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ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
         «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email: diabouleysi@agandreashosp.gr 

              ΠΕΙΡΑΙΑΣ  16/07/2018

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.: 21860 / 22-06-2018

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.: 21860 / 22-06-2018 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:

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

  Η καταλληλότητα μιας επιφάνειας κατάκλισης τόσο για την πρόληψη όσο και για την θεραπεία 
των κατακλίσεων με γνώμονα την ασφάλεια του ασθενούς θα  πρέπει να αποδεικνύεται με 
σχετικές μελέτες ώστε να εξυπηρετούν πράγματι τον  σκοπό για το οποίο προορίζεται  και να μην 
περιορίζεται μόνο στις «δηλώσεις» του κατασκευαστή.  

Επιπλέον η Εθνική  Συμβουλευτική Επιτροπή Ελκών Πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών (NEQUAP) 
κατανοώντας την ανάγκη δημιουργίας μιας ενιαίας ορολογίας,  μεθόδων δοκιμών και προτύπων 
αναφοράς  ώστε  να είναι δυνατή η σύγκριση διαφόρων επιφανειών κατάκλισης, συντόνισε  νέες 
κατευθυντήριες γραμμές (S3i Test Protocol) ώστε: 

 Οι μέθοδοι δοκιμών και τα πρότυπα αναφοράς να βελτιώσουν τη διαδικασία επιλογής 
και προμήθειας,

 Οι κλινικοί ιατροί, ασθενείς και άλλοι χρήστες να ωφεληθούν από την παρουσίαση των 
πληροφοριών για τα προϊόντα και των δεδομένων δοκιμών με συνεπή τρόπο.

 Τα πρότυπα να χρησιμεύσουν ως οδηγός ανάπτυξης προϊόντων για τους κατασκευαστές 
που  θα ενισχύσουν τη διασφάλιση της ποιότητας στη διαδικασία παραγωγής.
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Τα προτεινόμενα από την εταιρεία μας στρώματα κατάκλισης διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες 
μελέτες και εναρμονίζονται με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες. Είναι κλινικά αποδεδειγμένα  
κατάλληλα για πρόληψη ασθενών υψηλού κινδύνου και την θεραπεία όλων των βαθμών 
κατακλίσεων, με εξαιρετικά χαμηλό δείκτη Ανακούφισης Πίεσης (Pressure Relief Index) κατά την 
διάρκεια του κύκλου λειτουργίας. (Βλ. S3i Test Protocol1,   και εικόνα Νο 1) 

1. http://www.npuap.org/resources/educational-and-clinical-resources/support-surface-
standards-initiative-s3i

Εικόνα Νο1

Σύμφωνα με τα ανωτέρω,  για την ποιοτικότερη αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών, και με 
γνώμονα την ασφάλεια του ασθενούς προτείνουμε την αλλαγή της διατύπωσης της εν λόγω 
προδιαγραφής ως ακολούθως:

“3. Να εξυπηρετεί την πρόληψη και θεραπεία κατακλίσεων έως και 4 βαθμού. 
(Nα κατατεθούν κλινικές  μελέτες  και να αναφερθεί  ο Δείκτης Ανακούφισης πίεσης)”

12. Να διαθέτει τρόπους λειτουργίας α) Εναλλασσόμενης πίεσης σε χρονικά διαστήματα σταθερά 
και όχι μεγαλύτερα των 15 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 15 λεπτών. 
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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.  Βασισμένα σε κλινικές μελέτες καταλληλότητας για 
την πρόληψη και την θεραπεία όλων των βαθμών των κατακλίσεων που είναι και ζητούμενο 
των τεχνικών προδιαγραφών και για την διεύρυνση του σχετικού ανταγωνισμού 
παρακαλούμε για την αλλαγή διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως:

«Να διαθέτει τρόπους λειτουργίας α) Εναλλασσόμενης πίεσης σε χρονικά διαστήματα ώστε 
να παρέχεται επαρκής αιμάτωση των ιστών (να αναφερθούν). β) Μεγίστης πληρότητας για 
την περιποίηση του ασθενή με αυτόματη απενεργοποίηση και επιστροφή στην 
προγραμματισμένη λειτουργία σε λιγότερο από 30 λεπτά.» 

Γενικοί Όροι

2. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark και να πληρούν όλους τους κανονισμούςασφαλείας 
για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Medical Grade).

        Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά 

Στην ανωτέρω προδιαγραφή δεν γίνεται αναφορά για το ISO  που οφείλει να διαθέτει ο   
κατασκευαστής. 

       Το πρότυπο ISO 13485 ορίζει τις απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό, στην παραγωγή, στην εμπορία, στην 
εγκατάσταση και στην τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το πρότυπο ISO 
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13485 είναι βασισμένο στις αρχές του ISO 9001 και ακολουθεί τη διεργασιακή προσέγγιση 
της Διαχείρισης Ποιότητας.

Δεδομένου ότι το ζητούμενο είδος αφορά ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό η διάθεση από την  
κατασκευάστρια εταιρία   ISO 13485 θεωρούμε ότι κρίνεται αναγκαία. 

Για την ποιοτική αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών προτείνουμε την  αλλαγή 
διατύπωσης της εν λόγω προδιαγραφής ως ακολούθως: 

«2.Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark και να πληρούν όλους τους κανονισμούς 
ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Medical Grade), και ο 
κατασκευαστής να διαθέτει ISO 13485. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά”

3. Τα προσφερόμενα να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/08, ISO 13485/12 
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), ISO 14001 και να πληροί 
την Υ.Α. Δ.Υ8δ/Γ.Π  οικ. /1348/04 που είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής 
διαχείρισης Α.Η.Η.Ε βάσει του Π.Δ 117/2004. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

a. ISO 9001/08. Υπάρχει πλέον η νεότερη έκδοση του 2015.
b. ISO 9001/12. Υπάρχει πλέον η νεότερη έκδοση του.
c. ISO 14001 

 
Tο ISO 14001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική 
διαχείριση από τις επιχειρήσεις. Παρέχει οδηγίες και απαιτούμενα σημεία ελέγχων 
που πρέπει να εφαρμόζονται στις δραστηριότητες εκείνες που έχουν επίδραση στο 
περιβάλλον. 

Η εταιρία μας αν και δεν διαθέτει ISO 14001 είναι ευαισθητοποιημένη σε 
περιβαλλοντολογικά θέματα και εφαρμόζει:  

 Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και 

Συσσωρευτών βάσει του (ΦΕΚ 1625Β/11.10.2010)  .

 Συλλογικό  Συστήμα  Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) βάσει του Ν.2939/2001 και του Π.Δ. 117/2004, εγκεκριμένο από το 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω για την ορθότερη διατύπωση αλλά την διεύρυνση του σχετικού 
ανταγωνισμού προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσης της ανωτέρω προδιαγραφής ως 
ακολούθως: 
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«3.Τα προσφερόμενα να διατίθενται από αντιπρόσωπο που έχει ΕΝ ISO 9001/08 ή 
νεότερο, ISO 13485/12 ή νεότερο (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. Δ.Υ8δ/Γ.Π  οικ. /1348/04 και να  είναι ενταγμένος σε 
πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε βάσει του Π.Δ 117/2004.Να αναφερθούν τα 
μέτρα που τηρεί η εταιρία για την περιβαντολλογική διαχείριση. Να κατατεθούν τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά.»

Άλλα Χαρακτηριστικά που πιθανόν να ενδιαφέρουν

1.  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.
Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη σε κάθε περίπτωση όπου η εναλλασσόμενη πίεση 
αντενδείκνυται για τον ασθενή. (π.χ ασταθή κατάγματα).   

2. Λειτουργία Low air Loss 
Δυνατότητα κυκλοφορίας αέρα εσωτερικά του αεροστρώματος, ώστε  να βοηθά  να παραμείνει  το  
δέρμα  του  ασθενούς στα επιθυμητά επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας. 

Η αναγκαιότητα αυτής της λειτουργίας αναλύεται κατωτέρω. 
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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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