TEXNIKE ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΛΙΩΝ ΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΡΗΗ
1. Ανηλίερ έγσςζηρ θαπμάκων για μεηεγσειπηηική αναλγηζία
1.1 Μεηαβιεηήο ξνήο γηα ξπζκηδόκελε ή θαη’ επίθιεζε αλαιγεζία ξνήο έσο 12ml/h κε
ελζσκαησκέλν Bolus ρσξεηηθόηεηαο έσο 300ml
1.2 Μεηαβιεηήο ξνήο ξπζκηδόκελε αλαιγεζία έσο 12ml/h κε ελζσκαησκέλν Bolus
ρσξεηηθόηεηαο έσο 300ml
Να πξνζθέξνληαη ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία κηαο ρξήζεο πξνζηαηεπκέλε από
πγξαζία. Να δηαζέηνπλ ζήκαλζε CE. Να αλαγξάθεηαη επθξηλώο ν αξηζκόο ηεο
ζπζθεπαζίαο θαζώο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο απνζηείξσζεο. Σν πεξίβιεκα ηεο
ζπζθεπήο λα είλαη από ζθιεξό πιαζηηθό, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζπκπίεζε ηνπ ζαιάκνπ
ππνδνρήο ηνπ θαξκάθνπ. Να ιεηηνπξγεί κε ηελ δηαθνξά πίεζεο πνπ αζθεί ν ζάιακνο
ππνδνρήο ηνπ θαξκάθνπ (απηόλνκα ην κπαιόλη ζηελ δηάκεηξν ηνπ ξπζκηζηή). Να είλαη
ειαθξηά θαη θαηάιιειε γηα ζπλερή ρνξήγεζε ηνπηθώλ αλαηζζεηηθώλ θαη άιισλ
θαξκάθσλ. Να δηαζέηεη κεηξήζεηο θαη ζηνηρεία γηα ηελ ζπκβαηόηεηα θαη ηελ
ζηαζεξόηεηα ησλ αληιηώλ γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ αλαιγεηηθώλ θαξκάθσλ. Να δηαζέηεη
εζσηεξηθό θίιηξν 0,5κ γηα θαηαθξάηεζε κηθξνζσκαηηδίσλ θαη αέξα. Η νδόο πιήξσζεο
λα θέξεη βαιβίδα απνθιεηζκνύ επηζηξνθήο. Ο ζσιήλαο κεηαθνξάο ηνπ θαξκάθνπ από
ηελ ζπζθεπή ζηνλ άξξσζην λα είλαη δηαθαλήο ,εηδηθήο θαηαζθεπήο, λα κελ ηζαθίδεη
ώζηε λα κελ δηαθόπηεηαη ε ξνή έγρπζεο ηνπ θαξκάθνπ. Να είλαη πξνζπλδεδεκέλνο κε
ην ζώκα ηεο αληιίαο θαη λα κελ θέξεη δηαθόπηε ξνήο γηα απνθπγή παξέκβαζεο ηνπ
αζζελή ζηελ ηαρύηεηα ξνήο. Οη αληιίεο κεηαβιεηήο ξνήο λα δηαζέηνπλ εηδηθό θιεηδί
ξύζκηζεο ξνήο γηα απνθπγή παξέκβαζεο ηνπ αζζελή ζηελ ηαρύηεηα ξνήο.
2. ηαγονομεηπικέρ ζςζκεςέρ ηπιπλήρ ποήρ παπενηεπικήρ έγσςζηρ θαπμάκων για
ηιρ οποίερ θα παπασωπηθούν παπάλληλα για σπήζη και για όζο σπονικό διάζηημα
ιζσύει η ζύμβαζη , οι ηλεκηπονικέρ ανηλίερ (50 ηεμ.) μέζω ηων οποίων θα γίνεηαι η
σοπήγηζη
2.1 πζθεπή ρνξήγεζεο πγξώλ δηαιπκάησλ/θαξκάθσλ κε αεξαγσγό
2.2 πζθεπή ρνξήγεζεο πγξώλ δηαιπκάησλ/θαξκάθσλ κέζσ νπνηαδήπνηε ζύξηγγαο
2.3 πζθεπή ρνξήγεζεο πγξώλ θσηνεπαίζζεησλ Φαξκάθσλ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΟΓΚΟΜΕΣΡΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ
Η ειεθηξνληθή νγθνκεηξηθή αληιία ρνξήγεζεο πγξώλ δηαιπκάησλ θαξκάθσλ λα έρεη ηηο
θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:
Να είλαη ζύγρξνλνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηερλνινγίαο, εύθνιε ζηε ρξήζε αζθαιήο θαη κεγάιεο
δηάξθεηαο δσήο.
Οι βαζικέρ παπάμεηποι να είναι:
Eύξνο ξπζκνύ ρνξήγεζεο από 0,1 – 1.200 ml/h
Eύξνο ηνπ όγθνπ πνπ ζα εγρπζεί 0,1 – 9.999 ml
Eύξνο πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ ρξόλνπ ρνξήγεζεο είλαη 00:01 – 99:59 h:min
Eύξνο πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ βάξνπο ηνπ αζζελνύο είλαη 0,1 – 500 kg

1

Η αληιία λα δηαζέηεη ην ζύζηεκα KVO ( KEEP VEIN OPEN) κε δπλαηόηεηα επηινγήο ηνπ
ξπζκνύ ρνξήγεζεο ζε 0,1 – 50 ml/h ζε βήκαηα ηνπ 0,1 ml. Η πξνθαζνξηζκέλε ξύζκηζε λα
είλαη 5 ml/h.
Οι Διαζηάζειρ : Να είλαη θνξεηή κε κήθνο 245 mm, πιάηνο 174 mm, ύςνο 87mm θαη βάξνο
2,5 kg.
Η νζόλε λα είλαη έγρξσκε, λα είλαη θαηάιιειε γηα ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό λα δηαθξίλεη
επθξηλώο ηηο παξακέηξνπο νη νπνίεο παξαζέηνληαη θαη κεηαβιεηήο θσηεηλόηεηαο.
Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία όλησλ ιηζίνπ, ε θόξηηζε ηεο νπνίαο
γίλεηαη ηαπηόρξνλα κε ηε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο. Να εμαζθαιίδεη απηόλνκε ιεηηνπξγία ζε
πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο ή κεηαθνξάο ηνπ αζζελνύο γηα 9 ώξεο ζε ξπζκό ρνξήγεζεο
25 ml/h θαη γηα 3 ώξεο ζε ξπζκό ρνξήγεζεο 1.200 ml/h. Ο ρξόλνο θόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο
όηαλ ε αληιία είλαη θιεηζηή λα είλαη 6 ώξεο
Παπακολούθηζη ηηρ θεηικήρ πίεζηρ
Η αληιία λα δηαζέηεη έλδεημε ζηελ νζόλε δπλακηθήο παξαθνινύζεζεο ηεο ζεηηθήο πίεζεο ε
νπνία δείρλεη ηελ πίεζε πνπ ζπγθεληξώλεηαη ζηε γξακκή ρνξήγεζεο γηα λα πιεξνθνξεί
έγθαηξα γηα κηα πηζαλή απόθξαμε ζε θαζνδηθή ξνή.
Ακπίβεια έγσςζηρ
Η αθξίβεηα έγρπζεο λα είλαη ± 5% όηαλ ρνξεγείηαη κε ην εγθεθξηκέλν ζεη ρνξήγεζεο κε
ξπζκό ρνξήγεζεο από 0,1 – 25 ml/h θαη ± 7,5% όηαλ ρνξεγείηαη κε ην εγθεθξηκέλν ζεη
ρνξήγεζεο κε ξπζκό ρνξήγεζεο 25,1 – 1.200 ml/h.
Λογιζμικό αζθαλείαρ
Η εθαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνύ λα δηακνξθώλεη κε επθνιία κηα πξνθαζνξηζκέλε έγρπζε κε ηε
βηβιηνζήθε θαξκάθσλ ηεο αληιίαο. Να ππνζηεξίδεη 5.000 κνλαδηθά θάξκαθα θαη 32
ζεξαπεπηηθέο πεξηνρέο. Να δηαζέηεη 500 ηξνπνπνηεηέο κέρξη 5 αλά θάξκαθν, 400 θιηληθέο
ζπκβνπιέο, δηακόξθσζε κέρξη 5 ζπγθεληξώζεσλ αλά θάξκαθν ή ηξνπνπνηεηή. Επηπιένλ λα
κπνξνύλ λα πξνθαζνξηζζνύλ ηα όξηα αζθαιείαο γηα ηα θάξκαθα θαη ηε ζεξαπεπηηθή
θαηεγνξία.
Κύπιερ λειηοςπγίερ αζθαλείαρ
Σν εγθεθξηκέλν ζεη ρνξήγεζεο λα δηαζέηεη πξνζηαζία γηα ηελ απνθπγή ειεύζεξεο ξνήο.
Να έρεη επηινγή γηα δηαηήξεζε ησλ ξπζκίζεσλ ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξόλν κέζσ ηεο επηινγήο
“παύζε έγρπζεο – θαηάζηαζε αλακνλήο”.
Να δηαζέηεη απηόκαηε επαλεθθίλεζε ηεο έγρπζεο κεηά από απόθξαμε ζην θάησ ηκήκα ηεο
γξακκήο πεξηνξίδνληαο ηελ θαζπζηέξεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεξαπείαο.
Σαρεία θαη εύρξεζηε ηηηινπνίεζε ε νπνία λα επηηξέπεη ηελ αιιαγή ηεο ξνήο έγρπζεο θαη / ή
ηνπ νιηθνύ ρνξεγνύκελνπ όγθνπ έγρπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο.
Κιείδσκα πιεθηξνινγίνπ κε ην νπνίν λα απνηξέπεηαη ε αιιαγή ησλ παξακέηξσλ ρνξήγεζεο
από κε εμνπζηνδνηεκέλν ρεηξηζηή.
Να έρεη ηε δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο ηεο ύπαξμεο αέξα ζε πξνγξακκαηηζκέλνπο όγθνπο.
Η αληιία λα δηαζέηεη ηζηνξηθό κε ην νπνίν απνζεθεύνληαη νη ηειεπηαίνη 1.500 ρεηξηζκνί
πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ειερζνύλ θαηά ζεηξά απηνί νη ρεηξηζκνί.
ςναγεπμοί
Η αληιία λα δηαζέηεη νπηηθνύο θαη αθνπζηηθνύο ζπλαγεξκνύο πνπ βνεζνύλ ζηνλ ηαρύ έιεγρν
θαη απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ
Η αληιία λα δηαζέηεη 3 θαηεγνξηώλ ζπλαγεξκνύο πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο πξνηεξαηόηεηαο
θαη λα δηαθξίλνληαη κε ρξσκαηηθή επηζήκαλζε, αθνπζηηθή ζπρλόηεηα θαη κε ζήκαλζε ζηελ
αξηζηεξή θσηεηλή θνιώλα ζηελ πξόζνςε ηεο αληιίαο.
Οη ζπλαγεξκνί πςειήο πξνηεξαηόηεηαο λα είλαη:
ε απνθνξηηζκέλε κπαηαξία, ε ζύξα αλνηρηή, ε απόθξαμε ζην θάησ ηκήκα ηεο γξακκήο
ρνξήγεζεο, ε νινθιήξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο δηαηήξεζεο αλνηρηήο ηεο θιέβαο KVO, ε
εζθαικέλε ηνπνζέηεζε ηεο ζπζθεπήο ρνξήγεζεο, ε επαλαηνπνζέηεζε ηεο ζπζθεπήο
ρνξήγεζεο, ε βιάβε ζηελ αληιία, ε απόθξαμε ζην άλσ ηκήκα ηεο γξακκήο ρνξήγεζεο, ε
νινθιήξσζε ηνπ όγθνπ έγρπζεο, ν αέξαο ζηε γξακκή ρνξήγεζεο.
Μέζεο πξνηεξαηόηεηαο ζπλαγεξκνί λα είλαη:
ε πςειή ζεξκνθξαζία κπαηαξίαο, ε αλίρλεπζε βιάβεο ζην πιεθηξνιόγην, ην ζθάικα ζηνλ
αηζζεηήξα πίεζεο, ην ζθάικα ζηνλ πιατλό ζθηγθηήξα, ε παξέιεπζε ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ
ρξόλνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζε θαηάζηαζε αλακνλήο, ην κε θπζηνινγηθό ζύζηεκα.
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Υακειήο πξνηεξαηόηεηαο ζπλαγεξκνί λα είλαη:
ε απνζύλδεζε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο, ν αζθόο ζρεδόλ άδεηνο, ε κπαηαξία ζύληνκα
εμαληιεκέλε, έρεη μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία δηαηήξεζεο αλνηρηήο ηεο θιέβαο KVO, ε ρακειή
θόξηηζε κπαηαξίαο, ε απνζύλδεζε κε ην δίθηπν, όηη δελ έρεη ηνπνζεηεζεί ε κπαηαξία,
ππελζύκηζε.
Επιλογέρ ζηήπιξηρ:
ηήξημε ζε ζηαηώ θαη εγθαηάζηαζεο ζε ζηαζκό 2 αληιηώλ θαη 4 αληιηώλ.

ΠΟΟΣΗΣΕ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αληιίεο έγρπζεο θαξκάθσλ
κεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία

ΣΕΜΑΥΙΑ

ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

ΚΩΔ.
ΝΟ/ΜΕΙΟΤ

25

20,00

500,00

120

620,00

85233

100

10,50

1050,00

252

1.302,00

81428

8000

5,40

43200,00

10368

53.568,00

50588

35

6,90

241,50

57,96

299,46

51968

300

5,90

1770,00

424,8

2.194,80

51969

γηα

Μεηαβιεηήο ξνήο γηα ξπζκηδόκελε ή
θαη’ επίθιεζε αλαιγεζία ξνήο έσο
12ml/h κε ελζσκαησκέλν Bolus
ρσξεηηθόηεηαο έσο 300ml
Μεηαβιεηήο ξνήο ξπζκηδόκελε
αλαιγεζία
έσο
12ml/h
κε
ελζσκαησκέλν Bolus ρσξεηηθόηεηαο
έσο 300ml
ηαγνλνκεηξηθέο ζπζθεπέο ηξηπιήο
ξνήο
παξεληεξηθήο
έγρπζεο
θαξκάθσλ γηα ηηο νπνίεο ζα
παξαρσξεζνύλ
παξάιιεια
γηα
ρξήζε θαη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα
ηζρύεη ε ζύκβαζε, νη ειεθηξνληθέο
αληιίεο (ηξηάληα ηεκάρηα) κέζσ ησλ
νπνίσλ ζα γίλεηαη ε ρνξήγεζε

2.1.

πζθεπή
ρνξήγεζεο
πγξώλ
δηαιπκάησλ/θαξκάθσλ κε αεξαγσγό

2.2

πζθεπή
ρνξήγεζεο
θσηνεπαίζζεησλ Φαξκάθσλ

πγξώλ

2.3

πζθεπή
ρνξήγεζεο
δηαιπκάησλ/θαξκάθσλ
νπνηαδήπνηε ζύξηγγαο

πγξώλ
κέζσ
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