
 
 

Προς το 

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών  

«Ο Άγιος Ανδρέας» 

Γραφείο Προμηθειών  

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021 

 

Θέμα: Τεχνικές προδιαγραφές προς 1η δημόσια διαβούλευση της 20ης Δεκεμβρίου 

2021 για την προμήθεια δύο (2) αναπνευστήρων για το αναισθησιολογικό τμήμα 

 

Κύριοι, 

 

Αναφερόμενοι στην εν θέματι δημόσια διαβούλευση, ευχαρίστως σας παραθέτουμε τις 

παρατηρήσεις μας ως κάτωθι: 

 

1. «Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 1. Να είναι μικρού σχετικά όγκου και βάρους <7 

κιλά».  

 

Προτείνουμε την μείωση του βάρους του φορητού αναπνευστήρα κάτω από τα 4 κιλά. 

Η τεχνική προδιαγραφή μετατρέπεται ως κάτωθι: 

 

«Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 1. Να είναι μικρού σχετικά όγκου και βάρους <4 

κιλά» 

 

2. «Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 2. Να λειτουργεί με ρεύμα και επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία με ένδειξη φόρτισης και κατάσταση λειτουργίας. Τουλάχιστον 4 ώρες.»  

 

Προτείνουμε τον υπερδιπλασιασμό του χρόνου αυτονομίας της μπαταρίας, 

αναβαθμίζοντας ποιοτικά τα χαρακτηριστικά του. Η τεχνική προδιαγραφή μετατρέπεται 

ως κάτωθι: 

 

«Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 2. Να λειτουργεί με ρεύμα και επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία με ένδειξη φόρτισης και κατάσταση λειτουργίας. Τουλάχιστον 10 ώρες.» 

 

3. «Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 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.» 

 

Προτείνουμε να έχει έγχρωμη οθόνη καθώς επίσης η απεικόνιση των κυματομορφών να 

είναι προαιρετική. Η τεχνική προδιαγραφή μετατρέπεται ως κάτωθι: 

 

«Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 5. Να διαθέτει ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη 

τουλάχιστον 5 ιντσών στην οποία να απεικονίζονται οι αριθμητικές τιμές των 

ρυθμιζόμενων και μετρούμενων παραμέτρων, κυματομορφές ροής (προαιρετικά), 



 
πίεσης (προαιρετικά) καθώς και μηνύματα σχετικά με την κατάσταση του 

αναπνευστήρα. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά της.» 

 

4. «Γ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ: 1. Ελεγχόμενο και ελεγχόμενο/υποβοηθούμενο αερισμό 

όγκου και πίεσης. ΝΑΙ» 

 

Προτείνουμε ο αερισμός ελεγχόμενης πίεσης να είναι προαιρετικός. Η τεχνική 

προδιαγραφή μετατρέπεται ως κάτωθι: 

 

«Γ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ: 1. Ελεγχόμενο και ελεγχόμενο/υποβοηθούμενο αερισμό 

όγκου και προαιρετικά πίεσης. ΝΑΙ» 

 

5.  «Γ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ: 5. Αερισμό πίεσης με εγγυημένο όγκο αναπνοής. Ναι» 

 

Προτείνουμε ο εν λόγω αερισμός να είναι προαιρετικός. Η τεχνική προδιαγραφή 

μετατρέπεται ως κάτωθι: 

 

«Γ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ: 5. Αερισμό πίεσης με εγγυημένο όγκο αναπνοής 

(προαιρετικά). Να προσφερθεί προς επιλογή» 

 

6. «ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ: 2. Συχνότητα αναπνοών έως 70 bpm, 6. Trigger. 

Ναι, 7. Συγκέντρωση χορηγούμενού οξυγόνου 21%-100%» 

 

Προτείνουμε την αλλαγή των παραπάνω ρυθμίσεων ώστε να μπορέσουμε να 

συμμετάσχουμε στην επικείμενη διαγωνιστική διαδικασία ως εξής: 

 

«ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ: 2. Συχνότητα αναπνοών έως 50 bpm, 6. Trigger. 

1-15 l/min, 7. Συγκέντρωση χορηγούμενού οξυγόνου 100% ή μείγμα Ο2-αέρα μέσω 

ειδικού φίλτρου κατακράτησης ιών - βακτηριδίων» 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία. 

 

Για την ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ 

 
Μιχαήλ Βλάχος 
Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
Τμήμα Πωλήσεων 
 

 

   


