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Προς  

Ελληνική Δημοκρατία 

Υπουργείο Υγείας   

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

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 
Ο Άγιος Ανδρέας 
Καλαβρύτων 37 

26 335  Πάτρα                      Αθήνα, 30.09.2019 

 

Αρμόδιος  : Γραφείο Προμηθειών 

Τηλ.    : 2613 601872 

E-mail  : diabouleysi@agandreashosp.gr 

  

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια  

    «Συσκευές και Όργανα Έγχυσης» 

                          Α/Α Πρωτ. 18812/21-5-2019   

    Λήξη Υποβολής Διαβούλευσης : Ημέρα Δευτέρα, 30.09.2019, 14:00 μμ 

 

Αγαπητοί κύριοι,  

 

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

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 «Συσκευές και Όργανα Έγχυσης» 
 

2) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  

 

Συσκευές έγχυσης ΜΕΘ, (μονές).  

 

Προδιαγραφή:  Να καταλήγει σε σύνδεσμο luer lock και να φέρει υδρόφοβο προστατευτικό πώμα 

για προφύλαξη από μολύνσεις.  

Σχόλια Meditrust: Επειδή εκτός από το πώμα υπάρχουν και  τα συνδετικά χωρίς βελόνα, ζητάμε 

την αλλαγή ως ακολούθως 

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: «Να καταλήγει σε σύνδεσμο luer lock και να φέρει 

υδρόφοβο προστατευτικό πώμα για προφύλαξη από μολύνσεις ή  συνδετικό χωρίς βελόνα.» 

 

Ογκομετρικές αντλίες, (μονές).  

 

Προδιαγραφή:  Ηλεκτρονικές, ογκομετρικές αντλίες μικρών διαστάσεων και βάρους.  

Σχόλια Meditrust: Θεωρούμε απαραίτητο να αναφέρετε περίπου τις διαστασεις και το βάρος της 

αντλίας.  

 

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: «Ηλεκτρονικές, ογκομετρικές αντλίες μικρών 

διαστάσεων 26 εκΧ 18 εκ Χ 9εκ (Υ) και βάρους περίπου 2,5 κιλά 

 

http://www.meditrust.gr/
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Προδιαγραφή:  Να έχουν δυνατότητα ρυθμιζόμενης έγχυσης 0,1-1500 ml/h.  

Σχόλια Meditrust: Επειδή πολλές αντλίες διαθέτουν απο 0,1- 999 ml/h,  δεν θα υπάρξει η 

δυνατότητα  προσέλευσης προμηθευτών, με σκοπό τον ανταγωνισμό προς το συμφέρον του 

Νοσοκομείου σας.  

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: «Να έχουν δυνατότητα ρυθμιζόμενης έγχυσης από           

0,1-999 ml/h.  Μεγαλύτερη ρυθμιζόμενη έγχυση θα αξιολογηθεί»   
 

Προδιαγραφή:  Να φέρουν επαναφορτιζόμενη μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 7 ώρες με 

ρυθμό 125ml/h.  

Σχόλια Meditrust: Επειδή τις 7 ώρες μπαταρία  με ρυθμό 125ml/h δεν διαθέτουν πολλές αντλίες, με 

αποτέλεσμα την αδυναμία συμμετοχής προμηθευτών και την έλλειψη ανταγωνισμού, ζητάμε την 

αλλαγή της προδιαγραφής ως ακολούθως. 

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής:  «Να φέρουν επαναφορτιζόμενη μπαταρία με 

αυτονομία  ανάλογα με τον ρυθμό έγχυσης από 6 ώρες με ρυθμό 2ml/h,5ώρες με ρυθμό 125ml/h.                                     

έως 4ώρες και 48λεπτά  με ρυθμό 500ml/h.» 

 

Προδιαγραφή:  Να διαθέτουν φωτεινή και ευδιάκριτη οθόνη λειτουργιάς.  

Σχόλια Meditrust: Είναι απαραίτητο να υπάρχουν διάφορα χαρακτηριστικά οθόνης για την 

ασφάλεια του ασθενούς, όπως έγχρωμη Οθόνη με διαστάσεις 3ίντσες. 

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: «Να διαθέτουν φωτεινή και ευδιάκριτη  έγχρωμη 

οθόνη λειτουργίας μεγέθους τουλάχιστον 3 ίντσών». 

 

Συσκευές έγχυσης φαρμάκων σύριγγας με αντλία ΜΕΘ.  

 

Προδιαγραφή:  Ρυθμός έγχυσης από 0,1 έως 1200 ml/h με βήμα ανά 0,1 ml/h.  

Σχόλια Meditrust: Αυτή είναι προδιαγραφή  για την  αντλία έγχυσης  και όχι του σετ.  Ζητάμε  

την ακύρωση της. 

Προδιαγραφή:  Να διαθέτει λειτουργία διατήρησης ανοικτού αγγείου, με δυνατότητα ρύθμισης 

ροής 0,1-5 ml/h.  

Σχόλια Meditrust: Αυτή είναι προδιαγραφή της αντλίας και όχι του σετ.  Να ακυρωθεί. 

 

Προδιαγραφή:  Ρυθμιζόμενα όρια πίεσης συναγερμού φραγής. 

Σχόλια Meditrust: Tα ρυθμιζόμενα όρια πίεσης συναγερμού φραγής είναι για την αντλια και όχι 

για τα σετ.  Ζητάμε να ακυρωθεί. 

 

Αντλίες σύριγγας.  

 

Προδιαγραφή: Φιλικό μενού στα Ελληνικά και φωτιζόμενη οθόνη υψηλής ευκρίνειας, με 

οπτικοακουστικούς συναγερμούς των βασικών λειτουργιών και παραμέτρων.  

Σχόλια Meditrust: Θεωρούμε απαραίτητο για την αφάλεια του ασθενούς, να αναφέρεται το μέγεθος 

της οθόνης η οποία να είναι έγχρωμη. 

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: «Φιλικό μενού στα Ελληνικά και φωτιζόμενη 

έγχρωμη οθόνη αφής, περίπου 3ίντσες, υψηλής ευκρίνειας, με οπτικοακουστικούς συναγερμούς 

των βασικών λειτουργιών και παραμέτρων» 
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Προδιαγραφή:  Με δυνατότητα bolus δόσης και με προγραμματισμό.  

Σχόλια Meditrust: Προφανώς με το bolus δόσης εννοείτε τον Χειροκίνητο bolus. 

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: «Με δυνατότητα  χειροκίνητου bolus δόσης και με 

προγραμματισμό» 

 

Προδιαγραφή:  Μικρών διαστάσεων και βάρους.  

Σχόλια Meditrust: Θεωρούμε απαραίτητο να αναφέρονται περίπου το βάρος και οι διαστάσεις 

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: Μικρών διαστάσεων περίπου  26X9Χ18εκ και βάρους 

περίπου 2,6 κιλά.- 

 

Προδιαγραφή: Φωτιζόμενη οθόνη υψηλής ευκρίνειας με ανάγνωση ενδείξεων ρυθμίσεων, 

συναγερμών μηνυμάτων και οδηγιών στα Ελληνικά.  

Σχόλια Meditrust: Θεωρούμε ότι πρέπει να αναφέρονται χαρακτηριστικά Οθόνης. 

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: «Φωτιζόμενη έγχρωμη  οθόνη αφής υψηλής 

ευκρίνειας, 3ίντσων, με ανάγνωση ενδείξεων ρυθμίσεων, συναγερμών μηνυμάτων και οδηγιών 

στα Ελληνικά» 

 

Προδιαγραφή: Ρυθμός έγχυσης 0,1-1200 ml/h.  

Σχόλια Meditrust: Ρυθμός έγχυσης μεγαλύτερος του 0,1-1200 ml/h θα αξιολογηθεί. 

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής: «Ρυθμός έγχυσης 0,1-1200 ml/h.  Μεγαλύτερος 

ρυθμός έγχυσης θα αξιολογηθεί» 

 

Πάντα στην διάθεσή σας,  

 

 

 

 

 

Με Εκτίμηση 

M e d i t r u s t  Ε.Π.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Κουζινόπουλος 

Δ/ντής Πωλήσεων 
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