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Προς: Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας 

Υπόψην: Γραφείου Προμηθειών.  

Τηλ. 2613-601-872   diabouleysi@agandreashosp.gr 

 

Θέμα: Διαβούλευση  23097/17-6-2020 «Μιας (1) Συσκευής Μηχανικής Υποστήριξης 

Θωρακικών Συμπιέσεων». Προϋπολογισμός: 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

 

Κυρίες Κύριοι,  

Με αφορμή τις προδιαγραφές που αναρτήθηκαν προς διαβούλευση σχετικά με το «Μιας 

(1) Συσκευής Μηχανικής Υποστήριξης Θωρακικών Συμπιέσεων». Προϋπολογισμός: 

14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α», θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής. 

 

Η εταιρεία μας όντας αποκλειστική αντιπρόσωπος του οίκου Stryker (USA), διαθέτει την 

σύστημα θωρακικών συμπιέσεων LUCAS CPR, το οποίο είναι το ποιο διαδεδομένο σύστημα 

στον κόσμο με περισσότερες από 30.000 συσκευές παγκοσμίως και διαθέτει τις 

περισσότερες κλινικές μελέτες και δημοσιεύσεις (>200) από οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο 

σύστημα.  

  

Παρόλα αυτά οι προδιαγραφές που δημοσιεύτηκαν δεν επιτρέπουν την δημιουργία 

υγειούς ανταγωνισμού, αφενός μεν περιγράφουν συγκεκριμένη συσκευή και αποκλείουν 

συσκευές όπως το LUCAS CPR και αφετέρου γιατί δεν συμβαδίζουν με τις ισχύουσες 

κατευθυντήριες οδηγίες του ERC 2015 Guidelines, τις οποίες οφείλουν να σέβονται οι 

δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς παροχής πρώτων βοηθειών. 

 

Στο παρακάτω κείμενο θα δείτε αναλυτικά τα σημεία που θα προτείνουμε να 

τροποποιηθούν προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι το νοσοκομείο σας θα προμηθευτή μια 

συσκευή σύγχρονης τεχνολογίας που θα πληροί τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες 

(ERC 2015 Guidelines). 
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Ζητούμενες προδιαγραφές. 
3. Το ύψος της συσκευής να είναι το πολύ 10cm. 
4. H συσκευή να έχει την δυνατότητα να τοποθετείται επάνω σε φορείο και 
χειρουργικό τραπέζι. 
5. Η συσκευή μετά την τοποθέτησή της στον ασθενή να μην εμποδίζει την κίνηση 
των ακτινοσκοπικών μηχανημάτων. 

 
 
Σχόλια. 
Το ύψος της συσκευής και το αν εμποδίζει ή όχι την κίνηση 
του ακτινοσκοπικού δεν εξασφαλίζει την χρήση της σε 
αιμοδυναμικό εργαστήριο. Για να μπορέσει μια τέτοια 
συσκευή να χρησιμοποιηθεί σε αιμοδυναμικό εργαστήριο θα 
πρέπει πρώτων να είναι ακτινοδιαπερατή και δεύτερον να 
επιτρέπει διάφορες λήψεις που χρειάζονται κατά την 
διάρκεια της αγγειοπλαστικής.   Η συσκευή που περιγράφεται 
στις προδιαγραφές δεν είναι ακτινοδιαπερατή μιας και όλα τα 
ηλεκτρονικά εξαρτήματα πλακέτες και μπαταρίες βρίσκονται 
στην πλάτη του ασθενούς και είναι ακατάλληλη για χρήση σε 
αιμοδυναμικό εργαστήρια.  
 
 
 
Προτεινόμενες αλλαγές. 
Η συσκευή να είναι ακτινοδιαπερατή, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
αιμοδυναμικό εργαστήριο κατά την διάρκεια αγγειοπλαστικής. Να αναφερθούν οι 
διαθέσιμες λήψεις αναλυτικά. 
 

Ζητούμενη προδιαγραφή. 
7. Η συσκευή να διαθέτει οθόνη, στην οποία να απεικονίζονται όλες οι ρυθμίσεις 
, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και οι ενδείξεις σωστής λειτουργίας. 

 
Σχόλια. 
Η χρήση οθόνης LCD δεν είναι πλεονέκτημα μιας και έχει μεγάλη κατανάλωση ενέργειας 
συγκριτικά με τις ενδεικτικές λυχνίες (led) που χρησιμοποιούν οι περισσότερες 
συσκευές, ενώ ταυτόχρονα είναι και εύθραυστη, κάτι που μειώνει την αξιοπιστία της 
συσκευής.  
 
Προτεινόμενες αλλαγές. 
Να φέρει οθόνη LCD ή ενδεικτικές λυχνίες led, που να απεικονίζουν όλες τις ρυθμίσεις 
και τα μηνύματα για την σωστή λειτουργία του συστήματος καθώς και το επίπεδο 
φόρτισης της μπαταρίας. 
 

 
Ζητούμενη προδιαγραφή. 

10. Η συσκευή να συνοδεύεται από τουλάχιστον τρείς (3) ιμάντες συμπιέσεων 
μίαςχρήσης. 



11. Η συσκευή να αναγνωρίζει αυτόματα την θωρακική διάπλαση (ύψος-
περιφέρεια) του κάθε ασθενούς. 
12. Η συσκευή να διαθέτει βάθος συμπιέσεων ίσο με το 20% του ύψους του 
θώρακα του ασθενούς. 
13. Οι ιμάντες να παρέχουν θωρακικές συμπιέσεις με ισοκατανομή του φορτίου 
σε όλη την επιφάνεια του θώρακα. 
16. Η συχνότητα των συμπιέσεων να είναι 80 συμπιέσεις το λεπτό με απόκλιση ±5 
συμπιέσεις . 
 

Σχόλια. 
 
Όλα τα παραπάνω φωτογραφίζουν την συσκευή Autopulse του οίκου Zoll και δεν 
καλύπτουν σε καμία περίπτωση τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες ορίζουν. 
 
ERC Guidelines Summary 2015.  
 

 
 
ERC 2015 Section 3 
Ensuring high-quality chest compressions with adequate depth, rate and minimal 
interruptions, regardless of whether they are delivered by machine or human is 
important.766 and 767 In addition mechanical compressions usually follow a period of 
manual compressions. 768 The transition from manual compressions to mechanical 
compressions whilst minimising interruptions to chest compression and avoiding delays 
in defibrillation is therefore an important aspect of using these devices. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι  
Είτε η ΚΑΡΠΑ γίνεται χειροκίνητα, είτε με οποιαδήποτε συσκευή οι κατευθυντήριες 
οδηγίες παραμένουν ίδιες δηλαδή. 

• 100 -120 συμπιέσεις το λεπτό στο κέντρο του στήθους (και όχι περιμετρικά).  

• Βάθος συμπιέσεων τουλάχιστον 5 cm και όχι περισσότερο από 6 cm και 

επαναφορά του στήθους στην αρχική του θέση.  

• Ο χρόνος παροχής εμφυσήσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 sec για κάθε μία 

από τις δύο εμφυσήσεις και όχι μεγαλύτερος από 5 sec και για τις δύο 

εμφυσήσεις.  

• Ο χρόνος διακοπής της ΚΑΡΠΑ για την τοποθέτηση της συσκευής θα πρέπει να 

είναι όσο το δυνατόν μικρότερος.  

 
Σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός 
όσον αφορά χειροκίνητες ή μηχανικές συμπιέσεις. Οι συμπιέσεις θα πρέπει να γίνονται 
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στο κέντρο του στήθους με συγκεκριμένο βάθος και ρυθμό ανεξάρτητα αν παρέχονται 
από άνθρωπο ή από συσκευή.  
 
 
Προτεινόμενες αλλαγές. 
Να παρέχει θωρακικές συμπιέσεις στο κέντρο του στήθους, σύμφωνα με το ERC.  
 
Το σύστημα να χορηγεί συμπιέσεις με ρυθμιζόμενη συχνότητα από 100 έως 120 
συμπιέσεις το λεπτό και βάθος συμπιέσεων τουλάχιστον 5 cm και όχι περισσότερο από 6 
cm σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα (ERC 2015). 
 
 
 

Ζητούμενη προδιαγραφή. 
15. Η διάρκεια των παύσεων μεταξύ των εμφυσήσεων να είναι το πολύ 1,5 
δευτερόλεπτα. 

 
Σχόλια. 
Σύμφωνα με το ERC (βλέπε παραπάνω), κάθε μια από τις δύο εμφυσήσεις πρέπει να έχει 
διάρκεια 1 sec. δηλαδή 2 sec συνολικά χωρίς να υπολογίσουμε το ενδιάμεσο κενό, ενώ ο 
συνολικός χρόνος παύσης για εμφυσήσεις δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 sec.  
Οπότε το 1.5 sec που ζητάει η υπάρχουσα προδιαγραφή είναι εκτός των προβλεπόμενων 
πρωτοκόλλων.  
 
Προτεινόμενες αλλαγές. 
Να διαθέτει ηχητική ειδοποίηση για την παροχή εμφυσήσεων (αερισμού) και χρόνο 
παύσης >2 -5 sec.  
 

 
Ζητούμενη προδιαγραφή. 

20. Η συσκευή να συνοδεύεται από: 
• Τουλάχιστον δύο (2) αποσπώμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων 
λιθίου. 
• Έναν (1 ) εξωτερικό φορτιστή μπαταρίας 220 Volt AC/50Hz. 
21. Η αυτονομία της συσκευής με την μπαταρία να είναι τουλάχιστον για τριάντα 
(30) λεπτά συνεχών συμπιέσεων. 
22. Ο φορτιστής να έχει την δυνατότητα να φορτίζει ταυτόχρονα δύο (2) 
μπαταρίες. 
23. Ο φορτιστής να έχει την δυνατότητα να κάνει έλεγχο και συντήρηση των 
μπαταριών. 
24. Ο χρόνος πλήρους φόρτισης αποφορτισμένης μπαταρίας να είναι το πολύ 5 
ώρες. 

 
Σχόλια. 
Οι παραπάνω προδιαγραφές περιγράφουν την συσκευή Autopulse του οίκου Zoll, η 
οποία διαθέτει μπαταρίες που φορτίζουν μόνο σε εξωτερικό φορτιστή και χρειάζονται 
conditioning σε τακτά χρονικά διαστήματα.  



 
* Το σύστημα τροφοδοσίας του Autopulse αποδείχτηκε στην πράξη αναξιόπιστο με 
αποτέλεσμα να κλείνει απροειδοποίητα η συσκευή. Αυτό οδήγησε σε ένα μεγάλο Recall 
το 2011 και έκτοτε η κατασκευάστρια εταιρεία Zoll υποχρεούται να παρέχει 
τουλάχιστον 3 μπαταρίες με κάθε συσκευή, κάτι που είναι μειονέκτημα.  
 
Παρόλα αυτά ακόμα και με τρεις ή και παραπάνω μπαταρίες οι χρήστες θα πρέπει να 
διακόπτουν την ΚΑΡΠΑ και να αποσυνδέουν τον ασθενή προκειμένου να αλλάξουν 
μπαταρία μιας και οι μπαταρία τοποθετείται στην πλάτη του ασθενούς. Αυτό σημαίνει 
ότι ο μέγιστος χρόνος παύσης της ΚΑΡΠΑ για την αλλαγή μπαταρίας και την 
επαναλειτουργία της συσκευής ξεπερνά κατά πολύ τα 7 sec που ορίζουν οι 
κατευθυντήριες οδηγίες.  
 
Αντίθετα το Lucas CPR, λειτουργεί με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν 
χρειάζεται conditioning, φορτίζει απευθείας επάνω στην συσκευή από παροχή 220V/AC 
χωρίς να χρειαστεί να διακοπή η λειτουργία της συσκευής για αλλαγή μπαταρίας και 
παρέχει αυτονομία για 45 λεπτά, ενώ λειτουργεί κανονικά και με αφόρτιστη μπαταρία. 
Επίσης μπορεί να φορτιστεί απευθείας και από παροχή ασθενοφόρου 12 V.   
 
Προτάσεις 
Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου που δεν χρειάζεται συντήρηση. Η 
αυτονομία της συσκευής με την μπαταρία να είναι τουλάχιστο 45 λεπτά. Η φόρτιση της 
μπαταρίας να γίνεται επάνω στην συσκευή από εξωτερικό τροφοδοτικό – φορτιστή 
AC/220V το οποίο θα συνοδεύει την συσκευή.  Ο χρόνος πλήρους φόρτισης της 
μπαταρίας να μην ξεπερνά τις 2 ώρες. Να μπορεί να λειτουργήσει απευθείας από το 
τροφοδοτικό - φορτιστή AC & DC ακόμα και με αφόρτιστη μπαταρία. Να έχει δυνατότητα 
τροφοδοσίας και φόρτισης απευθείας από παροχή 12V/DC. 
 

 

Ευελπιστούμε τα παραπάνω να σας φανούν χρήσιμα στην επιλογή μια σύγχρονης 

συσκευής που καλύπτει τα ισχύοντα πρωτόκολλα, που θα είναι χρήσιμη και αποδοτική 

χωρίς προβλήματα και η οποία θα βοηθήσει σημαντικά στο να σωθούν περισσότερες ζωές.  

 

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία. 

 

Με εκτίμηση 
Για την «Β. & Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε.» 

 

Χάρης Τσακίρης 
Διευθυντής πωλήσεων. 

Κ. 6977-456489 
Email: harris.tsakiris@mantzaris.com 
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