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ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
         «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email: diabouleysi@agandreashosp.gr 

              ΠΕΙΡΑΙΑΣ  31/05/2018

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια 
«Αεροστρωμάτων με Αντλία για Πρόληψη Κατακλίσεων σε Βαρέως Πάσχοντες Ασθενείς της 

Μ.Ε.Θ.» - δύο (02) τεμάχια με Αρ. Πρωτ.: 16513 / 15-05-2018

Κύριοι,

Σε συνέχεια του αιτήματός σας για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την 
προμήθεια «Αεροστρωμάτων με Αντλία για Πρόληψη Κατακλίσεων σε Βαρέως Πάσχοντες Ασθενείς 
της Μ.Ε.Θ.» - δύο (02) τεμάχια με Αρ. Πρωτ.: 16513 / 15-05-2018 και για την ανάπτυξη ευρύτερου 
ανταγωνισμού,  χωρίς καμία υποβάθμιση των ζητουμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών   η εταιρεία μας 
είναι στην ευχάριστη θέση να σας υποβάλει τις εξής προτάσεις:

Εισαγωγή: 

Η εταιρία μας, συνεργαζόμενη από το 2003 με τον Κατασκευαστικό Οίκο Talley Medical – Αγγλίας 
(www.talleygroup.com) διαθέτει στην ελληνική αγορά εξειδικευμένα στρώματα πρόληψης και 
θεραπείας αναπτυσσόμενων  κατακλίσεων και εφαρμόζει τα ακόλουθα πρότυπα και οδηγίες ως 
προς την διακίνηση, απολύμανση και τεχνικό έλεγχο ιατρικών συσκευών σύμφωνα με:

 Community Equipment Loan Stores – Guidance on   Decontamination (MHRA DB2003)
 Management of Medical Devices Prion to Repair, Service or Investigation (MHRA 

DB2003) 
 ISO 13485:2012 με πεδίο πιστοποίησης: « Τεχνική Υποστήριξη Ιατροτεχνολογικού 

Εξοπλισμού»
 ΙSO 9001:2008 με πεδίο πιστοποίησης: «Υπηρεσίες Ενοικίασης Συσκευών και 

Στρωμάτων Κατάκλισης  & Υπηρεσίες Καθαρισμού και Απολύμανσης των Στρωμάτων 
Κατάκλισης και των Ιατρικών Συσκευών στις Εγκαταστάσεις  της Εταιρίας»

mailto:diabouleysi@agandreashosp.gr
http://www.talleygroup.com/
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1. Να λειτουργεί με ρεύμα 220/50 Mz και με μπαταρία για περιπτώσεις μεταφοράς ή διακοπής 
ρεύματος με δυνατότητα διατήρησης της πίεσης για τουλάχιστον 12 ώρες. 

I. H τάση δικτύου που θα πρέπει να αναφέρεται είναι 200V/50Ηz και όχι στα 50Mz 
όπως προφανώς εκ’ παραδρομής αναφέρθηκε.

II. Το προτεινόμενο από την εταιρία μας αερόστρωμα δεν διαθέτει μπαταρία, αντιθέτως 
διαθέτει ειδικές βαλβίδες για την διατήρηση του αέρα στο εσωτερικό του 
αεροστρώματος για 12 ώρες, για κάθε περίπτωση μεταφοράς του ασθενούς ή 
διακοπής ρεύματος.  

Δεδομένου ότι το ζητούμενο είδος δεν αποτελεί ιατροτεχνολογικό προϊόν υποστήριξης ζωής 
(π.χ αναπνευστήρας) ή συσκευής μέτρησης ζωτικών παραμέτρων όπου απαιτείται η 
αδιάλειπτη λειτουργία τους  και σε συνδυασμό με την ύπαρξη συστημάτων UPS στον χώρο 
της ΜΕΘ του νοσοκομείου σας, για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε 
την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως

 «Να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50 Hz με δυνατότητα διατήρησης της πίεσης για τουλάχιστον 
12 ώρες για περιπτώσεις μεταφοράς ή διακοπής ρεύματος. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη 
μπαταρίας.»
 

3. Να εξυπηρετεί την πρόληψη και θεραπεία κατακλίσεων έως και 4 βαθμού.

Στην αγορά υπάρχουν πολλές κατασκευάστριες εταιρίες οι οποίες δηλώνουν ακόμη και στα 
επίσημα brochures ότι τα προσφερόμενα στρώματά τους είναι κατάλληλα για πρόληψη και 
θεραπεία κατακλίσεων έως και 4 βαθμού χωρίς να διαθέτουν τις αναγκαίες σχετικές μελέτες. 

Για την ποιοτική αναβάθμιση των ζητούμενων ειδών προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης 
της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως:

«3. Να εξυπηρετεί την πρόληψη και θεραπεία κατακλίσεων έως και 4 βαθμού. Να 
κατατεθούν σχετικές μελέτες »

7.  Να διαθέτει κάλυμμα αδιάβροχο, αεροδιαπερατό, πλήρως αποσπώμενο και εύκολο στον 
καθαρισμό.

Εκτός από τα ανωτέρω χαρακτηριστικά ένα κάλυμμα υψηλής ποιότητας θα πρέπει να είναι 
διελαστικό  (δηλ. τανυσμός  προς τις δύο κατευθύνσεις ώστε να μην εμποδίζει την βύθιση 
του ασθενούς στις αεροκυψέλες, συμβάλλοντας  με τον τρόπο αυτό  στην 
αποτελεσματικότερη θεραπεία του). Οι ραφές του να μην επιτρέπουν την εισροή βιολογικών 
ή άλλων υγρών εντός του στρώματος και να είναι αντιβακτηριδιακό, υποαλλεργικό  και 
φυσικά να είναι πλενόμενο. 
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Όλα τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά καλυμμάτων 
κατασκευαστών, που αντιπροσωπεύονται στην ελληνική αγορά και αποσκοπούν στην 
ποιοτικότερη αναβάθμιση των ζητουμένων  τεχνικών προδιαγραφών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής 
ως ακολούθως:

«7. Να διαθέτει κάλυμμα αδιάβροχο, αεροδιαπερατό, πλήρως αποσπώμενο και εύκολο στον 
καθαρισμό. Να είναι αντιβακτηριδιακό, υποαλλεργικό  και οι ραφές του να μην επιτρέπουν 
την εισροή βιολογικών ή άλλων υγρών εντός του στρώματος.» 

11. Να είναι δυνατή μέσω επεξεργαστή η ρύθμιση ανάλογα με το βάρος του ασθενή και την 
επιδιωκόμενη θεραπεία. Να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης ασφαλείας για πρόβλεψη 
και αποφυγή λανθασμένων ενεργοποιήσεων π.χ. σε μεταφορά, καθαρισμό. 

  Η αυτόματη ρύθμιση της πίεσης του αέρα ανάλογα με το βάρος, την θέση και την κίνηση 
του ασθενούς, μέσω επεξεργαστή, αποτελεί πλέον ένα standard χαρακτηριστικό όλων των 
σύγχρονων στρωμάτων κατάκλισης.  Ωστόσο και η δυνατότητα του χρήστη να ρυθμίσει την 
πίεση ανάλογα το βάρος και την άνεση του ασθενή, όπως πολύ σωστά αναφέρεται στις 
προδιαγραφές σας,  σίγουρα αποτελεί ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών  προτείνουμε 
την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως:

«11. Να είναι δυνατή μέσω επεξεργαστή η αυτόματη  ρύθμιση της πίεσης ανάλογα με το 
βάρος του ασθενή και την επιδιωκόμενη θεραπεία με επιπλέον δυνατότητα του χρήστη να 
ρυθμίσει την πίεση ανάλογα το βάρος και την άνεση του ασθενή. Να υπάρχει δυνατότητα 
ενεργοποίησης ασφαλείας για πρόβλεψη και αποφυγή λανθασμένων ενεργοποιήσεων π.χ. 
σε μεταφορά, καθαρισμό.»
  

12. Να διαθέτει φωτεινές ενδείξεις παραμέτρων.

Στα προτεινόμενα στρώματα από την εταιρία μας όλες οι ρυθμίσεις καθώς και τα 
συστήματα συναγερμού απεικονίζονται με ευκρίνεια σε LCD οθόνη. 

Συμφώνα με τα ανωτέρω για την ανάπτυξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε την 
αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως

« Να διαθέτει φωτεινές ενδείξεις ή LCD οθόνη για την απεικόνιση  όλων των ρυθμίσεων 
καθώς και των συστημάτων συναγερμού.» 
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13. Να διαθέτει τρόπους λειτουργίας α) Εναλλασσόμενης πίεσης σε χρονικά διαστήματα σταθερά 
και όχι μεγαλύτερα των 10 λεπτών. β) Μεγίστης πληρότητας για την περιποίηση του ασθενή 
με αυτόματη απενεργοποίηση και επιστροφή στην προγραμματισμένη λειτουργία σε 
λιγότερο από 30 λεπτά. 

α) Εναλλασσόμενη πίεση σε σταθερά χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 10 λεπτών. 

Βιβλιογραφικά  αναφέρεται  πως  ένας  παρατεταμένος χρόνος κύκλου μεταβλητής πίεσης συμβάλει 
στην αύξηση της άνεσης  και στην  επαρκή επαναιμάτωση των ιστών, σημαντικοί παράγοντες για 
ασθενείς με  ασταθή κατάγματα, αγγειακές νόσους κ.α. 

 51. Makhsous M, Priebe M, Bankard J, Rowles D, Zeigler M,Chen D, et al. Measuring tissue perfusion during pressure relief 
maneuvers: insights into preventing pressure ulcers. JSpinal Cord Med. 2007;30(5):497-507.

52.Masaki N, Sugama J, Okuwa M, Inagaki M, Matsuo J,Nakatani T, et al. Heel blood flow during loading and 
off-loading in bedridden older adults with low and normal ankle-brachial pressure index: a quasi-experimental study. Biol Res 
Nurs. 2013 Jul;15(3):285-91.

53.Hampton S. The QUATTRO ACUTE mattress and pressure ulcer prevention. Br J Nurs. 2003 Jun 12-25;12(11):697-8, 700-1.

 Τα προτεινόμενα  στρώματα κατάκλισης της εταιρίας  μας διαθέτουν, αυτόματη μέσω 
επεξεργαστή ρύθμιση του κύκλου λειτουργίας εναλλασσόμενης πίεσης  ανάλογα με το βάρος 
του ασθενή από 10 min έως και 30 min.  
Πολλές πλέον κατασκευαστικές εταιρίες έχουν ενσωματώσει αυτή την λειτουργία στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά τους  είτε με δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου από τον χρήστη, είτε αυτό-
ματα.  

Λειτουργία συνεχούς Χαμηλής Πίεσης (για  βέλτιστη κατανομή πίεσης)
Για ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που οφείλουμε να σας ενημερώσουμε είναι  η δυνατότητα 
εφαρμογής συνεχούς χαμηλής πίεσης.   Αυτό το πλεονέκτημα το διαθέτουν  αρκετά από τα 
σύγχρονα στρώματα κατάκλισης της αγοράς.   
Όταν η λειτουργία της συνεχούς χαμηλής πίεσης επιλεχθεί, η εφαρμοζόμενη πίεση 
εξισορροπείται  εντός των κυψελών, επιτρέποντας μεγαλύτερη βύθιση του ασθενούς στην 
επιφάνεια του στρώματος, την  βέλτιστη κατανομή της πίεσης  και την βελτίωση της άνεσης 
του ασθενούς.
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Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη σε κάθε περίπτωση όπου η εναλλασσόμενη πίεση 
αντενδείκνυται για τον ασθενή. (π.χ ασταθή κατάγματα).   

Λειτουργία Low air Loss 
H δυνατότητα κυκλοφορίας αέρα  κάτω από το κάλυμμα προς τον ασθενή  ώστε  να βοηθά  
να παραμείνει  το  δέρμα  του  ασθενούς στα επιθυμητά επίπεδα θερμοκρασίας και 
υγρασίας. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα περιβάλλον που μειώνει την εφίδρωση του 
ασθενή.

Συμφώνα με τα ανωτέρω και για την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών  προτείνουμε 
την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως:

«13. Να διαθέτει τρόπους λειτουργίας α) Εναλλασσόμενης πίεσης σε χρονικά διαστήματα 
ώστε να παρέχεται επαρκής αιμάτωση των ιστών προστατεύοντας τον ασθενή από τις 
κατακλίσεις (να αναφερθούν). β) Εφαρμογής συνεχούς  χαμηλής πίεσης στον ασθενή με 
αυτόματη ρύθμιση πίεσης του αέρα ανάλογα με το βάρος, την θέση και την κίνηση του 
ασθενούς, μέσω επεξεργαστή.γ) Δυνατότητα κυκλοφορίας αέρα  κάτω από το κάλυμμα 
προς τον ασθενή  ώστε  να βοηθά  να παραμείνει  το  δέρμα  του  ασθενούς στα επιθυμητά 
επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας. δ) Μεγίστης πληρότητας για την περιποίηση του 
ασθενή με αυτόματη απενεργοποίηση και επιστροφή στην προγραμματισμένη λειτουργία σε 
λιγότερο από 30 λεπτά.» 

15. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η δυνατότητα αυτόματης και σταδιακής προσαρμογής των  
αεροθαλάμων προ της μεταφοράς σε κοινή κλίνη.

Δυστυχώς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την ανωτέρω προδιαγραφή. Παρακαλούμε για 
περαιτέρω διευκρινήσεις 

16.   Να διαθέτει οπτικοηχητικό συναγερμό σε περίπτωση βλάβης η τεχνικού προβλήματος. 
       

Πιστεύουμε ότι ο καθορισμός των σημαντικότερων οπτικοακουστικών συστημάτων 
συναγερμού είναι  ουσιώδης, δεδομένου ότι αγορά υπάρχουν στρώματα που διαθέτουν 
μόνο “Low pressure alarm”.  

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε μερικά από τα σημαντικότερα συστήματα συναγερμού που 
εξασφαλίζουν «την σωστή θεραπεία του ασθενούς»  είναι τα ακόλουθα: 

a. Low Pressure Alarm
b. Πρόβλημα στον κύκλο λειτουργίας του αεροστρώματος
c. Πρόβλημα στην αντλία 
d. Διακοπή ρεύματος ή ακούσιας απενεργοποίηση της συσκευής κ.α. 
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Συμφώνα με τα ανωτέρω και για την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών  προτείνουμε 
την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως:

  «16.   Να διαθέτει οπτικοηχητικό συναγερμό σε περίπτωση βλάβης η τεχνικού προβλήματος 
όπως για περιπτώσεις χαμηλής πίεσης και πρόβλημα στον κύκλο εναλλαγής πίεσης . (Να 
αναφερθούν αναλυτικά)

17.   Να διαθέτει εμφανή και εύκολα προσβάσιμο διακόπτη CPR επί της αντλίας. 

Για να μην υπάρχει καθυστέρηση στην ανταπόκριση για την λήψη CPR θα πρέπει η βαλβίδα 
να βρίσκεται ναι μεν σε εμφανές σημείο αλλά κοντά στον θώρακα του  ασθενή (π.χ επί του 
στρώματος αλλά κοντά στον θώρακα του ασθενή). και όχι επί της μονάδος ελέγχου που 
είναι τοποθετημένη στην κάτω μετώπη του κρεβατιού.  

            

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την επίτευξη ευρύτερου ανταγωνισμού προτείνουμε τα 
ακόλουθα:

«17. Να διαθέτει εμφανή και εύκολα προσβάσιμο διακόπτη CPR που να εξυπηρετεί την όλη 
διαδικασία. Να αναφερθεί η σχετική τεχνολογία.»



7

Άλλα Χαρακτηριστικά που πιθανόν να ενδιαφέρουν

1. Κάθε κυψέλη αέρος να διαθέτει ειδικό σχεδιασμό ώστε να αντιμετωπίζει με επιτυχία τα 
προβλήματα που δημιουργούνται από την τριβή και την διάτμηση αλλά και να 
εξασφαλίζουν  μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας στον ασθενή  (να αναφερθεί η σχετική 
τεχνολογία).

2. Τρόπος λειτουργίας ο οποίος κατά την διάρκεια του κύκλου  να  επιτρέπει το 65% 
τουλάχιστον του σώματος του ασθενή να στηρίζεται επί του στρώματος, επιτυγχάνοντας 
την μείωση του μέσου όρου της συνολικής επιφάνειας του ασθενή που δέχεται πίεση 
από το αερόστρωμα.

Επεξήγηση: 
 Είναι γνωστό ότι όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια κατάκλισης ενός ασθενή που δέχεται πίεση,  
τόσο μικρότερος είναι και ο μέσος όρος της εφαρμοζόμενης πίεσης προς αυτόν, που είναι και το 
ζητούμενο για την αντιμετώπιση των κατακλίσεων. 

Σχηματικά εύκολα αποδεικνύεται ως ακολούθως:
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3. Οι σωλήνες σύνδεσης του στρώματος με την μονάδα ελέγχου να είναι ειδικής 
κατασκευής ώστε να αντιμετωπίζουν προβλήματα στρέβλωσης και απόφραξης του αέρα. 

Άλλες Προτάσεις - Ειδικοί Όροι

1. Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/ 
επισκευή του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται. Να κατατεθεί επί ποινή 
αποκλεισμού κατάλογος οργάνων για όλους τους απαραίτητους ελέγχους όπως 
προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθούν πιστοποιητικά 
διακρίβωσης των οργάνων ελέγχου με τα οποία θα εκτελούνται οι συντηρήσεις 
Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με Εκτίμηση,
Για την Δ. Κορτέσης & Σία Ε.Ε.
Κορτέσης Διαμαντής
Γενικός Δντής
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