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προς
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕ1Ο ΠΑΤΡΩΝ
«Ο ΑΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Σχετ:     Πρόσκληση     για     «Τεχνικές    προδιαγραφές     για    την     προμήθεια     δύο     Φορητών
αναπνευστήρων» για το Αναισθησιολογικό Τμήμα» με αριθ. Πρωτ..: 50Ο29 / 7-12-2021 και λήξη
υποβολής στις 2Ο/12/2o2ι.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Συμμετέχοντες  στη  διαδικασία της  ως  άνω  διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών,  έχουμε την τιμή
να  υποβάλλουμε  στην  υπηρεσία  σας  σχόλια,  προτάσεις  και  παρατηρήσεις  της  εταιρείας  μας  για
συμπλήρωση,    διόρθωση,    .τροποποίηση    των    τεχνικών    προδιαγραφών    του    είδους:    Τεχνικές
προδιαγραφές  για  την  προμήθεια  δύο  «Φορητών  αναπ`ιευστήρων»  για  το  Αναισθησιολογικό
Τμήμα,   συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην άρτια ιtατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών ώστε,
μέσω της πληρότητας και αντικειμενικότητας τους, να διασφαλίζεται η  μεγαλύτερη  δυνατή ευρύτητα
συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Ειδικότερα  η  εταιρεία  μας,  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  ΔΑΛΛΑ  &  ΣΙΑ  Ε.Ε.,  υποβάλλει  τις  παρακάτω  προτάσεις  της,

αιτού μενη την ανάλογη συνεκτίμηση και προσαρμογή των αντίστοιχων όρων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  Β.  2.

Να λειτουργεί με ρεύμα και επαναφορτιζόμενη μπαταρία με ένδειξη φόρτισης
και  κατάσταση λειτουργίας

ουλάχιστον 4 ώρες

Σχολιασμός:    Οι    μεταφορές    συχνά   για   διάφορους    έκτακτους   λόγους    επιμηκύνονται   χρονικά.
Προτείνουμε να απαιτηθεί μεγαλύτερη  ηλεκτρική  αυτονομία από το εν λόγω  μοντέλο αναπνευστήρα
που Θα αγοράσετε.
Προτεινόμενη Προσαρμογή:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  Β.  3.

Χρόνος  πλήρους   φόρτισης μπαταριών από το δίκτυο s 5 ώρες
Σχολιασμός: Ο αναπνευπήρας μεταφοράς εξ ορισμού  είναι για έκτακτες καταστάσεις.  Θεωρούμε ότι
είναι προς όφελος του  Νοσοκομείου να προμηθευτείτε κάποιο αναπνευστήρα που  η μπαταρία του να
φορτίζεται ταχύτερα, συνεπώς να είναι πλήρως έτοιμος σε μικρότερο χρονικό διάστημα.
π ροτεινόμενη Προσαρ μογή :
ρόνος  πλήρους   φόρτισης μπαταριών από το δίκτυο s 3 ώρες

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  Β. 4.

Να λειτουργεί  με  εξωτερική παροχή οξυγόνου
Σχολιασμός: Προτείνουμε ο αναπνευστήρας μεταφοράς να διαθέτει γεwήτρια παραγωγής αέρα και να
ξεκινάει αυτόνομα το Fίο2 από 21% σε όλο το εύρος και ανεξάρτητα από επιτοίχια λήψη/φιάλη.
Προτεινόμενη Προσαρμογή:
Να διαθέτει γεννήτρια παραγωγής αέρα και να είναι αυτόνομος από πνευμcπική Ναι
οδήγηση με Fίο2 από 21% έως 100% σε όλο το εύρος. Να δύναται να συνδεθεί μ
επιτοίχια λήψη Ο2 ή φιάλη για τον εμπλουτισμό.

κΕΝτρικΟ:  Θάλειας 5,  153  51  Κάντζα  Παλλήνης

γποκΑΤΑΣΤΗΜΑ:  Σολωμού 9,  173 43 Άγιος Δημήτριος
Τηλ.:  210 970 066Ο,  210  970  0941,  Fαχ:  210 97ι  5995

e-mαίι:  cοntaCt@therαsys.9r



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  Β. 5.

Α.   ΔΑ^^Α  &  ΣΑΑ Ε.Έ

Να     διαθέτει     ευανάγνωστη    οΘόνη    στην    οποία    να   απειιtονίζοwαι   ο Να   αναφερθούν   τ
αριθμητικές    τιμές    των    ρυθμιζόμενων    και    μετρούμενων    παραμέτρων, αραιπηριπικά της
κυματομορφές  ροής,  πίεσης  καθώς  και  μηνύματα  σχετικά  με την  κατάσταση
ου αναπνευπήρα.

Σχολιασμός: Είναι προς όφελος του νοσοκομείου σας να σαφηνιαΓ[εί το τι εwοείτε ευανάγνωστη.
Προτεινόμενη Προσαρ μογή :
Να   διαθέτει   ευανάγνωστη έγχρωμη οΘόνη,   τουλάχιστον 6"  στην  οποία  ν Να   αναφερθούν   τ
πεικονίζονται   οι   αριθμητικές   τιμές   των   ρυθμιζόμενων   και   μετρούμενω αρακτηριαικάτης
αραμέτρων, ι(υματομορφές ροής, πίεσης καθώς και μηνύματα σχετικά με τη

κατάπαση του αναπνευστήρα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Δ.1.

αναπνοής 50-1500 mΙ

Σχολιασμός:   Προτείνουμε   για   τον   φορητό   αναπνευστήρα   που   Θα   προμηθευτείτε   να   διαθέτει
μεγαλύτερο εύρος Τίdα| νοιυme.
προτεινόμενη Πρ οσαρ μογή

αναπνοής 30-200ΟmΙ

ΠΡΟΔ1ΑΓΡΑΦΗ Δ. 6.

Σχολιασμός:  Θεωρούμε  ότι  είναι  προς  όφελος  του  Νοσοκομείου  να  προμηθευτείτε  έναν  φορητό
αναπνευαήρα  ο  οποίος  Θα  σας  παρέχει  την  δυνατότητα  να  ανιχνεύεται  ο  σκανδαλισμός  με  δύο
επιλογές, είτε ροής, είτε πίεσης.
Π ροτεινόμενη Π ροσαρμογή :
rίgger Ροής και Πίεσης (κατ' επιλογήν) Ναι  (να  αναφερθού

εύρη ρύθμισης)

Επίσης     προς  όφελος     του   επικείμενου   διαγωνισμού   προτείνουμε  να  συμπεριλάβετε  τις  κάτωθι
προδιαγραφές :

>    Να διαθέτει πιστοποιητικά για μεταφορές δρόμου και αεροδιακομιδές RΤCΑ DΟ 160, ΕΝ 1789.
>    Να εκτελεί αιτιστάθμιση υψομέτρου σε τουλάχιστον 4000 m.
>    Να διαθέτει θύρα σύνδεσης ο2 χαμηλής ροής (0-15 LΡΜ).
>    Να διαθέτει Ελληνικό μενού
>    Να λειτουργεί  με  συνεχές  ρεύμα  (χρήση  βύσμα  ασθενοφόρου,  να  συμπεριλαμβάνεται  στην

προσφορά χωρίς έξτρα ιtόστος)
>     Να διαθέτει λειτουργία ΒίρΑΡ SΤ.
>    Να παρέχειπληροφορίες μηχανικής πνευμόνων (Ρ ΡΙαteαυ, τουλάχιστον)
>    Να διαθέτει πλήκτρο χειροκίνητης αναπνοής.
>    Η μπαταρία να δύναται να αντικατασταθεί χωρίς να διακοπεί η λειτουργίατου αναπνευστήρα.
>    Να  μπορεί  να  αποθηκεύσει  τουλάχιστον  τριών  σετ  ρυθμίσεων  για  γρήγορη  εκιtίνηση  του

(κατάλληλου) αερισμού ασθενούς.

ΤΌΙΧΕΙΑ ΕΤΆΙΡΕΙΑΣ

ΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΛΑ & ™ Ε Ε.
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