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ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
«ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Γραφείο: Προμηθειών
Υπόψη κου Γεωργιάδη

Αθήνα, 31/05/2018
Αρ. Πρωτ.: 361/2018

Κύριοι,

Με την παρούσα και σε απάντηση του αιτήματος σας με αριθμό πρωτ.: 16513/ 15-5-2018,
σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας επί των τεχνικών προδιαγραφών
για την προμήθεια «Αεροστρωμάτων με αντλία για πρόληψη κατακλίσεων σε βαρέως
πάσχοντες ασθενείς της Μ.Ε.Θ..»

Ως απαραίτητες Λειτουργικές Προδιαγραφές βάσει του Ν.4412/2016 και των
Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε. (άρθρο 54), είναι εκείνες που
εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα και ισότιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Τονίζουμε ότι σι παρατηρήσεις και οι προτάσεις αυτές προέκυψαν με γνώμονα την
διαμόρφωση των ουσιαστικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζουν τα παρακάτω προϊόντα
και όχι την περιγραφή μεμονωμένων, σπάνιων και μη ουσιωδών χαρακτηριστικών που τις
περισσότερες φορές προσδιορίζουν συγκεκριμένο είδος, προκειμένου να προετοιμαστούν
οι τελικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Διατελώντας στη διάθεσή σας για κάθε Περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση.

Α.Ε.
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Για την Α. Ε.,
Με εκτίμηση

Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.
Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης
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ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΛΕ.

Τεχνικές Παρατη ρήσει

«ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΕΩΣ
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ.»

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

Ο μοναδικός τρόπος εισχώρησης υγρών σε έναν αεροθάλαμο είναι η εκτεταμένη Καταστροφή
στην επιφάνεια του αεροστρώματος. Δηλαδή Θα Πρέπει να διαρρηχτεί το αδιάβροχο κάλυμμα
καθώς και η στεγανότητα του αεροθαλάμου ώστε να εισχωρήσει υγρό μέσα του. Ακόμα και σε
αυτήν την ακραία περίπτωση διάρρηξης δύο σημείων (αδιάβροχο κάλυμμα και αεροθάλαμος) ο
συναγερμός χαμηλής πίεσης Θα εμφανιστεί καθώς Θα υπάρχει έντονη διαρροή αέρα καΘιστώντας
το στρώμα μη χρησιμοποιήσιμο έως την αντικατάσταση του διαρρηγμένου αεροθαλάμου.
Επιπλέον, Κανένας μεγάλος κατασκευαστής αεροστρωμάτων δεν προβλέπει στα εγχειρίδια
χρήσης διαδικασίες ελέγχου εισροής υγρών εντός των μεμονωμένων αεροθαλάμων.

Προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

«6. Να φέρει διάταξη οριζοντίων αεροθαλάμων πλενόμενων. Οι αεροθάλαμοι να δύνανται
να αφαιρεθούν μεμονωμένα σε περίπτωση διάρρηξης τους.»

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 17. «Να διαθέτει εμφανή και εύκολα προσβάσιμο διακόπτη ίΡΙ επί της
αντλίας»

Η ενεργοποίηση του ίΞΡΙ. είναι μια διαδικασία που Πρέπει να πραγματοποιηθεί σε δύο σημεία:

α) Στο τμήμα πλάτης της κλίνης το οποίο πρέπει να οριζοντιωθεί

β) Στο αερόστρωμα της κλίνης το οποίο πρέπει να ξεφουσκώσει

Ως επί τω πλείστον οι κλίνες διαθέτουν μοχλούς ενεργοποίησης ίΡΙ. αμφίπλευρά στο τμήμα της
πλάτης. Για τον λόγο αυτό και η πληθώρα των κατασκευαστών αεροστρωμάτων τοποθετεί το
στοιχείο ενεργοποίησης ίΡΙ. του στρώματος στο άκρο του κεφαλιού Ως εκ τούτου η
ενεργοποίηση του ίΞΡΙ. στο αερόστρωμα από σημείο που βρίσκεται πάνω στην αντλία και
έμπροσθεν της κλίνης Θα δημιουργούσε μεγάλη καθυστέρηση αφού για την ενεργοποίηση του
ίΞΡΚ σε κλίνη και στρώμα ο χρήστης/νοσοκόμος Θα έπρεπε να κάνει δύο στάσεις.

Εν κατακλείδι, η προδιαγραφή αυτή δεν ωφελεί με οποιονδήποτε τρόπο είτε κλινικό είτε
λειτουργικό. Αντίθετα δημιουργεί καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του ίΡΙ. σε κλίνη και
στρώμα και επιπλέον περιορίζει τον ανταγωνισμό στον ελάχιστο δυνατό.
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ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε.

Προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

«17. Να διαθέτει το σύστημα ενεργοποίησης ΡΚ στο άκρο του κεφαλιού του ασθενή για
να γειτνιάζει απόλυτα με το σημείο ενεργοποίηση ίΡΚ της κλίνης ώστε να μην υπάρχει
Καμία απολύτως καθυστέρηση κατά την ενεργοποίηση του ΡΚ σε κλίνη και
αερόστρωμα.»

Λαμβάνοντας υπόψη την χρήση του αεροστρώματος στο απαιτητικό περιβάλλον της ΜΕΘ
προτείνουμε την προσθήκη των παρακάτω προδιαγραφών οι οποίες αναβαθμίζουν λειτουργικά
τα αεροστρώματα και βοηθούν ουσιαστικά στην πρόληψη και στην θεραπεία των κατακλίσεων.

Προτεινόμενη προδιαγραφή 1.: «Να υπάρχει η δυνατότητα απομόνωσης οποιουδήποτε εκ
των μεμονωμένων αεροθαλάμων από το πνευματικό δίκτυο καθ’ όλο το μήκος του
στρώματος ώστε μην ασκείτε καΟόλου πίεση, καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου εναλλαγής
σε σημεία του σώματος με ήδη ανεπτυγμένες κατακλίσεις.»

Προτεινόμενη προδιαγραφή 2.: «Να υπάρχει ρύθμισης του χρόνου κύκλου σε τρεις
τουλάχιστον Θέσεις.»
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