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ΘΕΜΑ : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(ΑΠΟ 18-9-2017 έως και 22-9-2017)
Αξιότιμοι κύριοι,
Κατόπιν της αναρτημένης πρόσκλησής σας για κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», σας παραθέτουμε τις
προτάσεις μας έτσι ώστε οι τελικές, ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές του επικείμενου διαγωνισμού να βεβαιώνουν την ασφάλεια των ασθενών και την
οικονομία του Νοσοκομείου.
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ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Ο2 ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
EVITA/DRAEGER

Συμβατός με τον Αναπνευστήρα
EVITA/DRAGER Να διαθέτει
εγγύηση 12 μηνών τουλάχιστον.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Συμβατός με τον Αναπνευστήρα
EVITA/DRAGER βάσει πιστοποιητικού
του εργοστασίου κατασκευής των
μηχανημάτων. Να διαθετει εγγύηση 12
μηνων τουλάχιστον.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Στο πλαίσιο της διασφάλισης της υψηλής ποιότητας
υλικών, ασφάλειας ασθενών και συνολικής υποστήριξης
του δημοσίου συμφέροντος:
Η συμβατότητα κρίνεται απαραίτητο να τεκμηριώνεται
επίσημα είτε α) με επίσημο πιστοποιητικό βάσει της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 93/42/ΕΕΚ Παράρτημα Ι, 9.1 (το
οποίο αποδεικνύει ότι έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι και
έχει δοθεί επίσημη πιστοποίηση) είτε β) από τον ίδιο τον
κατασκευαστή των μηχανημάτων, και όχι με απλή
δήλωση του εκάστοτε κατασκευαστή αναλωσίμων.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επίσημη
πιστοποίηση, δεν βεβαιώνεται η ορθή μέτρηση των
αισθητήρων και συνεπώς δεν βεβαιώνεται η ασφάλεια
των ασθενών.
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ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΡΟΗΣ(FLOWSENSOR)
ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
OXYLOG

Συμβατός με τον Ανανευστήρα
OXYLOG 2000 και 2000 plus
πολλαπλών χρήσεων

Συμβατός με τον Ανανευστήρα OXYLOG
2000 και 2000 plus βάσει πιστοποιητικού
του εργοστασίου κατασκευής των
μηχανημάτων,.πολλαπλών χρήσεων

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της υψηλής ποιότητας
υλικών, ασφάλειας ασθενών και συνολικής υποστήριξης
του δημοσίου συμφέροντος:
Η συμβατότητα κρίνεται απαραίτητο να τεκμηριώνεται
επίσημα είτε α) με επίσημο πιστοποιητικό βάσει της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 93/42/ΕΕΚ Παράρτημα Ι, 9.1 (το
οποίο αποδεικνύει ότι έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι και
έχει δοθεί επίσημη πιστοποίηση) είτε β) από τον ίδιο τον
κατασκευαστή των μηχανημάτων, και όχι με απλή
δήλωση του εκάστοτε κατασκευαστή αναλωσίμων.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επίσημη
πιστοποίηση, δεν βεβαιώνεται η ορθή μέτρηση των
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αισθητήρων και συνεπώς δεν βεβαιώνεται η ασφάλεια
των ασθενών.
17

ΥΘ01002538

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ SPΟ2
ΓΙΑ MONITOR
DRAGER Μ.ΧΡ κουτί
των 24ΤΕΜ.

Συμβατός με το MONITOR
DRAGER κατάλληλο για χρήση
σε ενήλικες

Συμβατός με το MONITOR DRAGER
κατάλληλο για χρήση σε βρέφη-παιδιά. Να
είναι πιστοποιημένα συμβατοί από τον
κατσκευαστή των μηχανημάτων.

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της υψηλής ποιότητας
υλικών, ασφάλειας ασθενών και συνολικής υποστήριξης
του δημοσίου συμφέροντος:
Η συμβατότητα κρίνεται απαραίτητο να τεκμηριώνεται
επίσημα είτε α) με επίσημο πιστοποιητικό βάσει της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 93/42/ΕΕΚ Παράρτημα Ι, 9.1 (το
οποίο αποδεικνύει ότι έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι και
έχει δοθεί επίσημη πιστοποίηση) είτε β) από τον ίδιο τον
κατασκευαστή των μηχανημάτων, και όχι με απλή
δήλωση του εκάστοτε κατασκευαστή αναλωσίμων.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επίσημη
πιστοποίηση, δεν βεβαιώνεται η ορθή μέτρηση των
αισθητήρων και συνεπώς δεν βεβαιώνεται η ασφάλεια
των ασθενών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,

Ρίκα Καλογρίδη
Βιοϊατρικός Μηχανικός BΕng, MSc, MSc
Product Specialist
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