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ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΡΑΒΑΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

 

 

Θέμα: Συμπληρωματικές προδιαγραφές στο είδος: υπογλωτιδική αναρρόφηση με εφαρμογή αρνητικής πίεσης 
και συστήματος αποσπώμενου δοχείου συλλογής εκκρίσεων για τη ΜΕΘ 

 

Σε απάντηση στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 2350/24-01-22, σας καταθέτουμε τις παρακάτω συμπληρωματικές 
προδιαγραφές-διευκρινίσεις, όπως ζητείται στην 5η/2022 τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 
19/01/2022: 

Προδιαγραφές δοχείου συλλογής εκκρίσεων: 

1. Η χωρητικότητα του δοχείου συλλογής εκκρίσεων να είναι 250-300 ml 
2. To μήκος του ενσωματωμένου  στο δοχείο σωλήνα (με άκρο τύπου τύπου luer) να είναι 120-140cm 
3. Να είναι αποσπώμενο, μιας χρήσης 
4. Να έχει ενσωματωμένο φίλτρο για προστασία από υπερχείλιση και διαρροές οσμών (να περιγραφεί το 

σύστημα) 
5. Να έχει ενσωματωμένο σωλήνα με άκρο τύπου τύπου luer, για να συνδέεται απευθείας με τον ειδικό 

σωλήνα αναρρόφησης του τραχειοσωλήνα ή του τραχειοστόματος. Το μήκος του να είναι επαρκές για 
λόγους ασφαλούς λειτουργίας 

6. Να είναι απόλυτα συμβατό με αντίστοιχη φορητή αντλία με τα εξής χαρακτηριστικά: 
 Μικρού βάρους έως 1,5 Κrg 
 Να ασκεί ρυθμιζόμενη διαλείπουσα αρνητική πίεση σε επαρκές εύρος 
 Να έχει ψηφιακή οθόνη ρυθμίσεων και παρακολούθησης λειτουργίας 
 Να έχει εργονομική βάση στήριξης 
 Να έχει και εσωτερική μπαταρία για αυτονομία   

 
Η αντλία είναι συνοδός εξοπλισμός του περιγραφόμενου δοχείου συλλογής των εκκρίσεων. 
Πέντε (5) αντλίες αναρρόφησης να δοθούν ως συνοδός εξοπλισμός 
Να δοθεί ικανοποιητικός αριθμός αντλιών για κάλυψη των αναγκών του τμήματος. 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 

1. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες παραπομπές στα φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου.  



2. Να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark, medical grade κλπ), τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας 
καθώς και Υγιεινής σε θέματα απολύμανσης. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά.   

3. Να κατατεθούν τα  πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας για τις 
απαιτήσεις των προϊόντων 93/42/EEC, εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485, καθώς 
και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2008  και ISO 13485/03   (διακίνηση 
και τεχνική υποστήριξη. 

4. Με την παράδοση του προϊόντος να γίνει πλήρης επίδειξη  και απαραιτήτως 
εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. 

5. Να παραδοθεί user manual στα Ελληνικά και service manual στα Ελληνικά ή Αγγλικά. 
6. Να κατατεθεί γραπτή βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι το μηχάνημα θα 

διαθέτει εγγύηση για δύο έτη τουλάχιστον και ανταλλακτικά για τα επόμενα 10 έτη. 
 
Προϋπολογισμός: 50€ ανά τεμάχιο  

           
      

          


