνζσιήλεο ,ζύζηεκα μεθνπζθώκαηνο θηι σο πξναλαθέξακε) αιιά θη έλδεημε ηνπ  CPR Δ 
ΔΜΦΑΝΔ θη ΔΤΚΟΛΑ ΠΡΟΒΑΙΜΟ ΗΜΔΙΟ. 
Τπάξρνπλ 2 θαηεγνξίεο ζε νινπο ηνπο θαηαζθεπαζηέο. 
-απηό πνπ ην CPR (ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ) είλαη ΠΑΝΩ ΣΗΝ ΑΝΣΛΙΑ (δειαδή ζηε κεηώπε ησλ πνδηώλ) θη 
απιά απνζπλδύεηαη ηελ έλσζε ηνπ ζσιήλα κε ηελ αληιία  
- απηά πνπ ερνπλ ΙΜΑΝΣΔ παλσ ζην αεξόζηξσκα ζπλήζσο θνληά ζην ηκήκα θεθαιήο πνπ 
πνιιέο θνξέο θαιύπηεηαη από ηα ζεληόληα/θιηλνζθεπάζκαηα αιιά θη από ηα πιαηλά θάγθεια θαη ν 
ρεηξηζηήο ράλεη ρξόλν λα ζπκεζεί αλ ε πξόζβαζε είλαη ζηελ αξηζηεξή ε δεμηά πιεπξά ,λα θαηεβάζεη 
ηα θάγθεια θηι 

 
Οπόηε ε πξνδ 17 λα δηακνξθσζεί 

 Σν ζύζηεκα λα δηαζέηεη ζύζηεκα γξήγνξεο απαζθάιηζεο CPR πάλσ ζηε αληιία ηνπ 

αεξνζηξώκαηνο, ζε εκθαλέο ζεκείν, γηα ηελ άκεζε απειεπζέξσζε ηνπ αέξα ζε πεξίπησζε 

θαξδηναλαπλεπζηηθήο αλαδσνγόλεζεο . 

 
ζρεηηθά κε πξνδ 20: Ο πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό CE θαη ε 
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη ISO 13485. Να θαηαηεζνύλ ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά  

Από ηε ζηηγκή πνπ ην πεδίν πηζηνπνίεζεο ζρεηίδεηαη κε ηα αεξνζηξώκαηα, θαη ην πξνηόλ ερεη CE  
δελ ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη θαηαμησκέλνη θαηαζθεπαζηέο γηαηη ερνπλ ην έλα ή ην άιιν 
iso.Eμάιινπ ην iso 13485 πνπ αθνξά πεξηζζόηεξν ην service είλαη ζεκαληηθό λα ην έρεη ν 
αληηπξόζσπνο/πξνκεζεπηήο ζαο πνπ ιακβάλεη όια ηα κέηξα (θαη ερεη πηζηνπνηεζεί θαηά ISO) ΓΙΑ 
ΣΗΝ ΑΜΔΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ Α.Δμάιινπ θη από ηνπο θαλνληζκνύο ησλ πξνκεζεηώλ ην ISO δελ 
είλαη ππνρξεσηηθό. 
Μπνξείηε λα δεηήζεηε γλσκάηεπζε από θάζε αξκόδηα αξρή (ΔΚΑΠΣΤ,ΔΟΦ θηι) θαζώο είλαη 
ρηιηνεηπσκέλν από ηνπο αξκόδηνπο ζε θάζε ζρεηηθό ζπλέδξην. 
Πξνηείλνπκε λα δηακνξθσζεί 
 

πξνδ 20 Ο πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό CE θαη ε θαηαζθεπάζηξηα 

εηαηξεία λα δηαζέηεη ISO 13485 ή ISO 9001. Να θαηαηεζνύλ ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά 
 

ΝΑ ΠΡΟΣΕΘEI KAI H KATΩΘΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

-Λεηηνπξγία 3 ζε 1 (δειάδή 2 αεξνθπςειίδεο θνπζθσκέλεο θαη ε επόκελε μεθνύζθσηε θη 

απηή ε ελαιιαγή λα αθνινπζείηαη  ζηαδηαθά ζε νιεο ηηο αεξνθπςειίδεο ζώκαηνο) ζε θύθιν 

ησλ 7,5 θαη 15 ιεπηώλ ώζηε λα ππάξρεη θαιή ζηήξημε ηνπ ζώκαηνο αιιά θαη 

απνηειεζκαηηθά ρακειή/κεδεληθή πίεζε  ζην κεγαιύηεξν ζεκείν ηνπ ζώκαηνο. 

 

αο επηζπλάπηνπκε θαη ζρεηηθό επεμεγεκαηηθό γεληθό πεξί αεξνζηξσκάησλ θη 
επειπηζηνύκε κε ηα αλσηέξσ λα ζπκβάιινπκε ζηνλ εθζπρξνληζκό ηεο ππνδνκήο ησλ 
λνζνθνκείσλ καο. 
ηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία,  
 
κε εθηίκεζε, 
Δήκεηξα Θενδώξνπ              
Βηνηαηξηθόο κεραληθόο 

dtheodorou@enamed.gr  

ΚΙΝ. 6972442852  


