ANNEX 7

VALORACIÓ

DELS

REQUERIMENTS

TÈCNICS

DELS

APARELLS

PER

A

LA

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE TERÀPIES RESPIRATÒRIES A DOMICILI EN
L’ÀMBIT DE TOT CATALUNYA EN EDAT PEDIÀTRICA.

Caldrà presentar en l’oferta una fitxa per cada model ofertat de cadascuna de les teràpies, així
com les fitxes tècniques de cadascun i aportar el compromís/contracte de subministrament del
fabricant. El model d’equip que no reuneixi tots els requisits no serà valorat.

L’empresa licitadora podrà ofertar addicionalment aparells de característiques equivalents, o de
gamma superior a la reflectida en els Plecs, sempre que disposin de la certificació CE.

OXIGENOTERAPIA AMB CONCENTRADOR ESTÀTIC FLUX ENTRE 0,5 I 3 LITRES

NOM DE L’EQUIP:
FABRICANT:
COMPLEIX COMPLEIX

DESCRIPCIÓ TÈCNICA EXIGIDA

SI

NO

Compleix la normativa sobre aparells elèctrics.
Pes inferior a 25 kg.
Disposa de rodes o altres elements per poder desplaçar-los amb
facilitat pel domicili.
Consum elèctric inferior a 450 W.
Poc sorollosos com fos possible (<55-60db).
Disposa de un rellotge de seguiment horari de tractament.
Disposa d'alarma visual i acústica que avisi de la interrupció del
subministrament elèctric o de disminució de la concentració
d’oxigen que ofereix l’aparell.
Té un filtre d'entrada d'aire de fàcil manipulació pel pacient.
La longitud de la connexió a la font de oxigen no supera els 30
metres.
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Subministren oxigen amb una puresa igual o superior al 95% en
fluxos entre 0,5 i 3 litres / minut.
Disposen d'un mesurador de cabal homologat per proporcionar un
flux fix i estable, entre 0,5 i 3 litres / minut, amb increments de 0,5
litres / minut.
Disposa d'un rellotge per comptar les hores de funcionament.
Disposa de la tecnologia que permet l’enviament telemàtic de les
dades del compliment diari
Disposa de control del temps d'ús: mitjançant l'anàlisi del mateix el
metge pot verificar l'adherència al tractament del pacient en
qüestió, és a dir, les hores d'ús que li dedica cada dia.
Tot l’etiquetat de l’equip estarà en català i/o castellà.
Aporta compromís – contracte subministrament empresa fabricant
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OXIGENOTERAPIA AMB CONCENTRADOR ESTÀTIC D’ALT FLUX

NOM DE L’EQUIP:
FABRICANT:
COMPLEIX COMPLEIX

DESCRIPCIÓ TÈCNICA EXIGIDA

SI

NO

Compleix amb la normativa sobre aparells elèctrics.
Disposa de rodes o altres elements per poder desplaçar-los amb
facilitat pel domicili.
Poc sorollosos (<55-60db).
Disposa un rellotge de seguiment horari de tractament.
Disposa d'alarma visual i acústica que avisi de la interrupció del
subministrament elèctric o de disminució de la concentració
d’oxigen que ofereix l’aparell.
Té un filtre d'entrada d'aire de fàcil manipulació pel pacient.
La longitud de la connexió a la font de oxigen no supera els 30
metres.
Subministra fluxos fins a 10 litres per minut
Disposa d'un rellotge per comptar les hores de funcionament.
Disposa de la tecnologia que permet l’enviament telemàtic de les
dades del compliment diari
Disposa de control del temps d'ús: mitjançant l'anàlisi del mateix el
metge pot verificar l'adherència al tractament del pacient en
qüestió, és a dir, les hores d'ús que li dedica cada dia.
Disposen d'un mesurador de cabal homologat per proporcionar un
flux fix i estable, fins a 10 litres per minut
Tot l’etiquetat de l’equip estarà en català i/o castellà
Aporta compromís – contracte subministrament empresa fabricant
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OXIGENOTERAPIA AMB CONCENTRADOR ESTÀTIC FLUX ENTRE 1 I 5 LITRES

NOM DE L’EQUIP:
FABRICANT:
COMPLEIX COMPLEIX

DESCRIPCIÓ TÈCNICA EXIGIDA

SI

NO

Compleix la normativa sobre aparells elèctrics.
Pes inferior a 25 kg.
Disposa de rodes o altres elements per poder desplaçar-los amb
facilitat pel domicili.
Consum elèctric inferior a 450 W.
Poc sorollós

(<55-60db).

Disposa d`un rellotge de seguiment horari de tractament.
Disposa d'alarma visual i acústica que avisi de la interrupció del
subministrament elèctric o de disminució de la concentració
d’oxigen que ofereix l’aparell.
Té un filtre d'entrada d'aire de fàcil manipulació pel pacient.
La longitud de la connexió a la font de oxigen no supera els 30
metres.
Subministra fluxos entre 1 i 5 litres per minut
Disposa d'un rellotge per comptar les hores de funcionament.
Disposa de la tecnologia que permet l’enviament telemàtic de les
dades del compliment diari
Disposa de control del temps d'ús: mitjançant l'anàlisi del mateix el
metge pot verificar l'adherència al tractament del pacient en
qüestió, és a dir, les hores d'ús que li dedica cada dia.
Disposa d'un mesurador de cabal homologat per proporcionar un
flux fix i estable, entre 1 i 5 litres / minut.
Tot l’etiquetat de l’equip estarà en català i/o castellà
Aporta compromís – contracte subministrament empresa fabricant
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OXIGENOTERAPIA AMB CONCENTRADOR ESTÀTIC AMB CARREGADOR

NOM DE L’EQUIP:
FABRICANT:
DESCRIPCIÓ TÈCNICA EXIGIDA DEL CONCENTRADOR

COMPLEIX COMPLEIX
SI

NO

Compleix la normativa sobre aparells elèctrics.
Pes inferior a 25 kg.
Disposa de rodes o altres elements per poder desplaçar-los amb
facilitat pel domicili.
Consum elèctric inferior a 450 W.
Poc sorollosos com fos possible (<55-60db).
Disposa de un rellotge de seguiment horari de tractament.
Disposa d'alarma visual i acústica que avisi de la interrupció del
subministrament elèctric o de disminució de la concentració
d’oxigen que ofereix l’aparell.
Té un filtre d'entrada d'aire de fàcil manipulació pel pacient.
La longitud de la connexió a la font de oxigen no supera els 30
metres.
Subministren oxigen amb una puresa igual o superior al 95% en
fluxos entre 0,5 i 3 litres / minut.
Sistema d’ajust Oxy-lock
Disposa d'un rellotge per comptar les hores de funcionament.
Disposa de la tecnologia que permet l’enviament telemàtic de les
dades del compliment diari
Disposa de control del temps d'ús: mitjançant l'anàlisi del mateix el
metge pot verificar l'adherència al tractament del pacient en
qüestió, és a dir, les hores d'ús que li dedica cada dia.
Disposen d'un mesurador de cabal homologat per proporcionar un
flux fix i estable, entre 0,5 i 3 litres / minut, amb increments de 0,5
litres / minut.
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Tot l’etiquetat de l’equip estarà en català i/o castellà.
Aporta compromís – contracte subministrament empresa fabricant

*CAL MARCAR LA CASELLA DEL SI O EL NO

Cilindres amb vàlvula a demanda: autonomia en hores
Temps
Flux Continu
d'ompliment
(2 lt/min)

Posició demanda

1

2

3

4

5

Autonomia (Ampolla 1lt)

9h50'

5h40'

4h15'

3h30'

3h

1h

1h25'

Autonomia (Ampolla
1,7lt)

15h

8h40'

6h30'

5h20'

4h40'

2h

2h20'

Cilindres amb vàlvula flux continu: autonomia en hores
Posició flux
continu

0,25
lt/min

0,5
lt/min

0,75
lt/min

Autonomia
(Ampolla 1,7lt)

16h

8h

5h20'

1
1,5
lt/min lt/min
4h

2h40'

2
lt/min

2,5
lt/min

3
4
5
6
lt/min lt/min lt/min lt/min

2h

1h30'

1h20'
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OXIGENOTERÀPIA CONCENTRADOR TRANSPORTABLE O PORTÀTIL
NOM DE L’EQUIP:
FABRICANT:

DESCRIPCIÓ TÈCNICA EXIGIDA

COMPLEIX

COMPLEIX

SI

NO

Tenir un pes < 5kg (concentrador portàtil)
Tenir un pes entre 5 i 10 kg (concentrador transportable)
Autonomia d’unes 2 a 4 hores, podent comptar amb l'opció de
bateries externes.
Funcionar tant a 220 Volts com amb connexions de l'encenedor
del cotxe, 12 V
Disposa d'un sistema de transport (rodes, carret o bossa
penjada).
Disposa d'un indicador de nivell de càrrega.
Disposa d’un sistema de control d’ús i d’enviament telemàtic de
les dades
Tot l’etiquetat de l’equip estarà en català i/o castellà.
Aporta compromís – contracte subministrament empresa fabricant
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TERÀPIA DEL SÍNDROME APNEA DEL SON – CPAP

NOM DE L’EQUIP:
FABRICANT:
DESCRIPCIÓ TÈCNICA EXIGIDA

COMPLEIX

COMPLEIX

SI

NO

Els equips generadors de pressió han d'estar homologats segons
normativa CEE
Volum de l'aparell adequat per permetre un transport i un maneig
fàcil.
Pes inferior a 2.3 kg.
Generador de pressió positiva d'aire, amb circuit que faciliti la
neteja adequada de l'aire espirat i de l'espai mort.
Alimentació elèctrica: 100-240 Volts.
Rang de pressió mínima que oscil·li entre 4 i 18 cm H20.
Nivell de soroll inferior a 32 decibels.
Sistema de regulació de la pressió incorporat a l'aparell (digital o
mitjançant columna d'aigua).
Rampa d'increment de pressió de 5 a 30 minuts.
Cal que disposin dels mecanismes necessaris per adjuntar
teràpies suplementàries, com ara oxigen
Possibilitat d'incorporar un humidificador tèrmic que s'ha de veure
com un accessori més de la teràpia.
Memòria de compliment i de lectura de les hores de funcionament.
Possibilitat de funcionar acoblats a bateries externes (tipus
alimentadors dels camions)
Possibilitat de disposar d’aparells amb sistemes d’alliberació de
pressió en espiració (APE o C-Flex) per a pacients que ho
requereixin.
Disposa d'un rellotge per comptar les hores de funcionament.
Disposa de la tecnologia que permet l’enviament telemàtic de les
dades del compliment diari
Disposa de control del temps d'ús: mitjançant l'anàlisi del mateix el
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metge pot verificar l'adherència al tractament del pacient en
qüestió, és a dir, les hores d'ús que li dedica cada dia.
Disposa del control del flux d'aire
Disposa del control de fuites d'aire
Tot l’etiquetat de l’equip estarà en català i/o castellà.
Aporta compromís – contracte subministrament empresa fabricant
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TERÀPIA DEL SÍNDROME APNEA DEL SON – AutoCPAP

NOM DE L’EQUIP:
FABRICANT:
COMPLEIX COMPLEIX

DESCRIPCIÓ TÈCNICA EXIGIDA

SI

NO

Pes inferior a 2.3 kg.
Tipus de pressió Automática
Rang de pressió 4 - 20 hPa
Nivell de soroll <32 dBA
Disposa d’humidificador Integrat
Disposa d’emmagatzematge de dades
Software de anàlisis de dades
Disposa de la tecnologia que permet l’enviament telemàtic de les
dades del compliment diari
Disposa de rampa d'increment de pressió de 5 a 45 minuts.
Disposa d’humidificador integrat
Compensació de fugues automàtica.
Compensació de pèrdues de pressió
Compensador de altitud
Pressió: En el cas dels dispositius AutoCPAP, que modulen la
pressió d'aire necessària per a cada pacient en cada moment, es
pot accedir al registre de pressions, verificant que aquestes són
correctes.

Memòria de compliment i de lectura de les hores de funcionament.
Possibilitat de funcionar acoblats a bateries externes (tipus
alimentadors dels camions)
Tot l’etiquetat de l’equip estarà en català i/o castellà.
Aporta compromís – contracte subministrament empresa fabricant
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TERÀPIA DE VENTILACIÓ MECÀNICA A DOMICILI (VMD) VENTILADORS REGULATS
PER PRESSIÓ I DUALS

NOM DE L’EQUIP:
FABRICANT:
COMPLEIX COMPLEIX

REQUISITS EXIGIGITS EN ELS EQUIPS DE VMD

SI

NO

Aspectes relacionats amb la monitorització:
Disposa d'un rellotge per comptar les hores de funcionament.
Disposa de sistema que permeti obtenir informació estructurada en
forma d’informe pre-configurat de com utilitza el pacient el ventilador
(informació sobre les fugues, el volum minut ventilatori, etc)
mitjançant l'accés a les dades emmagatzemades en seva memòria
interna.
Incorpora un sistema de transmissió de dades a distància que
permeti l’enviament telemàtic de les dades de control i utilització
diària de l’equip.

Requeriments clínics dels ventiladors que incorporin modes
ventilatoris limitats o regulats per pressió i duals Relacionats
amb el funcionament:

COMPLEIX COMPLEIX
SI

NO

Capacitat de programar una freqüència respiratòria mínima
(funcionament en modalitat assistida-controlada).
Garanteixen una pressió inspiratòria mínima de 25 cmH2O.
Capacitat de funcionament en modalitats de pressió de suport i
pressió control.
Possibilitat de modificació del temps de pressurització (rise time)
Mesures de seguretat addicionals : En els modes de ventilació de
control dual ("volum assegurat")modalitat interbreath, possibilitat
de delimitar un nivell de pressió inspiratòria màxim/mínim.
Mesures de seguretat addicionals: En els modes de ventilació de
control

dual

("volum

assegurat")

modalitat

intrarespiració
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(intrabreath), possibilitat de delimitar un temps inspiratori
màxim.

Requeriments tècnics dels ventiladors que incorporin modes COMPLEIX COMPLEIX
ventilatoris limitats o regulats per pressió i duals

SI

NO

Els equips estan homologats segons normativa CEE
Porten

incorporades alarmes de desconnexió i d’avaria de

l'aparell.
Quan el ventilador s’utilitza amb connexió per traqueotomia, té els
mateixos requisits que els respiradors limitats per volum,
especialment pel que fa a la dotació d'alarmes.
Adequada compensació de fuites fins a valors d'escapament totals
de 70 l / min.
Disposa sistemes de funcionament per assegurar el correcte rentat
de l'aire expirat del pacient per evitar reinhalacions.
Tot l’etiquetat de l’equip estarà en català i/o castellà.
Aporta compromís – contracte subministrament empresa fabricant
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TERÀPIA DE VENTILACIÓ MECÀNICA A DOMICILI (VMD) VENTILADORS REGULATS
PER VOLUM

NOM DE L’EQUIP:
FABRICANT:
COMPLEIX COMPLEIX

REQUISITS EXIGIGITS EN ELS EQUIPS DE VMD

SI

NO

Aspectes relacionats amb la monitorització:
Disposa d'un rellotge per comptar les hores de funcionament.
Disposa de sistema que permeti obtenir informació estructurada en
forma d’informe pre-configurat de com utilitza el pacient el
ventilador (informació sobre les fugues, el volum minut ventilatori,
etc) mitjançant l'accés a les dades emmagatzemades en seva
memòria interna.
Incorpora un sistema de transmissió de dades a distància que
permeti l’enviament telemàtic de les dades de control i utilització
diària de l’equip.
Requeriments clínics ventiladors amb modes ventilatoris o
regulats per volum relacionats amb el seu funcionament.
Faciliten

COMPLEIX COMPLEIX
SI

NO

volums per minut elevats, ja que en molts casos de

ventilació nasal cal utilitzar volums corrents superiors als dels
pacients intubats.
Per a pacients pediàtrics poden administrar de forma raonaoxígent
estable volums corrents mínims de 50ml Les alarmes de volum
seran ajustables per a volum corrent mínim de 30 ml i volum minut
de 0.8-1 litre/min
Disposen

dels mecanismes necessaris per afegir oxigen, bé al

mateix aparell, bé al llarg de la tubuladura o de la interfase.
En cas d’afegir oxigen al mateix aparell, haurien d’incorporar
sensors de mesura de fracció inspirada d’oxigen (FiO2)
Es pot afegir una pressió positiva expiratòria final (PEEP) i la
possibilitat de respiracions manuals a demanda i/o sospirs
Funcionen

en modalitat assistida -controlada, és a dir, han de
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permetre al pacient desencadenar els cicles ventilatoris assistits,
mitjançant la activació d'un trigger sensible i modificable, en funció
del pacient.
En pacients pediàtrics, han demostrat efectivitat clínica del trigger
inspiratori en lactants de 5 kg de pes

Requeriments tècnics dels ventiladors que incorporin modes
ventilatoris limitats o regulats per volum

COMPLEIX

COMPLEIX

SI

NO

Els equips estan homologats segons normativa CEE
El pes i la mida del ventilador permeten el transport de l'aparell i la
mobilitat del pacient.
Disposa

d'alarmes

independents

a

fonts

externes

de

subministrament elèctric.
Disposa de les alarmes bàsiques han de ser: de desconnexió
elèctrica, de càrrega de bateries, d'alta pressió, de baixa pressió, i
un sensor d’indicació de desencadenament de la inspiració per part
del pacient.
Té una bateria incorporada de durada superior a 6 hores o la
possibilitat de connectar una bateria externa.
Disposa de sistemes de funcionament per assegurar el correcte
rentat de l'aire expirat del pacient per evitar reinhalacions.
Tot l’etiquetat de l’equip estarà en català i/o castellà.
Aporta compromís – contracte subministrament empresa fabricant
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