ΠΡΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟΤ
«ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

ΠΕΙΡΑΙΑ, 16/09/2019

ΘΕΜΑ: Διαβοφλευςη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια επιτοίχιων αναρροφήςεων
για θωρακική παροχζτευςη.

Κφριοι,
Σε ςυνζχεια του αιτιματόσ ςασ που αφορά διαβοφλευςθ Τεχνικϊν Προδιαγραφϊν για τθν
προμήθεια επιτοίχιων αναρροφήςεων για θωρακική παροχζτευςη και ωσ αποκλειςτικοί
αντιπρόςωποι του οίκου Therapy Equipment – Αγγλίασ, θ εταιρεία μασ είναι ςτθν ευχάριςτθ
κζςθ να ςασ υποβάλει τισ ακόλουκεσ προτάςεισ:
Σεχνικά Χαρακτηριςτικά
7.

Εφροσ αναρροφθτικισ ικανότθτασ: 0-18 (l/min) περίπου.

8.

Ζνταςθ κενοφ : 0 ζωσ -0,16 (bar) περίπου

Οι προςφερόμενεσ αναρροφιςεισ κενοφ για κωρακικι παροχζτευςθ τθσ εταιρίασ μασ του οίκου
Therapy Equipment – Αγγλίασ φζρουν αναρροφθτικι ικανότθτα ζωσ 15 l/min και μζγιςτθ
υποπίεςθ τθσ τάξεωσ των 40 cm H2O (1bar ιςοδυναμεί με 1019,71621 cmH2O) με βαλβίδα
αςφαλείασ ςτα 45 cmH2O για μζγιςτθ προςταςία του αςκενοφσ
Επιπλζον ςασ παρακζτουμε κατωτζρω ζναν ςχετικό πίνακα με τισ προτεινόμενεσ ελάχιςτεσ και
μζγιςτεσ τιμζσ τόςο τθσ εφαρμοηόμενθσ υποπίεςθσ όςο και τθσ ςχετικισ αναρροφθτικισ
ικανότθτασ μιασ ςυςκευισ, ανάλογα με τον ςκοπό χριςθσ τθσ, που κα ςασ βοθκιςει να εξετάςετε
τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςασ , για τουσ ανωτζρω παράγοντεσ.
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The following tables are included with permission from AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 1916 Race SI.,
Philadelphia, PA 19103, (215) 299-5400, Designation F 960-86 (93), Standard Specification for MEDICAL AND SURGICAL SUCTION
AND DRAINAGE SYSTEMS, approved 8 Jan. 1986, reviewed 1993, Reprinted from the Annual Book of ASTM Standards, Copyright
ASTM.

Σφμφωνα με τα ανωτζρω για τθν ανάπτυξθ ευρφτερου ανταγωνιςμοφ και για τθν μζγιςτθ
αςφάλεια του αςκενοφσ (αυξάνοντασ το κλινικό όφελοσ του νοςοκομείου ςασ) προτείνουμε τθν
αλλαγι διατφπωςθσ των ανωτζρω προδιαγραφϊν ωσ ακολοφκωσ:

7.

Εφροσ αναρροφητικήσ ικανότητασ: Από 0-ζωσ τουλάχιςτον 15 (l/min).

8.

Ένταςη κενοφ : 0 ζωσ τουλάχιςτον 40 cmH2O με βαλβίδα αςφαλείασ για
προςταςία του αςθενή

13. Εφχρθςτθ φιάλθ/εσ ςυλλογισ με καπάκι και βαλβίδα αςφαλείασ, χωρθτικότθτασ 2lt και να
αποςτειρϊνεται

Οι προςφερόμενεσ φιάλεσ του οίκου Therapy Equipment – Αγγλίασ είναι καταςκευαςμζνεσ από
υψθλισ ποιότθτασ κερμοπλαςτικό υλικό (polysulphone)
με αντοχι ζωσ και 1000 κφκλουσ κλιβανιςμοφ και φζρει χειρολαβι για τθν εφκολθ μεταφορά τθσ
και ζχουν χωρθτικότθτα 1,8 lt αντί 2 lt των ηθτουμζνων.
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Για τθν ανάπτυξθ ευρφτερου ανταγωνιςμοφ και χωρίσ να μειϊνεται το κλινικό όφελοσ του
νοςοκομείου ςασ, προτείνουμε τθν αλλαγι διατφπωςθσ των ανωτζρω προδιαγραφϊν ωσ
ακολοφκωσ:
«13. Εφχρηςτη φιάλη/εσ ςυλλογήσ με καπάκι και βαλβίδα αςφαλείασ, χωρητικότητασ 2lt
περίπου (±10%) και να αποςτειρώνεται»

Είμαςτε ςτθν διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ.

Με Εκτίμθςθ,
Για τθν Δ. Κορτζςθσ & Σία Ε.Ε.

Κορτζςθσ Διαμαντισ
Γενικόσ Δντισ- Μθχανικόσ Βιοιατρικισ
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