
Draeger Hellas S.A 
 
Κύριοι/ες, 
Αναφορικά με τη 1η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια 
«ΔΥΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» καταθέτουμε 
κατωτέρω τα σχόλια/παρατηρήσεις της Draeger Hellas A.E.: 

 
Τεχνική προδιαγραφή B.5.  
5. Να διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη στην οποία να απεικονίζονται οι αριθμητικές τιμές των 
ρυθμιζόμενων και μετρούμενων παραμέτρων, κυματομορφές ροής, πίεσης καθώς και 
μηνύματα σχετικά με την κατάσταση του αναπνευστήρα. Να αναφερθούν τα 
χαρακτηριστικά της 
Προτεινόμενη διατύπωση: 
5. Να διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη στην οποία να απεικονίζονται οι αριθμητικές τιμές των 
ρυθμιζόμενων και μετρούμενων παραμέτρων, κυματομορφές ροής, πίεσης καθώς και 
μηνύματα σχετικά με την κατάσταση του αναπνευστήρα στην Ελληνική γλώσσα. Να 
αναφερθούν τα χαρακτηριστικά της 
Αιτιολόγηση: 
Προτείνουμε την παραπάνω διατύπωση προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα μηνύματα 
σχετικά με την κατάσταση του αναπνευστήρα θα είναι στην Ελληνική γλώσσα καθιστώντας 
τα άμεσα κατανοητά από τον χρήστη. 
 
Τεχνική προδιαγραφή Δ.2.  
2. Συχνότητα αναπνοών έως 70 bpm 
Προτεινόμενη διατύπωση: 
2. Συχνότητα αναπνοών έως 60 bpm 
Αιτιολόγηση: 
Προτείνουμε την παραπάνω τροποποίηση προκειμένου να είναι εφικτή η δυνατότητα 
συμμετοχής της εταιρείας μας με τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορητό αναπνευστήρας 
Draeger Oxylog 3000 plus. 
 
Τεχνική προδιαγραφή Δ.3.  
3. Μέγιστη πίεση εισπνοής Έως 60 cm H2O 
Προτεινόμενη διατύπωση: 
3. Μέγιστη πίεση εισπνοής Έως 55 cm H2O 
Αιτιολόγηση: 
Προτείνουμε την παραπάνω τροποποίηση προκειμένου να είναι εφικτή η δυνατότητα 
συμμετοχής της εταιρείας μας με τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορητό αναπνευστήρας 
Draeger Oxylog 3000 plus. 
 
Τεχνική προδιαγραφή Δ.7.  
7. Συγκέντρωση χορηγούμενου Οξυγόνου 21%-100% 
Προτεινόμενη διατύπωση: 
7. Συγκέντρωση χορηγούμενου Οξυγόνου από 40% (ή και λιγότερο) έως και 100% 
Αιτιολόγηση: 
Προτείνουμε την παραπάνω τροποποίηση προκειμένου να είναι εφικτή η δυνατότητα 
συμμετοχής της εταιρείας μας με τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορητό αναπνευστήρας 
Draeger Oxylog 3000 plus. 
 
Τεχνική προδιαγραφή Δ.8.  
8. PEEP 0-25 cm H2O τουλάχιστον 



Προτεινόμενη διατύπωση: 
8. PEEP 0-20 cm H2O τουλάχιστον 
Αιτιολόγηση: 
Προτείνουμε την παραπάνω τροποποίηση προκειμένου να είναι εφικτή η δυνατότητα 
συμμετοχής της εταιρείας μας με τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορητό αναπνευστήρας 
Draeger Oxylog 3000 plus. 
 
(υπεύθυνος σχολίων/παρατηρήσεων και επικοινωνίας: Δημήτρης Μπιλάλης, Product 
Manager, Ιατρικός τομέας, τηλ. 6985561188) 
 
  
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση. 
 
Με εκτίμηση, 
Κατερίνα Λιβανού 
Admin / Tenders 
Sales Dpt 

 
Draeger Hellas S.A 
150, El. Venizelou Str 
Nea Ionia, Athens 
142 31, Greece 
Tel: +30 210 28 21 809 
Fax: +30 210 2821214 

 
katerina.livanou@draeger.com 
www.draeger.gr 
sales.c.gr@draeger.com 

 
Dräger. Technology for Life 
 

     
Please consider the environment before printing this email 

 
 
 
--- 
This communication contains confidential information. If you are not the intended recipient please return this email to 
the sender and delete it from your records. 
 
Diese Nachricht enthaelt vertrauliche Informationen. Sollten 
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