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ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Πατρών "O Άγιος Ανδρέας" 

ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Email: diabouleysi@agandreashosp.gr 

 

 

 
        Αθήνα, 31 Μάϊου 2018 

 
 
 
ΑΦΟΡΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΕΩΣ ΑΠΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΘ» 
 
 
 
Κύριοι, 
 

 Θα θέλαμε μέσω της παρόντος εγγράφου να σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις και τις 
προτάσεις της εταιρίας μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για δύο (2) Αεροστρώματα 
με αντλία για πρόληψη και θεραπεία κατακλίσεων σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς ΜΕΘ που 
έχετε δημοσιεύσει προς διαβούλευση στο διαδίκτυο. 

 
Αρχικά θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το γεγονός πως η εταιρία μας αντιπροσωπεύει στην 
Ελλάδα τον κατασκευαστικό οίκο ArjoHuntleigh , έναν οίκο που το όνομα του είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο παγκοσμίως, με την κατασκευή ηλεκτρικών κλινών Νοσοκομειακού τύπου και 
θεραπευτικών επιφανειών για τη πρόληψη και την θεραπεία κατακλίσεων. 
 
Σχετικά με τις υπό διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως 
οι προτάσεις που διατυπώνουμε κατωτέρω προσανατολίζονται στην εξασφάλιση της 
μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής στον διαγωνισμό, χωρίς να δημιουργούνται 
αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα: 
 
 
 
 

 Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «4. Να είναι συμβατό με τις κλίνες ΜΕΘ του 
Νοσοκομείου μας. Να είναι κατάλληλο και λειτουργικό για ασθενείς έως και 250kg και 
οι διαστάσεις του να είναι περίπου 2000 Χ 880 mm ενώ το ύψος να μην ξεπερνά το 240 
mm.» 

Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή αποκλείει τη συμμετοχή της εταιρείας μας και κατά συνέπεια 
του κατασκευαστικού οίκου ArjoHuntleigh, καθώς το προσφερόμενο αερόστρωμα είναι 
λειτουργικό για ασθενείς έως και 200kg. Για τον παραπάνω λόγο και για την μεγαλύτερη 
διασφάλιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να 
τροποποιηθεί ως εξής:  
«4. Να είναι συμβατό με τις κλίνες ΜΕΘ του Νοσοκομείου μας. Να είναι κατάλληλο και 
λειτουργικό για ασθενείς έως και 200kg και οι διαστάσεις του να είναι περίπου 2000 Χ 880 mm 
ενώ το ύψος να μην ξεπερνά το 240 mm.» 
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 Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «5. Να είναι δυνατή η μερική ή τμηματική 
αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων ή μονάδων του» 

Σχόλιο: Για λόγους αναβάθμισης του υπό προμήθεια εξοπλισμού και δεδομένου ότι η διάτρηση 
των αεροθαλάμων είναι ένα συχνό πρόβλημα στα αεροστρώματα Νοσοκομειακής χρήσης και 
οφείλεται κυρίως σε κακή χρήση με αποτέλεσμα να μην καλύπτεται από την εγγύηση, είναι 
απολύτως αναγκαία η δυνατότητα μεμονωμένης αντικατάστασης των αεροθαλάμων. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση το κόστος επισκευής για το Νοσοκομείο θα είναι εξαιρετικά υψηλό. Για τους 
παραπάνω λόγους και για την μεγαλύτερη διασφάλιση της ποιοτικότερης προμήθειας για το 
Νοσοκομείο σας και δεδομένου ότι οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές Αεροστρωμάτων πληρούν 
την παραπάνω προϋπόθεση, προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:  
«5. Σε περίπτωση διάτρησης των κάποιου αεροθαλάμου να δύναται η μεμονωμένη 
αντικατάσταση του χωρίς να απαιτείται η ολική αντικατάσταση του στρώματος ή τμημάτων 
του.» 
 
 
 
 

 Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «6. Να είναι εύκολα πλενόμενο. Θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα ο διάφανος χρωματισμός για τον καλύτερο εντοπισμό λεκέδων και τον 
αποτελεσματικότερο καθαρισμό.» 

Σχόλιο: Η απαίτηση της εν λόγω προδιαγραφής για αεροθαλάμους με διάφανο χρωματισμό 
αποκλείει τη συμμετοχή της εταιρείας μας και κατά συνέπεια έναν από τους κορυφαίους 
οίκους κατασκευής θεραπευτικών επιφανειών παγκοσμίως, τον οίκο ArjoHuntleigh, χωρίς να 
προσφέρει κλινικό όφελος. Όλες οι θεραπευτικές επιφάνειες καλύπτονται από ειδικό 
αδιάβροχο κάλυμμα που αποτρέπει την εισαγωγή υγρών στους αεροθαλάμους. Επιπλέον 
γίνεται εύκολα αντιληπτό σε περίπτωση που υπάρξει διάτρηση και εισχώρηση υγρών σε κάποιο 
αεροθάλαμο αφού επηρεάζεται η λειτουργία του. Επίσης για λόγους αναβάθμισης του υπό 
προμήθεια εξοπλισμού θα πρέπει αν αναφερθεί το υλικό του στρώματος να είναι ιστοσυμβατό  
υλικό (latex free). Για τους παραπάνω λόγους και για την μεγαλύτερη διασφάλιση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:  
 «6. Να φέρει διάταξη αεροθαλάμων, πλενόμενους. Οι αεροθάλαμοι να είναι από κατάλληλο 
ιστοσυμβατό υλικό (να αναφερθεί).» 
 
 
 
 

 Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «7. Να διαθέτει κάλυμμα αδιάβροχο, αεροδιαπερατό, 
πλήρως αποσπώμενο και εύκολο στον καθαρισμό» 

Σχόλιο: : Για λόγους αναβάθμισης του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα πρέπει το κάλυμμα να 
είναι από ιστοσυμβατό υλικό (latex free) και να έχει επιπλέον αντιμικροβιακές, 
βακτηριοστατικές και αντιμυκητιακές ιδιότητες, να είναι βραδύκαυστο σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ασφάλειας BS 7175. Τέλος για λόγους ασφάλειας του ασθενούς και του νοσηλευτικού 
προσωπικού θα πρέπει το κάλυμμα να διαθέτει φερμουάρ πλήρως καλυπτόμενο για αποφυγή 
δημιουργίας εστιών μόλυνσης. Για τους παραπάνω λόγους και για την μεγαλύτερη διασφάλιση 
της ποιοτικότερης προμήθειας για το Νοσοκομείο σας, προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή 
να τροποποιηθεί ως εξής:  
«7. Να διαθέτει κάλυμμα αδιάβροχο, αεροδιαπερατό, με αντιμικροβιακές βακτηριοστατικές 
και αντιμυκητιακές ιδιότητες. Να είναι από κατάλληλο ιστοσυμβατό υλικό (να αναφερθεί) και 
βραδύκαυστο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο  BS 7175. Να διαθέτει πλήρως καλυπτόμενο 
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φερμουάρ για την αποφυγή εστιών μόλυνσης. Να είναι πλήρως  αποσπώμενο και εύκολο στον 
καθαρισμό»  
 
 

 Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «13. Να διαθέτει τρόπους λειτουργίας                                        
α) Εναλλασσόμενης  πίεσης σε χρονικά διαστήματα σταθερά και όχι μεγαλύτερα των 
10 λεπτών. 
β) Μέγιστης πληρότητας για την περιποίηση του ασθενή με αυτόματη απενεργοποίηση 
και επιστροφή στην προγραμματισμένη λειτουργία σε λιγότερο από 30 λεπτά» 

Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή αποκλείει τη συμμετοχή της εταιρείας μας και κατά συνέπεια 
του κατασκευαστικού οίκου ArjoHuntleigh, καθώς η λειτουργία μέγιστης πληρότητας 
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 λεπτά. Επιπλέον για λόγους αναβάθμισης του υπό 
προμήθεια εξοπλισμού και μεγαλύτερου κλινικού οφέλους θα πρέπει να υπάρχει και 
λειτουργία Συνεχόμενης Χαμηλής Πίεσης η οποία είναι κατάλληλη και ιδανική για ασθενείς με 
προβλήματα και παθήσεις στην σπονδυλική στήλη. Η λειτουργία εναλλασσόμενης πίεσης για 
ασθενείς με παθήσεις στη σπονδυλική στήλη κρίνεται επικίνδυνη και ακατάλληλη για αυτούς. 
Για τον παραπάνω λόγο και για την μεγαλύτερη διασφάλιση της ποιοτικότερης προμήθειας για 
το Νοσοκομείο σας, προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής:  
«13. Να διαθέτει τρόπους λειτουργίας: 
 α) Εναλλασσόμενης πίεσης σε χρονικά διαστήματα σταθερά και όχι μεγαλύτερα των 10 
λεπτών. 
β)Συνεχής χαμηλής πίεσης σε χρονικά διαστήματα σταθερά και όχι μεγαλύτερα των 10 λεπτών. 
γ) Μέγιστης πληρότητας για την περιποίηση του ασθενή με αυτόματη απενεργοποίηση και 
επιστροφή στην προγραμματισμένη λειτουργία μετά το πέρας το πολύ 30 λεπτών» 
 
 
 
 

 Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «17. Να διαθέτει εμφανή και εύκολα προσβάσιμο 
διακόπτη CPR επί της αντλίας» 

Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή αποκλείει τη συμμετοχή της εταιρείας μας και κατά συνέπεια 
του κατασκευαστικού οίκου ArjoHuntleigh, καθώς το προσφερόμενο αερόστρωμα διαθέτει 
εύκολα προσβάσιμο ιμάντα απελευθέρωσης επί του στρώματος, για άμεση εξαέρωση σε 
περίπτωση που χρειαστεί CPR. Η λειτουργία CPR για το λόγω ότι χρησιμοποιείται σε 
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης δεν θα πρέπει να έχει την οποιαδήποτε χρονοκαθυστέρηση άρα 
και ασφάλεια για την ενεργοποίησή της. Η ύπαρξη κουμπιού CPR επί της αντλίας κρίνεται 
επικίνδυνο για την αποφυγή λανθασμένης ή και ακούσιας ενεργοποίησής της κατά τον 
καθαρισμό. Για τον παραπάνω λόγο και για την μεγαλύτερη διασφάλιση της ποιοτικότερης 
προμήθειας για το Νοσοκομείο σας, προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως 
εξής:  
«17. Να διαθέτει ιμάντα απασφάλισης CPR, εμφανή και άμεσα προσβάσιμο διακόπτη επί του 
στρώματος» 
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Επιπλέον για λόγους αναβάθμισης του ποιοτικού επιπέδου του εξοπλισμού  σας προτείνουμε 
να προστεθούν οι εξής προδιαγραφές: 
 
 

 «Οι αεροθάλαμοι στο τμήμα της κεφαλής να είναι στατικοί για λόγους ασφάλειας των 
διασωληνωμένων ασθενών» 

  
 

Ελπίζουμε ότι με την παρούσα επιστολή συμβάλλουμε θετικά στην διαδικασία διαμόρφωσης 
των τεχνικών προδιαγραφών με σκοπό την προμήθεια εξοπλισμού υψηλού επιπέδου, με την 
ευρύτερη δυνατή συμμετοχή. Σας γνωρίζουμε δε ότι το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας 
μας είναι στη διάθεσή σας για την παροχή διευκρινίσεων και επιπλέον πληροφοριών που θα 
χρειασθούν στα πλαίσια αυτής της δυναμικής διαδικασίας. 
 
 
 
 

Mε τιμή 
Για τη Santair A.E 

 
Χρήστος Καλογεράς 

Υπεύθυνος Πωλήσεων 




