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Annex núm. 3.1. (PER ELS LOTS 1 A 4)      Sobre B 
 
 

ESTRUCTURA DE LA MEMÒRIA TÈCNICA EXPLICATIVA 
 
 
La memòria explicativa de com es realitzaran les previsions que es contenen als Plecs de 
Prescripcions Tècniques haurà de seguir, per una correcta valoració, l’estructura que s’indica a la 
clàusula 18 dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars, i que és la següent: 
 
PRIMER.- Memòria tècnica explicativa de com es realitzarà el manteniment i les intervencions 
previstes als plecs, desglossats de la seguent manera: 
 

• La reposició del DEA en el cas del seu ús 
 
En cas d’utilització d’un desfibril·lador, Abast Medica en realitzarà el manteniment al mateix lloc on 
estigui situat el DEA per tal de verificar-lo, recertificar-lo i deixar-lo altra vegada en bon estat en cas 
que s’hagi de tornar a utilitzar. 
 
En cas que l’aparell presenti alguna anomalía, Abast Medica el substituirà per un altre de les mateixes 
prestacions en el mateix moment de la retirada.  
 
Aquest procés tindrà lloc en menys de 24 hores des de la notificació de la incidència.  
 
Un cop revisat el DEA i amb la informació registrada descarregada, enviarem la documentació 
juntament amb un informe mèdic explicatiu de l’activitat de l’equip als responsables i entitats 
corresponents. 
 
Finalment, reposarem l’aparell original amb un recanvi d’electrodes nous. 
 
 

• La reposició dels pegats en el cas del seu ús 
 
En cas que s’hagin utilitzat els pegats del DEA, Abast Medica els reposarà amb un recanvi de pegats 
nous en menys de 24 hores des de la notificació de la incidència. 
   

• La reposició dels pegats en motiu de la data de caducitat 
Tots els desfibril·ladors instal·lats per Abast Medica, queden registrats en una Base de Dades interna 
que notifica la caducitat dels seus components. Per tant, a Abast Medica tenim un control molt 
exhaustiu de tot el nostre parc de desfibril·ladors instal·lats perquè tots els elèctrodes estiguin sempre 
vigents i preparats pel seu ús.  
 
Aquesta Base de Dades ens permet implementar un control preventiu dels elèctrodes molt exhaustiu.  
 
Abans de la data de caducitat, Abast Medica notificarà a l’entitat oportuna que els pegats s’han de 
substituir per uns de nous donat que s’aproxima la seva data de caducitat.  
 

• Lliurament de l’informe d’operativitat de l’equip a l’entitat destinatària o destinatàries 
 
Cada equip va acreditat mitjançant un document signat per l’empresa adjudicatària.  
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Abans de la seva posada en marxa, i si l’Ajuntament ho sol·licitat, Abast Medica realitzarà un pla de 
cardioprotecció per per garantir la correcta instal·lació de cada unitat DEA.  
 
Després de cada instal·lació, s’emetrà un albarà per cada DEA instal·lat i un reportatge fotografic de 
cada desfibril·lador i emplaçament.. 
 
En cas que s’hagi utilitzat l’aparell, Abast Medica emetrà el corresponent informe amb les dades de 
les comprovacions realitzades certificant la posta a punt i bon funcionament del DEA. Aquest informe 
d’operativitat s’enviarà també al centre o entitat destinatària assignada. 
 
Veure annex 1 de revisions 
 
 

• Lliurament de dades dels usos del DEA a qui consideri l’administració competent en 
matèria de salut 

 
En el cas que un DEA s’hagi utilitzat, Abast Medica descarregarà tota la informació que l’aparell hagi 
enregistrat durant la intervenció i s’enviarà a qui l’Administració consideri adient en matèria de salut 
(prèvia acceptació per part dels familiars i així complir amb la Llei de Protecció de Dades). 
 
 

• Inspecció visual i neteja de l’equipament 
 
Un cop instal·lat cada DEA, s’enregistren les dades d’instal·lació, de revisió anual, de substitució de 
les bateries i elèctrodes a la nostra base de dades. 
 
En aquest sentit (si no hi ha cap intervenció amb anterioritat), de forma metòdica Abast Medica es 
posa en contacte cada any amb els responsables corresponents de cada centre per a fer la inspecció 
visual i neteja de l’equipament adient. A més, cada data previa a la caducitat dels pegats o qualsevol 
altre element, també ens posem en contacte per tal de procedir a la substitució o canvi en qüestió. 
 
Anualment, es farà un manteniment preventiu del correcte funcionament i bon estat del DEA i de tots 
els elements que el formen (vitrines, accessoris, columnes, etc.).  
 
La inspecció inclou (Veure annex 1): 
➢ Previsió per la reposició del DEA en el cas de mala utilització 
➢ Gestió d’incidències: es detallarà un protocol o mecanisme de comunicació amb les entitats 

destinatàries de la seva utilització o altres circumstàncies 
➢ Neteja integral de la vitrina, columna, senyalètica, DEA, ... 
➢ Verificació visual dels precintes, de les bateries, de la posició del DEA dins la vitrina, de 

l’accessibilitat a l’aparell, de la senyalèctica, ... 
➢ Comprovació de la bateria amb el voltímetre i la seva caducitat 
➢ Verificació dels electrodes que no estiguin caducats 
➢ Comprovació de l’autotest. 

 
Durant el període de garantía técnica que cobreix la reparació o reposició de l’equipament 
subministrat per defectes de fabricació o per ús, Abast Medica realitzará:  
➢ Manteniment preventiu amb desplaçament, mà d’obra i recanvis inclosos  
➢ Manteniment correctiu amb desplaçament, mà d’obra i recanvis inclosos  
➢ Test de seguretat  
➢ Oferir a l’Ajuntament telèfon d’atenció d’avaries  
➢ Servei d’assistència tècnica en menys de 24 hores des de la comunicació de la incidència  
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➢ Actualització de software que es pugui requerir per millorar la seguretat i fiabilitat  
 

• Previsió per la reposició del DEA en el cas de mala utilització 
 
Abast Medica posa a disposició de totes les entitats un telèfon i email d’emergències i consultes 24 
hores, 365 dies l’any. Aquest telèfon és: +34 6444 12 133. I l’email és: contacte@corprotegit.com 
 
En aquest sentit, si se’n fa un mal ús (o per qualsevol altra causa), durant el període de garantía 
tècnica Abast Medica reposarà l’aparell que hagi estat malmès tant bon punt s’assabenti de la 
incidència. Aquesta reposició no tindrà cap cost pel client. 
 
Aquesta acció s’aplicarà a qualsevol dels elements/accessoris que formin part de la instal·lació: el 
desfibril·lador, la vitrina, la senyalèctica, ... Les reposicions sempre seran substiuint els elements per 
iguals o de superiors prestacions. 
 
En cas de mala utilització durant el període de garantia técnica, Abast Medica intentarà solventar 
aquesta incidència via telèfonica. En cas negatiu, Abast Medica desplaçarà un dels seus tècnics per a 
la revisió i posta a punt de nou del DEA. 
 
A més a més, Abast Medica posa a disposició un DEA de substitució mentre durin les labors de 
reparació si s’escau. 
 
Aquestes accions no comportaran cap cost per l’Ajuntament.  
 
Les substitucions sempre es durant a terme en un període no superior a 24h des de la notificació de 
la incidència a Abast Medica, els 365 dies de l’any i durant les 24h. 
 

• Gestió d’incidències: caldrà detallar un protocol o mecanisme de comunicaicó a les 
entitats destinatàries de la seva utilització o altres circumstàncies. 

 
Abast Medica posa a disposició de totes les entitats un telèfon i email d’emergències i consultes 24  
 
Aquestes dues vies de comunicació (email i telèfon) posades a disposició de cada Ajuntament, 
permeten una comunicació ràpida, inmediata i eficaç amb la nostra entitat per solventar qualsevol 
tipus d’incidència referent als DEAs adquitrits per assegurar el ple funcionament de tots els seus 
equips.  
 
Quan aquesta incidència no es pugui solucionar telefònicament, Abast Medica desplaçarà un dels 
seus tècnics al lloc de l’incident per realitzar les accions oportunes.  
Si es una emergència real i el DEA s’ha utilitzat, Abast Medica realitzarà les comprobacions 
oportunes a l’equip DEA, amb el manteniment correctiu i el posterior informe mèdic.  
 
En cas que s’hagi utilitzat el desfibril·lador sense ser una emergència real, Abast Medica reposarà els 
elements necessaris amb un informe posterior.  
  
 

mailto:contacte@corprotegit.com
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Incidència per ús o 

mal ús 

Notificació telefònica o 

per correu a Abast 

Medica 

Recepció/avís 

Servei assistència 

tècnica 24h 

Servei no presencial 

mitjançant correu 
electrònic o trucada 

Servei presencial 

Cas real 

d’emergència? 

SI 

NO 

Dea Substitució (si 

s’escau) 

Informe Mèdic amb 

dades del DEA 

Manteniment 

correctiu 

Canvi d’elèctrodes  

 

Canvi de bateries (si 

s’escau) 

 

Dea de substitució si 

s’escau 

 

Manteniment 

correctiu 

Informe i notificació 

Informe i notificació 
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SEGON.- Memòria tècnica de senyalització i de les campanyes d’informació, desglossats de la 
seguent manera: 
 

• Pla de senyalització dels espais on s’hi instal·lin els DEA. 
Abast Medica inclou en cada desfibril·lador una senyal fotolluminiscent homologada per la 
normativa UNE 23035-1/2003 de senyalització de desfibril·ladors amb cada DEA adquirit. Aquesta 
senyal homologada permet veure molt ràpidament a on està emplaçat el DEA.  
 
A més a més, Abast Medica també inclou en cada DEA adquirit un vinil de cardioprotecció. Aquest 
vinil és un adhesiu que permet enganxar-se a l’entrada de l’edifici per senyalitzar que en aquell 
recinte hi ha un DEA. Permet identificar fàcilment aquelles instal·lacions cardioprotegides.  
 
Si l’Ajuntament ho precisa, es poden adquirir altres senyals DEA que indiquin les direccions 
corresponents.  

 
Senyal homologada conforme la 

normativa  
Vinil adhesiu de 
cardioprotecció 

Senyal DEA de direcció 

 

 

 

Material: PVC, no tòxic. 
Fotolluminiscent, compost a base de 

pigments.  
Tinta de gran resistència, no auto-

inflamable.  

  

 

• Pla d’informació i sensibilització a la ciutadania. 
 
Abast Medica posa a disposició de cada Ajuntament la possibilitat de difondre l’ús del DEA i la seva 
aplicabilitat mitjançant actes públics i totalment gratuïts. Aquests actes públics han de ser prèviament 
coordinats amb l’Ajuntament. Tenim experiència en realitzar actes públics en Ajuntaments, mercats 
locals, etc.  
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Per promoure la difusió de la cardioprotecció, el nostre tècnic es desplaçarà i realitzarà una ponència 
per explicar l’ús del desfibril·lador utilitzant un maniquí i DEA de simulació. Posteriorment, respondrà 
tots els dubtes i qüestions dels presents.  
 
A més, Abast Medica seguirà fent-ne difusió a través de publicacions a les xarxes socials i pàgina 
web, sempre amb l’aprovació prèvia de l’Ajuntament.  
 
També, Abast Medica posa a disposició tots els coneixements en cardioprotecció amb el fi de 
sensibilitzar a la població sobre l’ús del DEA. Volem promoure la formació en suport vital bàsic i l’ús 
del DEA i, per tant, també podem realitzar comunicacions orals als canals de radio locals de cada 
emplaçament.  
 
 

• Descripció de les característiques tècniques dels equips oferts, als efectes de poder 
comprovar el compliment de les prescripcions tècniques. Així mateix, la corresponent fitxa 
tècnica o catàleg de cadascun dels elements objecte de la unitat de licitació (lot), amb 
imatges de cadascun dels elements objecte de la unitat de licitació.  

 
 
El model desfibril·lador que presentem per aquest lot es el Philips HS1 Heart Start.  

• Certificat ISO 9001:2015 

• Certificat ISO 13485:2016 

• Marcatge CE 
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Relació d’elements del desfibril·lador: 
 

Bateria HS1 Elèctrodes adult HS1 Elèctrodes pediàtrics  Maleta de transport 
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Marcatge CE:  
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Relació de característiques del DEA sol·licitades: 
 
Característiques físiques  
✓ L’equip tindrà un pes màxim de 3,5 kg. Aquest pes inclou l’aparell desfibril·lador, els 

accessoris previstos pel seu ús (bateria i elèctrodes) i una maleta rígida de transport de 
cobertura total.  

o El DEA PHILIPS HS1 que oferim: pes total: 1.5 Kg amb els accessoris inclosos. 
Forma de l'ona  
✓ Bifàsica exponencial truncada.  

o El DEA PHILIPS HS1 que oferim compleix: Bifàsica exponencial truncada. Paràmetres 
de forma d’ona ajustats en funció de la impedància de cada pacient.  

 
Seqüència de sortida d'energia  
✓ Nivells entre 150 i 200 J en el programa per a adults.  

o El DEA PHILIPS HS1 que oferim compleix: 32 A (150 J nominal) en una carga de 50 
ohm 

✓ Programa pediàtric amb elèctrodes específics o qualsevol altre sistema que garanteixi la 
funcionalitat del programa pediàtric.  

o El DEA PHILIPS HS1 que oferim compleix:  19 A (50 J nominal) en una càrrega de 50 
ohm utilitzant un joc d’elèctrodes pediàtrics. 

 
Sistema d'ajuda al diagnòstic  
✓ Sensibilitat / especificitat: Ha de complir les directrius de AAMI DF80 i les recomanacions de 

l'AHA-ERC per a la desfibril·lació en adults. 
o El DEA PHILIPS HS1 que oferim compleix amb les especificacions AAMI DF80 i AHA-

ERC. 
✓ Temps de càrrega: Menor de 12 segons a la seva màxima energia.  

o El DEA PHILIPS HS1 que oferim: Pot subministrar una descàrrega normalment als 8 
segons 

✓ Temps d'anàlisi i preparació de la descàrrega (incloent el temps de càrrega): Inferior a 30 
segons.  

o El DEA PHILIPS HS1 que oferim compleix: Normalment menys de 20 segons entre 
sèries de descàrregues. 

Controls  
✓ Activació de l'equip: Botó ON / OF o obertura d'elèctrodes.  
✓ Botó de descàrrega.  
✓ Botó d'ajuda durant la RCP.  

El DEA PHILIPS HS1 que oferim compleix: Disposa de botó ON/OFF, de descàrrega i d’ajuda durant la 
RCP 
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Interfície d'usuari  
✓ Ajuda a l'usuari: Mitjançant missatges de veu en castellà, tons audibles i indicadors 

lluminosos.  
✓ Avisos de veu clara i concisa, amb uns decibels apropiats per l'oïda humana.  
✓ Guia Ressuscitació cardiopulmonar (RCP): Missatges de veu per fer RCP en adults i nens.  

El DEA PHILIPS HS1 que oferim: disposa de tot tipus d’instruccions de veu audibles en castellà i 
indicadors per a la correcta guia de l’usuari. El desfibril·lador diferencia entre elèctrodes d’adult i 
pediàtric i per tant, canvia les instruccions en funció de la situació. 
 
Requisits físics i ambientals  
✓ Segellat: Protecció IP21 o superior.  

o El DEA PHILIPS HS1 que oferim compleix: Objectes sòlids conformes a EN60529, 
classe IP2X, a prova de cops/caigudes conforme a EN60529, classe IPX1 

✓ Temperatura: En funcionament / Standby de 0 a 40 ºC. Tot esperant de 10 – 43 ºC.  
o El DEA PHILIPS HS1 que oferim: En funcionament: 0 a 50 ºC (32 a 122 ºF); En espera: 

10 a 43 ºC (50 a 109 ºF). 
✓ Humitat. Humitat en funcionament: humitat relativa del 40% al 95% (sense condensació). Tot 

esperant: humitat relativa del 15% al 75% (sense condensació) 
o  El DEA PHILIPS HS1 que oferim: En funcionament: humitat relativa del 0% al 95% 

(sense condensació); En espera: humitat relativa del 0% al 75% (sense condensació) 
✓ Impactes / caigudes: Ha de resistir caigudes des d’1 metre sobre qualsevol vora, cantonada o 

superfície.  
o El DEA PHILIPS HS1 que oferim compleix: a prova de cops/caigudes conforme a 

EN60529, classe IPX1 
 

 
Comprovacions automàtiques o activades per l'usuari  
✓ Test d'inserció de bateria, de manera que, en inserir la bateria, els tests automàtics complets 

i els tests activats per l'usuari comproven la disponibilitat del dispositiu.  
✓ Indicadors d'estat de forma que indiqui que està preparat per ser utilitzat. En cas contrari ha 

d'indicar que és necessari manteniment.  
✓ Auto-test del propi equip diari.  

El DEA PHILIPS HS1 que oferim compleix: el desfibril·lador realitza totes les comprovacions 
anteriorment descrites.  
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Tests automàtics diaris 
Comprova els circuits interns, el sistema d'administració de forma d'ona, el cartutxos per a 
elèctrodes de desfibril·lació i la capacitat de les bateries. 
 
Prova d'integritat dels elèctrodes de desfibril·lació 
Comprova de manera específica si els elèctrodes de desfibril·lació estan llestos per a ser utilitzats. 
 
Prova d'inserció de la bateria 
Al inserir la bateria, es realitza un test automàtics complert i es comprova la disponibilitat de l’equip.  
 
Indicadors d'estat 
L’indicador verd que pampalluga "Listo" indica que està preparat per ser utilitzat. Un soroll repetitiu 
agut indica que és necessari manteniment 
 
Registre i transmissió de dades  
✓ Sistema de Transmissió de dades de successos a un Smartphone o PC.  
✓ Dades emmagatzemades: Primers 15 minuts de l'ECG i les decisions sobre l'anàlisi i els successos  
El DEA PHILIPS HS1 que oferim compleix: Transmissió sense fil de dades d'esdeveniments a un 
Smartphone o PC, mitjançant el protocol IrDA. 
Dades emmagatzemades: Primers 15 minuts de l'ECG i les decisions sobre l'anàlisi i els 
esdeveniments de tot l'incident. 
 
 

Capacitat de l'equip 

• Declaració responsable conforme els models oferts pel licitador estan homologats pel 
seu ús. El licitador que resulti adjudicatari haurà d’acreditar documentalment aquesta 
homologació.  
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ANNEX 1: Full de revisions 

 


