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1) MEMÒRIA TÈCNICA DE 

SEGUIMENT DEL 

MANTENIMENT I LES 

INTERVENCIONS. 

(LOTS 1 - 4) 
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Cardiosos es responsabilitza en mantenir els aparells desfibril·ladors en el seu estat 

més òptim per el seu bon funcionament en tot moment, duent a terme un 

manteniment preventiu i correctiu per a que els desfibril·ladors puguin ser utilitzats 

en les especificacions que marca el seu fabricant i assegurant les seves bones 

prestacions durant el període d’utilització. Per tant, el servei de manteniment 

inclourà una bona assistència tècnica i bon manteniment preventiu. 

Cal tenir en compte que en els lots 1 i 2, corresponents a subministraments 

en règim de compra el servei de manteniment està inclòs únicament durant 

un any a partir de la data d’adquisició de l’aparell, mentre que en el lots 3 i 4, 

corresponents a subministraments en règim d’arrendament, aquest servei de 

manteniment es prestarà durant tota la vigència del contracte. 

Cardiosos realitzarà un seguiment de manteniment exhaustiu de tots els aparells i 

complements de manera presencial: 

ACTUACIONS PRESENCIALS 

Tipologies d’intervencions habituals 

El fabricant (Heartsine Technologies, Inc.) indica que els equips realitzen autocheckings, 

per tant no és imprescindible una revisió periòdica per part d’un tècnic. Tot i així, el 

nostre equip tècnic, ANUALMENT, revisarà presencialment cada desfibril·lador en el 

lloc a on estigui situat i realitzarà el manteniment i les comprovacions que consideri 

necessàries garantint el correcte funcionament i operativitat de cada equip DEA. Així 

mateix també realitzarà el manteniment preventiu i aplicarà les mesures correctives 

necessàries per el bon funcionament de la resta dels  seus components. 

Alhora també tindrà cura del bon estat de les senyalitzacions d’espais Cardioprotegits 

existents i les reposarà en el cas de que sigui necessari. 

Quan es realitzi la revisió pel nostre tècnic, es substituirà qualsevol component que 

estigui caducat, bateria i/o elèctrodes en la màxima celeritat, màxim 4 hores. 

Els equips tenen un únic fungible, el pad-pak (conjunt d’elèctrodes i bateria) que s’ha de 

canviar quan s’utilitzi l’aparell amb algun pacient o en la seva data de caducitat  reflexada 

en el propi pad-pak.  CARDIOSOS substituirà aquest pad-pak abans de la seva data 

de caducitat millorant el marcat pel fabricant. Aquesta substitució es farà de forma 

gratuïta i inclosa en el servei de manteniment  durant el primer any en el cas dels 

lots 1 i 2 (subministrament en regim de compra) i durant tota la vigència del 

contracte en el cas dels lots 3 i 4 (subministrament en regim d’arrendament) 

Cardiosos disposa d’aparells DEA, material fungible i/o peces o elements suficients per 

reposar qualsevol material caducat o danyat. En el cas que sigui necessari Cardiosos 

substituirà danyat per un altre equip d’iguals prestacions.  

Cardiosos guarda en la seva base de dades l’històric de tots els informes de 

manteniment i descàrregues realitzades per aparell DEA i número de sèrie.  

Cardiosos compta amb la ISO 9001 garantint així una correcta gestió de qualitat. 
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Les intervencions habituals que es duran a terme són: 

 

▪ Reposició del DEA en cas del seu ús. 

 

En cas d’utilització del desfibril·lador, Cardiosos realitzarà un manteniment in situ  

per recertificar l’aparell i deixar-lo en bon estat per si s’hagués de tornar a utilitzar. 

En el suposat cas que l’aparell tingui algun problema, es substituirà per un altre 

aparell de les mateixes prestacions. Tota aquesta actuació en cas d’utilització del 

DEA, es farà entre 1 i 4 hores depenent de la ubicació. A partir d’aquí, un cop 

acabada l’actuació s’enviarà un informe amb les dades que s’hauran descarregat 

del desfibril·lador juntament amb un informe mèdic explicatiu de la seqüència de 

l’activitat de l’equip. Per últim, s’enviarà el report a les entitats corresponents.  

 

▪ La reposició dels pegats en cas del seu ús. 

 

En cas d’utilització del DEA, Cardiosos reposarà els pegats i la bateria en un 

termini màxim de entre 1 i 4 hores depenent de la seva ubicació. 

 

▪ La reposició dels pegats en motiu de la data de caducitat. 

 

Cardiosos, procedirà a la substitució dels pegats abans de la data de caducitat 

indicada pel fabricant.  

El programa de gestió utilitzat per Cardiosos, ens permet tenir el control de les 

caducitats de tots els components del DEA. 

 

▪ Lliurament de l’informe d’operativitat de l’equip a l’entitat destinatària o destinatàries.  

 

Cardiosos, disposa d’un programa de gestió de manteniment que ens permet 

planificar, controlar i fer el seguiment de tots els aparells en temps real. El dia 20 

de cada mes el programa i segons la periodicitat o caducitat de cada 

aparell/elèctrodes crea les tasques que s’han de realitzar el mes següent: 

(manteniments, caducitats) 

Setmanalment es planifiquen i coordinen amb el client i s’assignen al tècnic les 

tasques de revisió a realitzar cada dia. Al finalitzar la intervenció, el nostre tècnic 

a través de la PDA, envia al client l’albarà conforme s’ha realitzat la intervenció, 

deixant així constància que la revisió s’ha realitzat. Posteriorment i un cop verificat 

l’albarà que ens facilita el tècnic, s’envia al client per correu electrònic l’informe 

amb totes les comprovacions que s’han realitzat i si s’escau amb les correccions 

a fer. 

 
*Adjuntem informe emès després d’una intervenció-Annex 1 
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Pantalla de control de manteniments 
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Per tal d’emetre el certificat  de funcionament per al client, detallem les  comprovacions 

realitzades  per el nostre tècnic un cop realitzat el Test de Diagnosi de l’aparell: 

 

▪ Inspecció visual de l’aparell i verificació que les parts d’aquest estan en 

bon estat i són utilitzables 

▪ Activació de tots els llums LED per comprovar-ne el funcionament 

▪ Comprovació de l’altaveu i Beep audible 

▪ Comprovació caducitat dels elèctrodes i la bateria 

▪ Comprovació senyalització i estat del suport (vitrina-tòtem-columna) 

▪ Comprovació de càrrega del capacitador (càrrega per a SHOCK) 

▪ Es netejarà l’aparell, la vitrina o suport on estigui el DEA i tots els seus 

components per a que físicament i tècnicament estiguin sempre en bon 

estat. 

 

 

El tècnic que s’encarregui del control realitzarà algunes d’aquestes proves a través d’un 

programa informàtic específic, connectant l’aparell DEA al seu ordinador portàtil. 

  

Un cop realitzat el control, s’emetrà un informe diagnòstic que supervisarà el Doctor 

Marc Bausili; on es dictaminarà si l’aparell DEA està en condicions òptimes, o s’ha de 

realitzar alguna reparació vist l’informe tècnic inicial. 
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Amb el programa de verificació també es podran aplicar personalitzacions segons les 

necessitats del client i extreure informes d’utilització en cas d’ús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  

 

 

 

 

 

CARDIOSOS disposa d’un equip tècnic disponible 24 hores per poder resoldre 

qualsevol incidència que pugui sorgir en els aparells desfibril·ladors  Així mateix també 

compta amb un conveni de col·laboració com a servei tècnic i una estreta relació 

professional amb l’empresa ADIEMED sent aquesta distribuïdora oficial dels aparells 

DEA Samaritan 350P i comptant també amb un equip tècnic d’especialistes en el 

funcionament i manteniment d’aquests aparells a nivell estatal.  

*Adjuntem document on es certifica que ADIEMED és la nostra empresa subministradora de DEA i  

del servei tècnic d’aquests – Annex 2 
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▪ Lliurament de dades dels usos del DEA a qui consideri l’administració competent en 

matèria de salut. 

 

En el cas d’utilització del desfibril·lador, el nostre tècnic, descarregarà totes les 

dades que durant l’actuació l’aparell haurà registrat. Aquestes dades són d’un 

interès vital, sobretot en cas de vida, pels cardiòlegs competents que hagin 

d’actuar un cop hospitalitzat el pacient. Aquestes dades s’entregaran a l’autoritat 

competent en matèria de salut (hospital de referència) amb el previ consentiment 

de la família respectant així la llei de protecció de dades o en el cas que l’autoritat 

competent ho sol·liciti s’enviarà l’informe encriptat. 

 

▪ Inspecció visual i neteja de l’equipament. 

 

En totes les revisions periòdiques el nostre equip tècnic  a més de les accions 

detallades en l’apartat del lliurament de l’informe de operativitat de l’equip netejarà 

tant el DEA, la vitrina en el lots en que incloguin servei d’instal·lació (lots 2 i 4) i 

comprovarà que tots els components estiguin en bon estat tant físicament com 

tècnicament.  

 

 

▪  Previsió per la reposició del DEA en el cas de mala utilització. 

 

CARDIOSOS reposarà els DEA encara que s’hagin pogut danyar per un mal ús. 

Així doncs, independentment de les causes,  CARDIOSOS reposarà l’aparell en 

un temps de entre 1 i 4 hores depenent de la ubicació d’aquest. Aquesta reposició 

no tindrà cap cost per el client. 

De la mateixa manera, els nostres tècnics de manteniment repararan o 

substituiran si és necessari la vitrina o suport en cas que hi hagi danys i 

independentment de quina sigui la causa. 

També reposarem tota la senyalística en cas d’estar danyada. 

L’experiència ens diu que els aparells ubicats a la via pública requereixen d’un 

manteniment més complert, doncs és habitual que les vitrines i la senyalització 

pateixin cops, pintades, etc. Totes les accions correctives es faran en un marge 

d’entre 1 i 4 hores des de el moment que el client ens avisi del succés o que els 

nostres mateixos tècnics ho detectin. 

 

▪  Gestió d’incidències 

 

L’objectiu de Cardiosos és establir amb tots els seus clients un mecanisme de 

comunicació àgil, amb l’objectiu de reduir al mínim l’exposició de la població a la 

manca d’un aparell desfibril·lador degut al seu ús o averia. Cardiosos entén com 

a eina bàsica una bona comunicació amb els seus clients en cas d’utilització d’un 

DEA per a que tots els agents estiguin informats i s’actuï correctament i seguint 

les normatives en matèria de cardioprotecció i salut vigents en aquest moment. És 

per aquest motiu que és molt important establir un protocol amb unes línies clares  
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de comunicació entre l’empresa que ofereix el servei de cardioprotecció i les 

entitats destinatàries.  

 

 

 

➢ Protocol de comunicació en cas d’utilització del dea 

 

1. En el moment de l’entrega dels aparells, Cardiosos com empresa 

responsable dels mateixos, entregarà al client, i si aquest ho vol als 

diferents cossos de protecció i fins i tot als hospitals de referència i SEM, 

un llistat amb els contactes de les persones responsables del bon 

funcionament de la cardioprotecció de referència. Aquests contactes 

sempre seran 3 més la oficina central: 

 

 Tècnic de manteniment (noms, telèfon i correu) 

 Tècnic comercial (noms, telèfon i correu) 

 Responsable mèdic (noms, telèfon i correu) 

 Oficina central Cardiosos per gestions varies (telèfon i correu) 

 

2. Si s’utilitza el desfibril·lador, el client, ja sigui l’ajuntament o els primers 

intervinents com poden ser els agents de policia, protecció civil, mossos, 

etc... un cop hagin actuat, es posaran en contacte amb l’empresa 

responsable de manteniment mitjançant els responsables anteriorment 

citats. 

 

3. En un temps d’entre 1 i 4 hores, els responsables de Cardiosos aniran a la 

població a buscar l’aparell desfibril·lador per fer la descàrrega de dades, 

fer el manteniment i recertificar l’aparell i canviar el kit d’elèctrodes i bateria 

utilitzats. En el cas que l’aparell amb els elèctrodes hagi marxat amb la 

víctima cap a l’hospital, els nostres tècnics aniran fins el mateix a fer la 

descàrrega de dades i a fer el manteniment de l’aparell. En aquest cas, 

prèviament, substituirem l’aparell utilitzat per un altra aparell fins que es 

faci la revisió. 

 

4. Un cop descarregada totes les dades del desfibril·lador, el nostre cap 

mèdic, farà un informe que adjuntarem amb totes les dades del 

desfibril·lador. 

 

5. Es demanarà permís a la família de la víctima per poder donar trasllat als 

agents de la salut oportuns, com són els metges de l’hospital on  ha estat 

traslladada la víctima. 

 

6. S’enviarà l’informe als agents de la salut. 

 

7. S’enviarà al client la fitxa de manteniment certificat el bon funcionament de 

l’aparell de nou. 
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▪ Protocol de comunicació en cas d’avaria o altres circumstàncies 

 

1. En el moment en que es detecti presencialment una averia de l’aparell o 

vitrina, si qui ho detecta és un agent extern a l’empresa, s’avisarà a la 

mateixa utilitzant un dels contactes abans descrits en el protocol anterior. 

2. En un temps entre 1 i 4 hores els responsables de Cardiosos aniran a la 

població a solucionar el problema. 

3. Un cop solucionat el problema, el nostre tècnic emetrà un informe que 

enviarà posteriorment al client, via correu electrònic.  

4. Paral·lelament i un cop solucionat el problema, el nostre cap mèdic enviarà 

el certificat de bon funcionament de l’aparell. 

 

En cas de robatori, un cop arribi la comunicació via telèfon o bé  via correu 

electrònic, ens desplaçarem a l’emplaçament de l’aparell amb un aparell nou per 

substituir-lo i es farà entrega al client de la corresponent documentació amb la 

comunicació de la substitució. 

En el cas que s’hagi de substituir l’aparell, sempre es farà la inscripció de l’aparell 

als registres corresponents i es donarà de baixa l’aparell anterior. Un cop tinguem 

el document oficial de la Generalitat, l’enviarem al client perquè en tingui 

constància. 

Adjuntem diagrama on es justifica el procediment per la gestió de les esmentades 

actuacions  presencials: (pàgina següent) 

 

El temps de resposta del nostre servei tècnic s’aplicarà per igual els 365 

dies de l’any. Cardiosos disposa del número de telèfon gratuït 900924942 

d’assistència 24 hores.  
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 iagrama d actuacions presencials en cas d utilit aci  d un  E  

o en cas d un manteniment normal

Instal·lació del DEA

Intercanvi de dades de contacte entre el client i Cardiosos i s acorda el mode de comunicació

ja sigui via mail,  hatsapp, sms o trucada telefònica

  s utilitza el DEA

El client ho comunica als tècnics 

de Cardiosos

Enviament de l informe del tècnic 

de manteniment i certificat de bon 

funcionament signat pel metge 

responsable de Cardiosos a el 

Client

  s utilitza el DEA

En un temps d entre 1 i 4 hores el 

tècnic de Cardiosos es desplaça 

fins el DEA

El tècnic fa la descàrrega de les 

dades mitjançant soft are, 

recertifica el DEA, canvia el kit 

elèctrode més bateria i deixa el 

DEA funcionant correctament

Revisió trimestral in situ del DEA 

per part del tècnic de Cardiosos. 

Reparació de possibles 

deficiències  

Previ consentiment 

de la família, 

s envien les dades 

enregistrades pel 

DEA a l hospital de 

referència, 

juntament amb l 

informe del nostre 

cap mèdic

Amb les dades 

obtingudes del 

DEA es genera un 

informe del nostre 

cap mèdic que 

s arxiva en els 

nostres arxius de 

la seu central per 

si mai es 

necessites.
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 2) MEMÒRIA TÈCNICA DE   

        SENYALITZACIÓ   

          I   CAMPANYES   

          D’INFORMACIÓ. 
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▪ Pla de senyalització dels espais on s’instal·lin els DEA, (segons lot sol·licitat) 

 

Cardiosos proposa diferents formats per adaptar-se tan a l’espai públic com a 

equipament amb la finalitat d’identificar la xarxa dels DEA existents en el 

municipi/territori. 

▪ Cartells col·locats en el lloc on hi ha el desfibril·lador instal·lat i cartell informatiu, 

segons cartellera homologada a nivell europeu per l’ERC (European Resuscitation 

Council), amb opció de escollir dues mides, segons l’espai on hi hagi el DEA 

instal·lat. Aquest cartell tant pot anar a l’interior com a l’exterior. 

 

 Senyal luminescent classe B “DESA” 

 Dimensions (297x210mm) (30x40mm) 

 Material PVC rígid de 0,8 mm de gruix 

 Pictograma segons norma UNE 23033 

 Mides segons norma UNE 23034 i CTE DBSI 

 Luminescència segons norma UNE 23035/1/2/4 Classe B 

 

▪ Per els espais interiors Cardiosos col·locarà un adhesiu en la entrada del recinte 

a on estigui ubicat l’aparell per tal d’informar que és un espai cardioprotegit.  
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▪ Totes les nostres vitrines I suports porten a la part frontal un cartell informatiu i 

adhesiu amb codi QR que ens porta directament a visualitzar un vídeo demostratiu 

de com actuar davant d’una persona que està patint una aturada cardiorespiratòria 

(com fer una RCP, com utilitzar el DEA,....) 

 

 

 

 

 

▪ Per tal de donar visibilitat als DEA  instal·lats a la via publica o a dins de qualsevol 

equipament amb poca visibilitat, s’instal·laran cartells de senyalització amb el 

símbol del DEA (cor amb símbol descàrrega) i fletxes que ens indiquin la direcció 

on es troba l’aparell. En el cas que el client ho sol·liciti, en els cartells es pot indicar 

la direcció, i inclús els metres, que hi ha fins arribar al DEA, facilitant el màxim la 

localització de l’aparell. 

 

 

▪ En el cas que el desfibril·lador estigui ubicat en un vehicle, es proporcionarà un 

adhesiu per tal de poder-lo identificar com a vehicle cardioprotegit. 
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▪ Pla d’informació i sensibilització a la ciutadania 

 

Cardiosos proposa com a pla  per les accions de difusió i sensibilització de la 

ciutadania en l’atenció de primers auxilis i utilització del DEA : 

 

▪ Presentació pública  a través de la premsa local i comarcal i als mitjans de 

comunicació. Roda de premsa dinàmica que pot ser fins i tot al peu d’un dels 

desfibril·ladors amb una posterior demostració. 

 

 

▪ Facilitar el disseny d’un tríptic informatiu de la ubicació dels desfibril·ladors, el 

funcionament  i de la importància d’aquests. En el cas de sol·licitar-ho la 

impressió anirà a càrrec del client.  
     * Adjuntem model tríptic – Annex 3 

 

▪ Realitzar xerrades informatives de sensibilització sobre la importància dels 

primers auxilis i utilització del DE, per tal de conscienciar a la població de la 

importància de la cardioprotecció en els  municipis. 

 

▪ Presencia en les diferents fires multisectorials de la població amb estand 

informatiu i demostracions a la població. 

 

 

 

 

 

 

MITJÀ ACCIONS A REALIZAR 

 
PREMSA LOCAL 

 

 
Enviament de notes de premsa per la seva publicació. Redacció, enviament i 
seguiment. 
 

 
PREMSA 

COMARCAL 
 

Enviament de notes de premsa per la seva publicació. Redacció, enviament i 
seguiment. 
 

 
PREMSA DIGITAL 

 
Noticies a les  eb de Cardiosos, de l’Ajuntament en questió i als diaris digitals  
 

 
PREMSA 
(altres) 

 
Enviaments de notes de premsa per la seva publicació. Redacció, enviament i 
seguiment. Contacte Catalunya Radio, RAC 1, La Vanguardia, El País, Diari Ara, El 
Periódico, El Punt avui. 
 

 
RADIO LOCAL  

 
Entrevista radiofònica amb la direcció de Cardiosos en la que s’explicarà què és un 
DEA, com s’utilitza i explicarà que el municipi en qüestió està cardioprotegint. 
 

 
XARXES SOCIALS 

 
Difusió a les Xarxes Socials (Twitter, Facebook, Instagram i Linkedin),  
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▪ Cardiosos donarà d’alta gratuïtament a la APP CARDIOCITY 112 tots els 

equips que siguin contractats a través de qualsevol dels lots. (1-4). Així mateix 

i si el client ho desitja podrà contractar el servei, per tal de facilitar-li un enllaç 

perquè pugui incorporar-lo a la seva web, donant visibilitat a la ubicació dels 

aparells ubicats al seu municipi. 

 

➢ Cardiocity112,és una aplicació per a  smartphone que pot ajudar a salvar 

una vida. Tant en la presentació als medis de comunicació com a les 

xerrades que es faran a la població, s’exposarà que el municipi en qüestió 

formarà part del mapping de “Ciutats Cardioprotegides” a la única APP 

existent a Catalunya que recull la GEOlocalització de tots els DEA 
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