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Κύξηνη,
Αλαθνξηθά κε ηελ δηαβνύιεπζε επί ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα
πιήξνπο ζπζηήκαηνο κόληηνξ θαη ελόο θεληξηθνύ ζηαζκνύ-θνλζόια γηα ηελ ΜΕΘ, ε
εηαηξία καο έρεη ηηο εμήο παξαηεξήζεηο: Πξνδ. 15 Να εθηππώλεηαη ην πιήξεο
θαξδηνγξάθεκα ζε Laserprinter, κε επηινγή ηόζν από ην κόληηνξ, όζν θαη από ηνλ
θεληξηθό ζηαζκό. Είλαη επνπζηώδε ε εθηύπσζε ηνπ θαξδηνγξαθήκαηνο ζε
laserprinter από ην κόληηνξ θαζώο απηό δελ είλαη εθηθηό αθνύ δελ κπνξεί λα ππάξρεη
ηέηνηνο εθηππσηήο ζε απ’ επζείαο ζύλδεζε κε ην κόληηνξ ιόγν ρώξνπ θαη
ιεηηνπξγίαο. Παξόια απηά, ε εθηύπσζε κπνξεί λα γίλεηαη κέζσ ηνπ θεληξηθνύ
ζηαζκνύ όπνπ θαη νξζώο αλαθέξεη ε πξνδηαγξαθή. Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε
ηεο πξνδηαγξαθήο σο εμήο: Να εθηππώλεηαη ην πιήξεο θαξδηνγξάθεκα ζε Laser
printer από ηνλ θεληξηθό ζηαζκό.
Με εθηίκεζε, Konstantinos Chronakis Product Manager Critical Care
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Αμηόηηκνη θύξηνη,
Θα ζέιακε ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ πγεηνύο αληαγσληζκνύ θαη ηεο
δηεπξπκέλεο ζπκκεηνρήο ζηνλ ππό δηαβνύιεπζε δηαγσληζκό λα παξαζέζνπκε ηα
αθόινπζα ζρόιηα. Πξνδηαγξαθή α/α 3. Ζεηείηαη: «Να δηαζέηεη επαλαθνξηηδόκελε
κπαηαξία γηα ζπλερή ιεηηνπξγία κεγαιύηεξε ησλ 4 σξώλ……..» Ζεηείηαη ζηνλ α/α 4,
κεγάιε δηάζηαζε νζόλεο > 15’’ ε νπνία είλαη ελεξγνβόξα θαη κεηώλεη ηελ δηάξθεηα
ρξήζεο ηεο κπαηαξίαο , ηνπιάρηζηνλ ζηνπο κεγαιύηεξνπο θαηαζθεπαζηέο monitor,
όπσο ε Philips, GE, Mindray, ζηηο δύν ώξεο πεξίπνπ. Εμάιινπ γηα ηελ κεηαθνξά
αζζελώλ έρεηε πξνλνήζεη νξζά ζηελ πξνδηαγξαθή α/α 29 λα δεηνύληαη 3 monitor
κεηαθνξάο, πνπ θαιύπηεη ηελ ρξήζε monitor εθηόο ηξνθνδνζίαο. Πξνηείλνπκε λα
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ηξνπνπνηεζεί ε πξνδηαγξαθή σο εμήο, γηα λα κελ απνθιεηζηεί ε πξνζθνξά
αλαβαζκηζκέλσλ monitor κε νζόλεο 15΄΄ ή θαη κεγαιύηεξσλ: «Να δηαζέηεη
επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ≥ 2 ώξεο…….» Πξνδηαγξαθή
α/α 4. Ζεηείηαη: «Να έρνπλ πςειήο επθξίλεηαο έγρξσκε TFT LCD νζόλε αθήο
ηνπιάρηζηνλ 15" ηαηξηθώλ πξνδηαγξαθώλ, κε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο απεηθόληζεο
νθηώ (8) ηνπιάρηζηνλ θπκαηνκνξθώλ θαη όισλ ησλ κεηξήζεσλ κε ηαρύηεηεο
ζάξσζεο 12,5-25-50mm/sec ή ύπαξμε ηαρπηήησλ κηθξόηεξσλ ηεο 12,5 mm/ sec ζα
εθηηκεζεί ζεηηθά. Σν ινγηζκηθό πξόγξακκα λα είλαη ζηελ Ειιεληθή γιώζζα ζε όια
ηα βνεζεηηθά κελνύ, νζόλεο, ελδείμεηο θαη ζπλαγεξκνύο.» ηε κεγάιε θαηεγνξία ησλ
monitor, ε νπνία θαίλεηαη όηη δεηείηαη από ηηο πξνδηαγξαθέο ζαο, πιένλ
πξνζθέξνληαη κόληηνξ κε νζόλε 17” είηε 19” κε πςειόηεξε αλάιπζε από ηηο νζόλεο
ησλ15” θαη κε εκθάληζε πεξηζζόηεξσλ θπκαηνκνξθώλ θαη ζπγθξίζηκεο ηηκέο. Όια ηα
ζύγρξνλα monitor -όρη ηα παιαηά κνληέια- ζε νζόλεο άλσ ησλ 15” δηαζέηνπλ
δπλαηόηεηα απεηθόληζεο άλσ ησλ 10 θπκαηνκνξθώλ. Πξνηείλνπκε λα ηξνπνπνηεζεί ε
πξνδηαγξαθή σο εμήο: «Να έρνπλ πςειήο επθξίλεηαο έγρξσκε TFT LCD νζόλε αθήο
≥ 17" αλάιπζεο 1024x768 pixels ηνπιάρηζηνλ, ηαηξηθώλ πξνδηαγξαθώλ, κε
δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο απεηθόληζεο δώδεθα (12) ηνπιάρηζηνλ θπκαηνκνξθώλ θαη
όισλ ησλ κεηξήζεσλ κε ηαρύηεηεο ζάξσζεο 6,25 --12,5-25-50mm/sec. Σν ινγηζκηθό
πξόγξακκα λα είλαη ζηελ Ειιεληθή γιώζζα ζε όια ηα βνεζεηηθά κελνύ, νζόλεο,
ελδείμεηο θαη ζπλαγεξκνύο». Πξνδηαγξαθή α/α 5 Ζεηείηαη: «Ο ρεηξηζκόο ηνπ λα είλαη
απιόο θαη λα γίλεηαη κέζσ ηεο νζόλεο αθήο, επηπιένλ λα δηαζέηεη θαη ηελ δπλαηόηεηα
ρεηξηζκνύ κε ηελ βνήζεηα πεξηζηξνθηθνύ δηαθόπηε θαζώο θαη θνκβία πξόζβαζεο ζε
δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ κόληηνξ. Να είλαη εξγνλνκηθό θαη εύθνιν ζηελ ιεηηνπξγία
θαη ην βάξνο ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα νθηώ (8) θηιά.» Εθόζνλ απαηηείηαη ε νζόλε λα
είλαη > 15" , λα έρεη δπλαηόηεηεο πξνζζήθεο βαζκίδσλ θαη λα δέρεηαη θαη monitor πνιππαξακεηξηθή κνλάδα κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα απμήζεηε ην βάξνο ηνπ, γηα λα
κελ ππάξρεη απνθιεηζκόο δπλαηόηεηαο πξνζθνξάο κνληηνξ κε νζόλε >15’’, εμαηηίαο
αλαινγηθήο αύμεζεο ηνπ βάξνπο. Πξνηείλνπκε λα ηξνπνπνηεζεί ε πξνδηαγξαθή σο
εμήο: «Ο ρεηξηζκόο ηνπ λα είλαη απιόο θαη λα γίλεηαη κέζσ ηεο νζόλεο αθήο, επηπιένλ
λα δηαζέηεη θαη ηελ δπλαηόηεηα ρεηξηζκνύ κε ηελ βνήζεηα πεξηζηξνθηθνύ δηαθόπηε
θαζώο θαη θνκβία πξόζβαζεο ζε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ κόληηνξ. Να είλαη
εξγνλνκηθό θαη εύθνιν ζηελ ιεηηνπξγία θαη ην βάξνο ηνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα δέθα
(10) θηιά.» Πξνδηαγξαθή α/α 9 Ζεηείηαη: «Να έρεη πξόγξακκα γηα ηελ αμηόπηζηε
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αλίρλεπζε θαη απνζήθεπζε ζηε κλήκε ηνπ όισλ ησλ ηύπσλ ησλ αξξπζκηώλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνιπηθήο καξκαξπγήο, βαζηζκέλν ζηελ αλάιπζε δύν
ηνπιάρηζηνλ απαγσγώλ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο ηαπηόρξνλα γηα απνθπγή
ιαλζαζκέλσλ ζπλαγεξκώλ θαη απώιεηα θαξδηαθώλ επεηζνδίσλ.» Επεηδή ην
πξόγξακκα ( ν αιγόξηζκνο ) αλάιπζεο ηνπ θαξδηνγξαθήκαηνο έρεη ζεκαίλνπζα ζέζε
γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ, εθηόο από ηελ αλίρλεπζε ηεο θνιπηθήο
καξκαξπγήο πνπ πξνζθέξνπλ ηα monitor πςειώλ δπλαηνηήησλ , λα απαηηεζεί θαη
αλαγλσξηζκέλνο δηεζλώο αιγόξηζκνο αλάιπζεο όπσο ν «Μortara», απηόο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ

ηεο

Γιαζθώβεο,…ή

άιινο

αληίζηνηρνο.

Πξνηείλνπκε

λα

ηξνπνπνηεζεί ε πξνδηαγξαθή σο εμήο: «Να έρεη πξόγξακκα «αιγόξηζκν αλάιπζεο»
δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν όπσο «Μortara», ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γιαζθώβεο,…ή
άιινο αληίζηνηρνο γηα ηελ αμηόπηζηε αλίρλεπζε θαη απνζήθεπζε ζηε κλήκε ηνπ όισλ
ησλ ηύπσλ ησλ αξξπζκηώλ, ηνπιάρηζηνλ είθνζη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνιπηθήο
καξκαξπγήο,

βαζηζκέλν

ζηελ

αλάιπζε

δύν

ηνπιάρηζηνλ

απαγσγώλ

ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο ηαπηόρξνλα γηα απνθπγή ιαλζαζκέλσλ ζπλαγεξκώλ θαη
απώιεηα θαξδηαθώλ επεηζνδίσλ.» Πξνδηαγξαθή α/α 21 Ζεηείηαη: «Η κέηξεζε ηνπ
θνξεζκνύ αηκνζθαηξίλεο λα είλαη αλαίκαθηε θαη λα απεηθνλίδνληαη ςεθηαθά επί ηνηο
% θνξεζκόο νμπγόλνπ ζην αίκα κε ειάρηζηα όξηα από 70% ν αξηζκόο ζθπγκώλ θαη ε
πιεζπζκνγξαθηθή θακπύιε.» Πξνηείλνπκε λα πξνζζέζεηε: « ηνλ δείθηε πεξηθεξηθήο
αηκάησζεο PI (Perfusion Index)», δπλαηόηεηα πνπ δηαζέηνπλ όινη νη θαηαζθεπαζηέο
κεγάισλ monitor ζηα «πξνο επηινγή» ηνπο. Πξνηείλνπκε λα ηξνπνπνηεζεί ε
πξνδηαγξαθή σο εμήο: «Η κέηξεζε ηνπ θνξεζκνύ αηκνζθαηξίλεο λα είλαη αλαίκαθηε
θαη λα απεηθνλίδνληαη ςεθηαθά επί ηνηο % θνξεζκόο νμπγόλνπ ζην αίκα κε ειάρηζηα
όξηα από 70% o αξηζκόο ζθπγκώλ, ε πιεζπζκνγξαθηθή θακπύιε θαη o δείθηεο
πεξηθεξηθήο αηκάησζεο PI (Perfusion Index).» Πξνδηαγξαθή α/α 30 Ζεηείηαη: «Η
πνιππαξακεηξηθή κνλάδα ζε 3 κόληηνξ από ηα 7 λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο κόληηνξ κεηαθνξάο, γηα ηνλ ιόγσ απηό λα δηαζέηεη νζόλε γηα
ηελ παξαθνινύζεζε ησλ παξακέηξσλ. Να δηαζέηεη επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία, λα
αλαθεξζεί ν ρξόλνο ιεηηνπξγίαο πξνο αμηνιόγεζε. Πξνο δηεπθόιπλζε ησλ ρξεζηώλ ε
κπαηαξία λα δηαζέηεη ελδείμεηο ηεο θαηάζηαζεο θόξηηζεο ηεο. Επηιένλ λα πξνζθεξζεί
αλεμάξηεην κόληηνξ ίδησλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ δπλαηόηεηα άκεζεο κεηαθνξάο
αζζελώλ .» Πξνηείλνπκε λα ηξνπνπνηεζεί ε πξνδηαγξαθή σο εμήο: «Η
πνιππαξακεηξηθή κνλάδα ζε 3 κόληηνξ από ηα 7 λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα
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ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο κόληηνξ κεηαθνξάο, γηα ηνλ ιόγσ απηό λα δηαζέηεη νζόλε 5’’,
γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ παξακέηξσλ. Να δηαζέηεη επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία,
ηνπιάρηζηνλ 5 σξώλ. Πξνο δηεπθόιπλζε ησλ ρξεζηώλ ε κπαηαξία λα δηαζέηεη
ελδείμεηο ηεο θαηάζηαζεο θόξηηζεο ηεο. Επηιένλ λα πξνζθεξζεί αλεμάξηεην κόληηνξ
ίδησλ δπλαηνηήησλ γηα ηελ δπλαηόηεηα άκεζεο κεηαθνξάο αζζελώλ .» Πξνδηαγξαθή
α/α 31 Ζεηείηαη: « Σα monitors λα ζπλνδεύνληαη κε όια ηα απαξαίηεηα παξειθόκελα
(θαιώδηα, πεξηρεηξίδεο, κεηαηξνπείο θνξεζκνύ θαη ζεξκνθξαζίαο θιπ) γηα ηε πιήξε
ιεηηνπξγία ηνπο θαη κε επηηνίρηα/ξάγαο βάζε ζηήξημεο εύθνια απνζπώκελε από ην
monitor. Επίζεο πξέπεη λα παξαδνζεί θαη εγθαηαζηαζεί θεληξηθόο ζηαζκόο, ν νπνίνο
λα πεξηιακβάλεη 12 ηνπιάρηζηνλ άδεηεο ρξήζεο κόληηνξ, ζύγρξνλν ππνινγηζηή κε 2
νζόλεο έγρξσκεο επίπεδεο ηαηξηθνύ ηύπνπ άλσ ησλ 20 ηληζώλ , αιθαξηζκεηηθό
πιεθηξνιόγην, πνληίθη , εμσηεξηθά ερεία ζπλαγεξκώλ, Laser εθηππσηή θαη
θαηάιιειν UPS γηα αδηάιεηπηε παξνρή ηάζεο. » Πξνηείλνπκε λα ηξνπνπνηεζεί ε
πξνδηαγξαθή σο εμήο: «Σα monitors λα ζπλνδεύνληαη κε όια ηα απαξαίηεηα
παξειθόκελα (θαιώδηα, πεξηρεηξίδεο, κεηαηξνπείο θνξεζκνύ θαη ζεξκνθξαζίαο θιπ)
γηα ηε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπο. Επίζεο πξέπεη λα παξαδνζεί θαη εγθαηαζηαζεί
θεληξηθόο ζηαζκόο, ν νπνίνο λα πεξηιακβάλεη 32 ηνπιάρηζηνλ άδεηεο ρξήζεο κόληηνξ,
ζύγρξνλν ππνινγηζηή κε 2 νζόλεο έγρξσκεο επίπεδεο ηαηξηθνύ ηύπνπ άλσ ησλ 20
ηληζώλ κε δπλαηόηεηα επέθηαζεο ζε 4 , αιθαξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην, πνληίθη ,
εμσηεξηθά ερεία ζπλαγεξκώλ , Laser εθηππσηή θαη θαηάιιειν UPS γηα αδηάιεηπηε
παξνρή ηάζεο. »
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