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Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για MONITOR
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ για τις ανάγκες του
Νοσοκομείου.

Αξιότιμοι Κύριοι,
Θα θέλαμε μέσω του παρόντος εγγράφου να σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις και τις
προτάσεις της εταιρίας μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για Monitor Παρακολούθησης
Εγκεφαλικής Οξυμετρίας, που έχετε δημοσιεύσει προς διαβούλευση στο διαδίκτυο. Ειδικότερα:
Αρχικά θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το γεγονός πως η εταιρία μας αντιπροσωπεύει
στην Ελλάδα τον Masimo, έναν οίκο που το όνομα του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο
παγκοσμίως, με την παροχή ιατρικών συσκευών.
Επιπλέον θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τη θέση της εταιρίας μας καθώς υπάρχει στη
διάθεση των πελατών μας ένα ανθρώπινο δυναμικό άρτια καταρτισμένο από επιστημονικής
και τεχνολογικής άποψης, και η εταιρεία μας εφαρμόζει σύστημα ποιότητας σύμφωνα με τα
πρότυπα ISO 9001:2008 & ISO 13485:2003 για την εμπορία, διακίνηση και τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Σχετικά με τις υπό διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως
οι προτάσεις που διατυπώνουμε παρακάτω προσανατολίζονται στην εξασφάλιση της
μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής στον διαγωνισμό, χωρίς να δημιουργούνται
αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα:
-

Ζητείται στην προδιαγραφή 7 «Θωράκιση: Να μην επηρεάζεται από τη λειτουργία
άλλου εξοπλισμού»

-

Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή είναι ασαφής γιατί δεν διευκρινίζεται ποιος είναι ο
εξοπλισμός που ενδεχομένως θα επηρεάσει τη λειτουργία του μόνιτορ. Επίσης η αρχή
της τεχνολογίας της Εγκεφαλικής Οξυμετρίας, NIRS, δεν επηρεάζεται από
ηλεκτρομαγνητικά πεδία και βασίζεται στην απορρόφησή του φωτός, που στέλνει ο
πομπός, από τον δέκτη.

-

Ζητείται στην προδιαγραφή 14 «Ρύθμιση της κλίμακας της χρονικής απεικόνισης: Ναι
Δυνατότητα ρύθμισης τιμή / λεπτό και δυνατότητα ρύθμισης τιμή /30 sec»
-Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή είναι ασαφή. Αν εννοείτε την απεικόνιση της τιμής
του παρελθόντος χρόνου (Trend), δεν ορίζεται με τιμή ανά λεπτό άλλα με χρονική
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διάρκεια. Αν εννοείτε χρόνο απόκρισης, δηλαδή ο ρυθμός που ανανεώνεται η τιμή,
τότε θα πρέπει να ορίσετε κλίμακα και όχι συγκεκριμένη ρύθμιση.

Ελπίζουμε ότι με την παρούσα επιστολή συμβάλλουμε θετικά στην διαδικασία διαμόρφωσης
των τεχνικών προδιαγραφών με σκοπό την προμήθεια εξοπλισμού υψηλού επιπέδου, με την
ευρύτερη δυνατή συμμετοχή. Σας γνωρίζουμε δε ότι το επιστημονικό προσωπικό της
εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας για την παροχή διευκρινίσεων και επιπλέον
πληροφοριών που θα χρειασθούν στα πλαίσια αυτής της δυναμικής διαδικασίας.

Mε τιμή
Για τη Santair A.E

Παναγιώτα Πολυτάρχου
Υπεύθυνη Προϊοντων
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