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Προς: 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
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Σχετικά με τον υπ΄αρίθμ. 2883/28-1-2021 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 
ΥΨΙΣΥΧΝΟΥ / ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
 

Η εταιρεία μας θέτει τις παρακάτω επιπρόσθετες Παρατηρήσεις  

 

 

 

Συγκεκριμένα για την προδιαγραφή α/α 5  
Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη λειτουργίας αφής, μεγέθους τουλάχιστον 12” με δυνατότητα 
ταυτόχρονης απεικόνισης στην οθόνη τουλάχιστον: 

 Τριών (3) κυματομορφών(πίεσης, ροής και όγκου ως προς το χρόνο) 

 Μίας (1) κυματομορφής και τουλάχιστον 7 ειδών trends 

 Κλειστά διαγράμματα πίεσης/όγκου, ροής/όγκου και πίεσης/ροής, με δυνατότητα 
αποθήκευσης και επανάκλησης. 

 Οπτικοακουστικών συναγερμών. 

 

Η εταιρεία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής: 

Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη λειτουργίας αφής, μεγέθους τουλάχιστον 12" με δυνατότητα 
απεικόνισης τουλάχιστον: 

 Τριών (3) κυματομορφών(πίεσης, ροής και όγκου ως προς το χρόνο) 

 Μίας (1) κυματομορφής κοιλίας για τον καλύτερο έλεγχο της άπνοιας 

  και τουλάχιστον 7 ειδών trends 

 Κλειστά διαγράμματα πίεσης/όγκου, ροής/όγκου και πίεσης/ροής, με δυνατότητα 
αποθήκευσης και επανάκλησης και επιπλέον κλειστό διάγραμμα ροής / πίεσης. 

 Οπτικοακουστικών συναγερμών. 
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Συγκεκριμένα για την προδιαγραφή α/α 6  
Να εκτελεί τους παρακάτω τρόπους συμβατικού νεογνικού αερισμού: 

-Υποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενης πίεσης, 

-Συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό, 

-Αερισμό υποστήριξης πίεσης, 

-Συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό με υποστήριξη πίεσης, 

-Αερισμό CPAP με εφεδρικό αερισμό άπνοιας, 

-Δυνατότητα θεραπείας Ο₂ υψηλών ροών, 

-Λειτουργία χορήγησης εγγυημένου όγκου και σε συμβατικό και σε υψίσυχνο αερισμό. 

 

Η εταιρεία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής: 

Να εκτελεί τους παρακάτω τρόπους συμβατικού νεογνικού αερισμού: 

-Υποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενης πίεσης, 

-Συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό, 

-Αερισμό υποστήριξης πίεσης, 

-Συγχρονισμένο διαλείποντα υποχρεωτικό αερισμό με υποστήριξη πίεσης, 

-Αερισμό CPAP με εφεδρικό αερισμό άπνοιας, 

-Δυνατότητα θεραπείας Ο₂ υψηλών ροών, 

-Λειτουργία χορήγησης εγγυημένου όγκου και σε συμβατικό και σε υψίσυχνο αερισμό. 

- Assistant Control Ventilation (PC-Ass./Con.-ITT) 

- Μη επεμβατικός αερισμός θετικής πίεσης (NIPPV) 

- Συγχρονιζόμενος μη επεμβατικός αερισμός θετικής πίεσης (SNIPPV) 
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Συγκεκριμένα για την προδιαγραφή α/α 8 
Να εκτελεί αερισμό υψηλής συχνότητας (HFO). Nα δύναται να ξεπεράσει τα 120mbar πίεσης και να 
υποστηρίζει συχνότητα αερισμού έως και 20 Hz. 

 

Η εταιρεία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής: 

Να εκτελεί αερισμό υψηλής συχνότητας (HFO). Nα δύναται να ξεπεράσει τα 120mbar πίεσης και να 
υποστηρίζει συχνότητα αερισμού έως και 15 Hz. 

 
Σχόλιο ως προς την συχνότητα HFO: Σύμφωνα με διεθνή βιβλιογραφία η συχνότητα του υψίσυχνου 
αερισμού HFO κυμαίνεται από 5 έως 15Hz. 

1 : Harcourt ER, John J, Dargaville PA, Zannin E, Davis PG, Tingay DG. Pressure and flow waveform 
characteristics of eight high-frequency Oscillators Pediatr Crit Care Med. 2014 Jun;15(5):e234-40 

2. Grazioli S, Karam O, Rimensberger PC. New generation neonatal high frequency ventilators: effect of 
oscillatory frequency and working principles on performance Respir Care. 2015 Mar;60(3):363-70. doi: 
10.4187/respcare.03048. Epub 2014 Nov 18 

 

 

 

 

 

Συγκεκριμένα για την προδιαγραφή α/α 10 
Να εκτελεί ρινικό CPAP με διπλό κύκλωμα ενώ θα εκτιμηθεί η δυνατότητα CPAP και με μονό κύκλωμα 
(single limb)ώστε όταν γίνεται η μεταφορά του ασθενή από τον αναπνευστήρα σε μηχανή CPAP αυτό 
να έχει την ελάχιστη δυνατή όχληση. 

 

Η εταιρεία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής: 

Ο αναπνευστήρας να λειτουργεί με το ίδιο κύκλωμα για όλους τους τρόπους αερισμού (επεμβατικός 
και μη επεμβατικός) για διευκόλυνση του προσωπικού. 
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Συγκεκριμένα για την προδιαγραφή α/α 11 
Να έχει δυνατότητα ρύθμισης των παρακάτω παραμέτρων αερισμού: 

 Χορηγούμενου όγκου από 2ml 

 Αναπνοών έως και 150 ΒΡΜ 

 Χρόνος εισπνοής από 0,1s έως και 3s 

 FiO2 από 21 έως 100% 

 PEEP/CPAP από 0 έως τουλάχιστον 25 mbar 

 Πίεση εισπνοής από 0-60 mbar τουλάχιστον 

 

Η εταιρεία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής: 

 Χορηγούμενου όγκου από 2ml 

 Αναπνοών έως και 150 ΒΡΜ 

 Χρόνος εισπνοής από 0,1 s έως 2 s με διαβάθμιση 0,01 sec 

 FiO2 από 21 έως 100% 

 PEEP/CPAP από 0 έως τουλάχιστον 30 mbar 

 Πίεση εισπνοής από 5-60 mbar τουλάχιστον 

 

Σχόλιο ως προς τον χρόνο εισπνοής: Ο χρόνος εισπνοής στα νεογνά κυμαίνεται από 0,1-2sec. Ο 
μεγαλύτερος χρόνος ανταποκρίνεται περισσότερα σε παιδιά άνω των 12kg. 
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Συγκεκριμένα για την προδιαγραφή α/α 12  
Να έχει δυνατότητα παρακολούθησης τουλάχιστον των κάτωθι παραμέτρων 

 Εκπνεόμενου όγκου (Tvexp και MVexp) 

 Μέγιστης, μέσης και τελοεκπνευστικής πίεσης 

 Συνολική συχνότητα αναπνοών (f) 

 Συγκέντρωση οξυγόνου (FiO2) 

 Ενδοτικότητα (compliance), αντίσταση (resistance) και λόγο C20/C 

 Διαρροές 

 Λόγου Ι/Ε 

 Χρόνων εισπνοής και εκπνοής 

 

Η εταιρεία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής: 

Να έχει δυνατότητα παρακολούθησης τουλάχιστον των κάτωθι παραμέτρων 

 Εκπνεόμενου όγκου (Tvexp και MVexp) 

 Μέγιστης, μέσης και τελοεκπνευστικής πίεσης 

 Συνολική συχνότητα αναπνοών (f) 

 Συγκέντρωση οξυγόνου (FiO2) 

 Ενδοτικότητα (compliance), αντίσταση (resistance) και αυτόματη αντιστάθμιση του όγκου 
εκπνοής για κάθε πιθανή διαρροή του ΕΤΤ. 

 Διαρροές 

 Λόγου Ι/Ε 

 Χρόνων εισπνοής και εκπνοής 

 

 

 

Συγκεκριμένα για την προδιαγραφή α/α 16 
Να συνοδεύεται από υγραντήρα. 

 

Η εταιρεία μας προτείνει την τροποποίηση της προδιαγραφής: 

Να διαθέτει ενσωματωμένο υγραντήρα με δυνατότητα ρύθμισης, θερμοκρασίας και υγρασίας του 
ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Όλα τα παραπάνω να ρυθμίζονται μέσω της κύριας οθόνης του 
Αναπνευστήρα από τον χρήστη για τον καλύτερο έλεγχο των παραμέτρων του υγραντήρα.  
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Η εταιρεία μας θα ήθελε να προτείνει περισσότερα πλεονεκτήματα – 
χαρακτηριστικά για την λειτουργία του αναπνευστήρα: 

 Μέτρηση Άπνοιας και καταγραφή στην οθόνη του αναπνευστήρα 

 BackUp Άπνοιας 5 επιπέδων 

 Ένδειξη επιπέδου στάθμης νερού του υγραντήρα μέσω του αναπνευστήρα 

 Κατά την εκκίνηση του αναπνευστήρα ο αυτοέλεγχος και η βαθμονόμηση του μηχανήματος να 
γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού χωρίς την επιπλέον επέμβαση του προσωπικού.  

 

 

 


