
 

                                          Meditrust  ΕΠΕ 
                                                    Ιατρικός & Επιστημονικός Εξοπλισμός 
                                                    Λευκάδος 25, Αθήνα 11362- Τηλ.: (210) 8811225, 8810567 - Fax: (210) 88 12252 

                                                    Url: www.meditrust.gr, E-mail: marmatt@meditrust.gr                       
1/3 

 

Προς  

Ελληνική Δημοκρατία 

Υπουργείο Υγείας   

6η Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδας 

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 
Ο Άγιος Ανδρέας 
Τσερτίδου 1 

26 335  Πάτρα                      Αθήνα, 11.02.2019 

 

Αρμόδιος  : κα Κοζία - Γραφείο Προμηθειών 

Τηλ.    : 2610 227 872 

E-mail  : diabouleysi@agandreashosp.gr 

 

  

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια  

    Συστήματος Ουροροομετρίας με τεχνολογία Bluetooth για τις ανάγκες της  

   Ουρολογικής Κλινικής του νοσοκομείου 

                          Προϋπολογισμού €5.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

    Αρ. Πρωτ. Πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών : 3520/29-01-2019 

    Λήξη Υποβολής Διαβούλευσης : 11.02.2019, 14:00' μμ 

 

Αγαπητοί κύριοι,  

 

Στα πλαίσια της ανωτέρω δημόσιας διαβούλευσης σας παραθέτουμε κατωτέρω τα σχόλιά μας. 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Συστήματος Ουροροομετρίας με Τεχνολογία Bluetooth 
 

Προδιαγραφή: "Ο μετατροπέας ροής (Flowtransducer ) να είναι τύπου Weightcell και να φέρεται σε 

ανοξείδωτη βάση μεταβλητού ύψους ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος του ασθενούς". 

Σχόλια Meditrust: Το "ανοξείδωτη βάση" προδιαγράφει συγκεκριμένο μηχάνημα περιορίζοντας 

έτσι τον ανταγωνισμό. Το υλικό της βάσης δεν έχει καμία κλινική εφαρμογή, όταν υπάρχουν 

τελευταίας τεχνολογίας ειδικά πλαστικά υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται πλέον. 

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: Ο μετατροπέας ροής (Flowtransducer ) να είναι τύπου 

Weightcell και να φέρεται σε βάση στιβαρής κατασκευής, από ανθεκτικό υλικό, μεταβλητού ύψους 

ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος του ασθενούς. 
 

Προδιαγραφή: "Ο μετατροπέας ροής (Flowtransducer ) να επικοινωνεί με τον υπολογιστή, με 

τεχνολογία Bluetooth εμβέλειας τουλάχιστον 50 μέτρων, χωρίς καλώδια σύνδεσης". 

Σχόλια Meditrust: Το "50 μέτρων" παραπέμπει σε προδιαγραφή συγκεκριμένου μηχανήματος  

χωρίς να υπάρχει καμία ουσία και σημασία μειώνοντας έτσι τον ανταγωνισμό.  Επειδή θεωρούμε ότι 

είναι συμφέρον του νοσοκομείου σας η συμμετοχή προμηθευτών και η ανάπτυξη ανταγωνισμού, 

προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση : 

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: Ο μετατροπέας ροής (Flowtransducer ) να επικοινωνεί 

με τον υπολογιστή, με τεχνολογία Bluetooth μεγάλης εμβέλειας (περίπου 30 μέτρα), ώστε να 

καλύπτονται οι ανάγκες της κλινικής, χωρίς καλώδια σύνδεσης. 
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Προδιαγραφή: " Να λειτουργεί με απλές μπαταρίες 1,5 voltAA καθώς και επαναφορτιζόμενες 1,2volt 

ώστε να μην υπάρχει καθόλου καλώδιο ρεύματος και κατ επιλογήν να έχει την δυνατότητα λειτουργίας 

με τροφοδοτικό, το οποίο να παρέχεται". 

Σχόλια Meditrust: Το "απλές μπαταρίες 1,5 voltΑΑ" προδιαγράφει συγκεκριμένο μηχάνημα της 

αγοράς και θεωρείται μειονέκτημα και όχι πλεονέκτημα ενός συστήματος. Με επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία ενσωματωμένη στο σύστημα αποφεύγεται το κόστος της συνεχούς αγοράς "απλών 

μπαταριών", ήτοι μειώνεται το κόστος χρήσης. 

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και με  

τροφοδοτικό το οποίο συνδέεται σε κεντρική παροχή. Κατά την διάρκεια χρήσης της κεντρικής 

παροχής η μπαταρία να φορτίζεται αυτόματα για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος 

  

Προδιαγραφή: "Να κάνει αυτόματη προβολή της εξέτασης στην οθόνη και αποθήκευση στον 

υπολογιστή, μόλις αρχίζει η ούρηση". 

Σχόλια Meditrust: Η προδιαγραφή είναι λανθασμένα διατυπωμένη και ασαφής. 

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: Να διαθέτει αυτόματη έναρξη εξέτασης, με προβολή 

στην οθόνη και αποθήκευση στον υπολογιστή, μόλις ολοκληρωθεί η ούρηση. 
 

Προδιαγραφή: "Η βάση δεδομένων ασθενών να μπορεί να δεχτεί τουλάχιστον 6 ουροροόμετρα 

ταυτόχρονα". 

Σχόλια Meditrust: Η προδιαγραφή είναι απόλυτα φωτογραφική συγκεκριμένου μηχανήματος και 

χωρίς καμία κλινική εφαρμογή. Σε καμία ουρολογική κλινική του κόσμου δεν υπάρχει κάτι 

αντίστοιχο και ούτε υπάρχει ουσία χρήσης αφού κάθε ουροροόμετρο λειτουργεί ξεχωριστά λόγω 

λογισμικού! 

Ζητούμε την απαλοιφή αυτής της προδιαγραφής. 
 
Προδιαγραφή: "Το λογισμικό πρόγραμμα της ουροροομετρίας να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 

7 και Windows 10". 

Σχόλια Meditrust: Η προδιαγραφή είναι φωτογραφική και μη συμφέρουσα για το Νοσοκομείο σας. 

Τα Windows 7 είναι παρωχημένα εδώ και αρκετά έτη.  

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: Το λογισμικό πρόγραμμα της ουροροομετρίας να 

λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 8 ή 10. 
 

Προδιαγραφή: "Να διαθέτει λογισμικό πρόγραμμα ουροροομετρίας με αυτοδιάγνωση του συστήματος, 

πρωτόκολλο εξέτασης και αυτόματη αποθήκευση". 

Σχόλια Meditrust: Η προδιαγραφή είναι ασαφής και πλημμελής. Δεν υπάρχει πληθώρα 

πρωτοκόλλων εξέτασης στην ουροροομετρία. 

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: Να διαθέτει λογισμικό πρόγραμμα ουροροομετρίας με 

αυτοδιάγνωση του συστήματος και να διαθέτει αυτόματη αποθήκευση. Επίσης το λογισμικό 

Ουροροομέτρησης να διατίθεται στην Ελληνική γλώσσα για μεγαλύτερη ευκολία στην χρήση βάσης 

δεδομένων και εκθέσεων. 

 

Προδιαγραφή: "Να έχει λογισμικό αυτοδιάγνωσης για την σωστή λειτουργία της ζυγαριάς και επίσης 

να εμφανίζει μήνυμα για την αλλαγή των μπαταριών". 

Σχόλια Meditrust: Η προδιαγραφή είναι φωτογραφική και ασύμφορη για το νοσοκομείο εφ' όσον 

απαιτεί συνεχή αλλαγή των μπαταριών ενώ δύναται να χρησιμοποιεί ενσωματωμένη μπαταρία 

επαναφορτιζόμενη.  Επιπρόσθετα στην ως άνω αναφερθείσα προδιαγραφή αναφέρεται το κομμάτι 

της αυτοδιάγνωσης συνεπώς η αναφορά του είναι εκ του περισσού. 



                                          Meditrust  ΕΠΕ 
                                                    Ιατρικός & Επιστημονικός Εξοπλισμός 
                                                    Λευκάδος 25, Αθήνα 11362- Τηλ.: (210) 8811225, 8810567 - Fax: (210) 88 12252 
                                                    Url: www.meditrust.gr                       

 
 

 

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: Να έχει λογισμικό αυτοδιάγνωσης για την σωστή 

λειτουργία της ζυγαριάς και της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. 

 

Προδιαγραφή: "Το προσφερόμενο σύστημα ουροροομετρίας, στον βασικό του εξοπλισμό να 

περιλαμβάνει :  

 Μορφομετατροπέα Ροής (Flow Transducer) τύπου Weight (WeightCell) ροής και όγκου 

 Λογισμικό για εγκατάσταση στον υπολογιστή 

 Κλειδί σύνδεσης Bluetooth με τον υπολογιστή (Bluetooth Dongle) 

 Ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καθ ύψος στατό 

 Χοάνη ούρησης 

 Δοχείο συλλογής των ούρων  

 Καρέκλα ούρησης για γυναίκες (Micturition Chair) από αλουμίνιο 

 Τροφοδοτικό". 

Σχόλια Meditrust: Η καρέκλα ούρησης για γυναίκες από αλουμίνιο δεν έχει καμία κλινική 

εφαρμογή, όταν υπάρχουν τελευταίας τεχνολογίας ειδικά πλαστικά υλικά, τα οποία προσφέρουν 

μεγαλύτερες δυνατότητες αποστείρωσης-καθαρισμού. 

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: Το προσφερόμενο σύστημα ουροροομετρίας, στον 

βασικό του εξοπλισμό να περιλαμβάνει :  

 Μορφομετατροπέα Ροής (Flow Transducer) τύπου Weight (WeightCell) ροής και όγκου 

 Λογισμικό για εγκατάσταση στον υπολογιστή 

 Κλειδί σύνδεσης Bluetooth με τον υπολογιστή (Bluetooth Dongle) 

 Ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο καθ ύψος στατό 

 Χοάνη ούρησης 

 Δοχείο συλλογής των ούρων  

 Καρέκλα ούρησης για γυναίκες (Micturition Chair) από ανθεκτικό υλικό 

 Τροφοδοτικό 
 

Προδιαγραφή: "Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 

9001:2015 για εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη και ISO 13485.". 

Σχόλια Meditrust: Η προδιαγραφή είναι πλημμελής.  

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: Η προμηθεύτρια εταιρεία και ο κατασκευαστικός οίκος 

θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση σειράς ISO 9001:2015 για εμπορία, εγκατάσταση 

και τεχνική υποστήριξη, ISO 13485:2016.  Επίσης η προμηθεύτρια θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχές και 

κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων».  Το υπό 

προμήθεια ουροροόμετρο να διαθέτει πλήρες τεκμηριωμένο πιστοποιητικό σήμανσης CE (οδηγία  

ΕΕ) που να έχει εκδοθεί από επίσημο ινστιτούτο ελέγχου ποιότητας με το οποίο να βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα του προϊόντος.  
 

Πάντα στην διάθεσή σας,  

 
 

Με Εκτίμηση 

M e d i t r u s t  Ε.Π.Ε. 
 

 
 

 

Ιωάννης Κουζινόπουλος 

Δ/ντής Πωλήσεων 


