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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Σχόλια σχετικά με τη Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

 

Κύριοι, 

 

Σχετικά με τη διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ» σε συνέχεια της  834/10-12-15 με ΑΔΑ ΩΠΦ046906Λ-8ΨΙ 

απόφαση Διοικητή και με αρ. πρωτ. 16935/08-05-2019 ανάρτηση, ως προμηθεύτρια εταιρεία και στα 

πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού με κριτήριο τις υφιστάμενες τεχνικές προδιαγραφές και εντός των 

πλαισίων  του υγιούς ανταγωνισμού της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και τη δυνατότητα της 

ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων προμηθευτών, που είναι το ζητούμενο και από την αναθέτουσα αρχή 

και από τους προμηθευτές,  με βάση τη πλέον σύγχρονη τεχνολογία των συστημάτων αρνητικής πίεσης 

για την θεραπεία τραυμάτων και ελκών σας παραθέτουμε τα παρακάτω σχόλια-παρατηρήσεις : 

 

 

Προτείνουμε την ένταξη νέων καινοτόμων υλικών με τις ακόλουθες περιγραφές:  

 

6. Α)  Σετ αποστειρωμένου σπόγγου πολυουρεθάνης  για σύστημα θεραπείας αρνητικής πίεσης 

VAC με δυνατότητα αυτοματοποιημένων & ρυθμιζόμενων ενεργών κύκλων  ενστάλαξης – 

εμποτισμού – αναρρόφησης για την  επούλωση και θεραπεία οξέων, υπο-οξέων και χρόνιων 

τραυμάτων και ελκών αποτελούμενο από: 

 

1) 2 σπόγγους πολυουρεθάνης σπειροειδούς σχήματος με  δομή κυψέλης με πόρους 400 – 600 

microns , συνολικών διαστάσεων του ζεύγους:   Small (11 x 7,5 x 3,3cm)  – Medium (18,5 x 14 

x 3,3cm)  -  Large (25 x 15 x 3,3cm) 

2)  Αυτοκόλλητο σύστημα δύο σωληνώσεων: α) σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 

αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων πίεσης εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην 

κοίτη του τραύματος και τον αυτό-καθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5  min.  και β) σωλήνωση 

ενστάλαξης υγρού. Σημείωση : Οι δύο σωληνώσεις στο σετ σπόγγου Large είναι ανεξάρτητες 

3)  Αυτοκόλλητες διαφανείς μεμβράνες (καθαρές διαστάσεις 20,7 x 20,7) για τον αεροστεγή 

αποκλεισμό του τραύματος  

4) Χάρτινο χάρακα για τη μέτρηση του τραύματος  

5) 2 συσκευασίες με πανάκι καθαρισμού της γύρω περιοχής εμποτισμένο με Cavilion    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Β)  Κασέτα χορήγησης διαλύματος  

Σετ αποστειρωμένης κασέτας για την ελεγχόμενης & αυτοματοποιημένη χορήγησης διαλύματος,  

συμβατή με την συσκευή VAC ULTA , που αποτελείται από την θήκη ελεγχόμενης χορήγησης  ορού ή 

αντισηπτικού και σωλήνωση σύνδεσης αφενός με το διάλυμα χορήγησης μέσω ειδικού 

καθετήρα(spike) και αφετέρου με τη σωλήνωση προσαγωγής στο τραύμα 

 

 

6. Γ)  Δοχείο συλλογής 

Σετ δοχείου συλλογής που αποτελείται από :  

κλειστό δοχείο από σκληρό πλαστικό με χωρητικότητα, 300 ml , 500ml & 1000ml  απόλυτα 

συμβατό με την συσκευή κενού VAC ULTA, που φέρει 

 α) σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων πίεσης 

εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος και τον αυτό-καθαρισμό 

των σωληνώσεων κάθε 5  min.   

β) Στο εσωτερικό ειδικό Gel για μετατροπή του εξιδρώματος σε γέλη 

γ) Φίλτρο άνθρακα για έλεγχο των οσμών 

δ) αισθητήρα πλήρωσης του δοχείου 

ε) εξωτερική διαβάθμιση των ml  

 



 

  

Επίσης προτείνουμε να διευρυνθούν οι υφιστάμενες  προδιαγραφές ώστε να συμπεριληφθούν και 

τα είδη με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

1. Σετ αποστειρωμένου σπόγγου πολυουρεθάνης συστήματος αρνητικής πίεσης  που να 

αποτελείται από: 

1) Σπόγγο πολυουρεθάνης υδρόφοβο με  δομή κυψέλης με πόρους 400 – 600 microns. 

2) Αυτοκόλλητη σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων 

πίεσης εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος και τον αυτό-

καθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5  min.   

3)  Αυτοκόλλητες διαφανείς μεμβράνες για τον αεροστεγή αποκλεισμό του τραύματος.  

4) Χάρτινο χάρακα για τη μέτρηση του τραύματος 

 

Να διατίθεται σε μεγέθη:  

• Small (10cmX7,5cmX3,2cm)  

• Medium (18cmX12,5cmX3,2cm) 

• Large (26cmX15cmX3,2cm)  

• Extra Large (60cmX30cmX1,5cm) 

 

 

2. Σετ αποστειρωμένου σπόγγου πολυουρεθάνης με Άργυρο (Ag) συστήματος αρνητικής πίεσης  

που να αποτελείται από: 

1. Σπόγγο πολυουρεθάνης με Άργυρο (Ag)  υδρόφοβο με  δομή κυψέλης με πόρους 400 – 600 

microns  

2. Αυτοκόλλητη σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 αυλών που μέσω των 2 

αισθητήρων πίεσης εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του 

τραύματος και τον αυτό-καθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5  min.   

3.  Αυτοκόλλητες διαφανείς μεμβράνες για τον αεροστεγή αποκλεισμό του τραύματος.  

4. Χάρτινο χάρακα για τη μέτρηση του τραύματος  

 

Να διατίθεται σε μεγέθη: 

• Small  (10cm X 7,5 cm X 3,2cm) 

• Medium (18cm X 12,5cm X3,2cm) 

• Large (26cm X 15cm X 3,2cm) 

 

 

 



 

3. Σετ σπόγγου πολυουρεθάνης ανοικτής κοιλιάς συστήματος αρνητικής πίεσης  που να 

αποτελείται από: 

1) Μεμβράνη προστασίας σπλάχνων από σιλικόνη , διάτρητη, με ενσωματωμένο σπόγγο 

πολυουρεθάνης σε σχήμα 6άκτινου αστεριού με δυνατότητα προσαρμογής στο μέγεθος της 

κοιλίας  

2) 2 σπόγγους σχήματος οβάλ δακτυλίων πολυουρεθάνης, με δυνατότητα αφαίρεσης αυτών 

διαστάσεων συνολικά 38 χ 25 χ 3,3 cm    

3) 4 αυτοκόλλητες μεμβράνες αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος.  

4) Αυτοκόλλητη σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων 

πίεσης εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος και τον αυτό-

καθαρισμό των σωληνώσεων κάθε 5  min.   

 

 

5. Σετ δοχείου συλλογής που αποτελείται από : κλειστό δοχείο από σκληρό πλαστικό με χωρητικότητα, 

300 ml , 500ml & 1000ml,  συμβατό με τους παραπάνω σπόγγους, που φέρει: 

 α) σωλήνωση αναρρόφησης του εξιδρώματος 5 αυλών που μέσω των 2 αισθητήρων πίεσης 

εξασφαλίζουν την στοχευμένη αρνητική πίεση στην κοίτη του τραύματος και τον αυτό-καθαρισμό 

των σωληνώσεων κάθε 5  min.   

β) Στο εσωτερικό ειδικό Gel για μετατροπή του εξιδρώματος σε γέλη 

γ) Φίλτρο άνθρακα για έλεγχο των οσμών 

δ) αισθητήρα πλήρωσης του δοχείου 

ε) εξωτερική διαβάθμιση των ml  

 Για όλα τα ανωτέρω η συσκευή να παραχωρείται δωρεάν ανά περιστατικό 
 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις τυχόν χρειαστείτε. 

 

Με εκτίμηση, 

 


