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Προς: 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  

«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2613601872 

EMAIL: diabouleysi@agandreashosp.gr  

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 
ΕΓΧΥΣΗΣ» 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 2/29-1-2019 
 
2) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
Ογκομετρικές αντλίες (μονές) 
 

1) Για την προδιαγραφή – πρόταση του Νοσοκομείου: 

Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης εν σειρά σε στατό. 
 

Η εταιρεία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 

Να μπορεί να προσαρμοστεί σε σύστημα τουλάχιστον τριών αντλιών με μία μόνο τροφοδοσία ρεύματος 
για όλο το σύστημα και με δυνατότητα θέρμανσης φαρμάκου. Θα εκτιμηθεί η ανεξάρτητη λειτουργία 
της κάθε αντλίας. 

 

2) Για την προδιαγραφή – πρόταση του Νοσοκομείου: 

Να φέρουν επαναφορτιζόμενη μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 7 ώρες με ρυθμό 125ml/h. 

Η εταιρεία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 

Να φέρουν επαναφορτιζόμενη μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 10 ώρες με ρυθμό 25ml/h  

3) Για την προδιαγραφή – πρόταση του Νοσοκομείου: 

Να διαθέτουν φωτεινή και ευδιάκριτη οθόνη λειτουργιάς.  

Η εταιρεία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 

Να διαθέτουν έγχρωμη και ευδιάκριτη οθόνη αφής 3.5 ιντσών.  

 

4) Για την προδιαγραφή – πρόταση του Νοσοκομείου: 

Θα εκτιμηθεί η εύκολη και φιλική λειτουργία της. 

Η εταιρεία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 

Να διαθέτει ελληνικό μενού λειτουργίας για εύκολη και φιλική λειτουργία για τον χρήστη. 
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Η εταιρεία μας προτείνει και επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές για τις μονές ηλεκτρονικές αντλίες 
έγχυσης: 

1) Να υπάρχει δυνατότητα κλειδώματος των παραμέτρων χορήγησης. 

2) Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς: 

Απόφραξης της γραμμής 

Συναγερμός κατάστασης αναμονής. 

Σε περίπτωση διάγνωσης βλάβης όταν εκτελεί αυτοέλεγχο 

Χαμηλή τάσης μπαταρίας κτλ. 

3) Να διαθέτει πίεση απόφραξης. 

4) Να προσφέρεται διαφορετικός κωδικός για αντλία έγχυσης φαρμάκων – αίματος και 
διαφορετικός κωδικός για σίτιση ασθενούς, για την ανεξάρτητη λειτουργία της κάθε αντλίας 
με συγκεκριμένο σετ έγχυσης. 

5) Να υπάρχει ανίχνευση φυσαλίδας. 

6) Να παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του χορηγούμενου φαρμάκου μέσα από λίστα (drug 
library), η οποία να προσαρμόζεται στις ανάγκες του Νοσοκομείου. 

 
 
2) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
Αντλίες σύριγγας 
 

1) Για την προδιαγραφή – πρόταση του Νοσοκομείου: 

Να φέρουν επαναφορτιζόμενη μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 7 ώρες με ρυθμό 125ml/h. 

Η εταιρεία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 

Να φέρουν επαναφορτιζόμενη μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 10 ώρες με ρυθμό 5ml/h  

2) Για την προδιαγραφή – πρόταση του Νοσοκομείου: 

Ρυθμός έγχυσης 0,1-1200 ml/h 

Η εταιρεία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 

Ρυθμός έγχυσης 0,1-1500 ml/h 
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Η εταιρεία μας προτείνει και επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές για τις μονές αντλίες σύριγγας: 

 

1) Να μπορεί να προσαρμοστεί σε σύστημα τουλάχιστον τριών αντλιών με μία μόνο τροφοδοσία 
ρεύματος για όλο το σύστημα. Θα εκτιμηθεί η ανεξάρτητη λειτουργία της κάθε αντλίας. 

2) Να αναγνωρίζει αυτόματα το μέγεθος της σύριγγας κατά τη τοποθέτηση της 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕ ΤΙΜΗ 
 

ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 
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