
(ΙerΠναPharma

ΑΠΟ: LERIVA PHARMA ΑΕ

Χονδρικό Εμπόριο Βασικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

ΛΕΩΦ. ΠΗΓΗΣ 33 & ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ 6, 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΑΦΜ: 800373365- ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλ.: 210 6199886, Fax: 210 6178733

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Θέμα: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ιιΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ

ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64 ΤΟΜΩΝ»

Αξιότιμοι κύριοι,

Στα πλαίσια Του υπ' αριθμ. πρωτ. 7935/28-02-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραΦών του

διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια ενός «Αξονικού Τομογράου 64 τομών», προϋπολογισμού

400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, σας παραθέτουμε τις προτάσεις της εταιρείας μας

αναψορικά με:

13. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

13.1 Εγχυτής ΝΑΙ. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλος για εγχύσεις σκιαγραφικού

σε εξετάσεις αξονικής τομογραφίας. Να έχει δυνατότητα και για έγχυση

ορού. Η κεφαλή του εγχυτή να στηρίζεται σε τροχήλατη όάση με

αντιστατικούς τροχού ς. Να πραγματοποιεί έγχυση σκιαγραφικού σε φάσεις

τουλάχιστον 1-6 ειτυτέδων.

Η εταιρεία Leriva Pharma ΑΕ προτείνει την τροποποίηση των παραπάνω ως εξής:

13.1 Εγχυτής Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλος για εγχύ σεις σκιαγραψικού μέσου και

ψυσιολογικού ορού σε εξετάσεις αξονικής τομογραψίας. Η κεψαλή του εγχυτή να

στηρίζεται σε τροχήλατη βάση με αντιστατικούς τροχούς. Να πραγματοποιεί έγχυση

σκιαγραψικού σε Φάσεις τουλάχιστον 1-6 επιπέδων. Να έχει μέγιστο όριο πίεσης

τουλάχιστον 300 psi. Να δέχεται αναλώσιμο σετ πολλαπλών χρήσεων εγκεκριμένο

για συνεχή χρήση τουλάχιστον 12 ωρών. Να δέχεται 2 ψιάλες σκιαγραψικού μέσου

(50 έως 500ml) και μία ψιάλη ψυσιολογικού ορού (τρίτη γραμμή) - χωρίς σύριγγες

εγχυτής. Ο ρυθμός έγχυσης για ψάσεις σκιαγραψικού: 0,5 έως 9,7mΙ/sec σε βήματα
των 0,1 mI/sec και σε Φάσεις ψυσιολογικού ορού: 0,1 έως 9,8m1/sec. Να διαθέτει

έγχρωμη LCD οθόνη αψής για τον έλεγχο και προγραμματισμό των εγχύσεων από την

αίθουσα ελέγχου. Να διαθέτει ενεργό Θερμαντικό σύστημα του σκιαγραψικού μέσου

στους 35ο C περίπου. Να διαθέτει λειτουργία ταυτόχρονης έγχυσης σκιαγραψικού και

ορού σε ποσοστιαία αναλογία. Να έχει την δυνατότητα έγχυσης σκιαγραψικού μέσου
και ψυσιολογικού ορού ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες

εξετάσεις όπως αγγειογραψίες. Να έχει δυνατότητα προγραμματισμού με έτοιμα

πρωτόκολλα έγχυσης. Να γίνεται παρακολούθηση της έγχυσης και του διαγράμματος

της πίεσης-ροής. Προτείνουμε επίσης ο εγχυτής να διαθέτει σύστημα ασΦαλείας
όπου Θα ανιχνεύει αέρα κατά την έγχυση σκιαγραψικού και ψυσιολογικού ορού.
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Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης θραύσης ή έμψραξης αγγείων ,ώστε να επιτευχθεί.

η μέγιστη ασφάλεια Του ασθενούς κατά την διάρκεια της εξέτασης. Να έχει Την

δυνατότητα συγχρονισμού με τον αξονικό τομογράψο.
Να έχει την δυνατότητα για λήψη της Modality Worklist και σύνδεση με PACS για

αποστολή των στοιχείων έγχυσης.

Αναψορικά με την τεχνική προδιαγραψή που παραθέτετε προς διαβούλευση και

συγκεκριμένα: z Να δέχεται ιτιστοποιημένα συμ8ατά αναλώσιμα διαφόρων
κατασκευαστών σας γνωστοποιούμε ότι στην Ελληνική αγορά κυκλοψορούν

αναλώσιμα για εγχυτές σκιαγραψικού μέσου αμψιβόλου ποιότητας και κατασκευής,

χωρίς να διαθέτουν πιστοποιητικά συμβατότητας με τους εγκατεστημένους εγχυτές
των νοσοκομείων της χώρας. Η προμήθεια και χρήση αυτών των αναλωσίμων μπορεί
να οδηγήσει σε μηχανική βλάβη του εγχυτή, να δημιουργηθεί πρόβλημα λειτουργίας
του Αξονικού Τομογράψου καθώς και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του

ασθενούς. Προτείνουμε ο εγχυτής και τα αντίστοιχα αναλώσιμα του να πληρούν

όλους τους κανόνες ασφαλείας σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς της ΕΕ

και να ψέρουν σήμανση CE. Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 13485

καθώς και ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001, ISO 13485 και να

συμμορψώνεται με την ΥΑ ΔΥ8δ/1348 τα οποία και να κατατεθούν με την προσΦορά.
Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και Service

κατάλληλα εκπαιδευμένο με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό

οίκο.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση,

Με εκτίμηση,
Για την εταιρεία
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