
MEMÒRIA TÈCNICA EXPLICATIVA DE COM ES REALITZARÀ EL MANTENIMENT I LES INTERVENCIONS 
PREVISTES 

 
Actuacions presencials 
 
Tipologies d’intervencions habituals 
 
Compromisos generals: 
 
Objectiu:  

• Garantir l’operativitat del DEA en un màxim de 6 hores desprès de la seva utilització. 

• Compilar i fer un ús intel·ligent de la informació generada, per tal d’articular posteriors processos de 
comunicació i millora continua.  

• Informar a les diferents parts interessades sobre la incidència produïda, en relació l’ús de la instal·lació i la 
eficàcia de la intervenció. 

 
 

1. Actuacions de reparació incloses en les garanties 
 
Les actuacions en garantia inclouen el desplaçament i la mà d’obra, i aquells recanvis que puguin ser necessaris 
 
Neosalus és el responsable de la gestió de la garantia; la seva recollida, el seu enviament a fabricant, recepció i 
substitució dels equips sempre que sigui necessari. 
 
Els equips tenen una garantia de 8 anys. 
 

Pas 1. Recepció de l’avís  

Alerta del client a través al servei d’atenció permanent: 902 027 276 i 646 202 616 
 
Correu electrònic a sat24@neosalus.com 
 
Alerta rebuda de forma automàtica 
 
Alteració o funcionament defectuós detectat en el moment de la revisió 

 

 

Pas 2. Activació del SAP 

Activació del SAP (Servei d’atenció permanent de Neosalus).  
Temps màxim per a l’activació del SAP: Immediat 
Obertura de tiquet d’incidència en el sistema 

 

 
 

Pas 3. Contacte personal del SAP amb el client 

Confirmació personal de la recepció de l’avís a la persona de referència. 
Per facilitar aquest procés, el personal autoritzat del SAP té accés als contactes del client dins de la plataforma Cardionlive. 
El objectiu d’aquesta comunicació es confirmar la recepció de l’avís, rebre més informació i programar l’arribada del tècnic. 

 

 
 
 

Pas 4. Arribada del tècnic a la instal·lació  

El tècnic arriba a la instal·lació en un màxim de 6 hores, amb vehicle equipat amb components de recanvi complerts i 
equip de substitució.  

 

Pas 5. Recollida equip  

mailto:sat24@neosalus.com


Es recull l’equip i es deixa un equip de substitució d’iguals o característiques superiors. 

 

Pas 6. Enviament de l’equip al fabricant  

L’equip és enviat de forma immediata al fabricant a l’espera de la resposta del mateix indicant si l’equip ha estat reparat o 
es substitueix per un de nou 

a) En el cas que es repari: serà entregat de nou al client i recollit equip de substitució 
b) En el cas que es substitueixi per un de nou: serà entregat al client i recollit equip de substitució, acte seguit 

es procedirà a realitzar la modificació d’inscripció davant la OGE ( Oficina de Gestió Empresarial) 

 

Pas 7. Anàlisis i millora continua  

Anàlisis en profunditat del succés i la intervenció. Resposta dels equips i de les persones involucrades 

 

Pas 8. Tancament  

Actualització de dades de la intervenció a la plataforma Cardionlive. 
Enviament d’informes d’operativitat. 
Comunicació i feedback amb els diferents grup d’interès (clients, usuari, pacient,...). 
El client tindrà accés a tota la informació generada a través de la pròpia plataforma Cardionlive. 

 
 
 
 

2. Actualitzacions i modificacions del software dels desfibril·ladors que siguin necessàries per al 
compliment de les normatives vigents en cada moment 
 
Les actuacions d’actualització de software inclouen el desplaçament i la mà d’obra, i aquells recanvis que puguin ser 
necessaris 
 
Neosalus és el responsable d’actualització de software sempre segons indicacions de fabricant 
 
 

Pas 1. Recepció de l’avís  

Per part del fabricant atenent les recomanacions de la “Agencia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios” 

 

Pas 2. Activació del SAP 

Activació del SAP (Servei d’atenció permanent de Neosalus).  
Temps màxim per a l’activació del SAP: Immediat 
Obertura de tiquet d’incidència en el sistema 

 

 
 

Pas 3. Contacte personal del SAP amb el client 

Confirmació personal de la recepció de l’avís a la persona de referència. 
Per facilitar aquest procés, el personal autoritzat del SAP té accés als contactes del client dins de la plataforma Cardionlive. 
El objectiu d’aquesta comunicació es confirmar la recepció de l’avís, rebre més informació i programar l’arribada del tècnic. 

 

 
 
 

Pas 4. Arribada del tècnic a la instal·lació  

El tècnic arriba a la instal·lació en un màxim de 6 hores, amb vehicle equipat amb components de recanvi complerts i 
equip de substitució.  

 

Pas 5. Actuació  



S’accedirà a l’equip i mitjançant el programa facilitat pel fabricant es procedirà a realitzar l’actualització atenent les 
instruccions que el mateix doni. Una vegada acabat el procés s’engegarà l’equip i es comprovarà que arrenca tal i com 
diu el fabricant. Si l’equip arrenca es pot donat per acabada l’actualització 

 
 

Pas 7. Anàlisis i millora continua  

Anàlisis en profunditat del succés i la intervenció. Resposta dels equips i de les persones involucrades 

 

Pas 8. Tancament  

Actualització de dades de la intervenció a la plataforma Cardionlive. 
Enviament d’informes d’operativitat. 
Comunicació i feedback amb els diferents grup d’interès (clients, usuari, pacient,...). 
El client tindrà accés a tota la informació generada a través de la pròpia plataforma Cardionlive. 

 
 

3. Canvi de les bateries i elèctrodes abans de la seva caducitat 
Compromís Neosalus: Equip permanentment operatiu 

 

Pas 1. Programació 

Entrada: 
 
Control de consumibles i estat de l’equip a través de la plataforma Cardionlive. 
 
Per tal de garantir la màxima disponibilitat de l’equip,  a la data de la revisió anual es realitzarà també la substitució dels 
pegats. 
  

 

 
 

Pas 2. Activació del SAP 

Ordre de treball per a l’activació del SAP (Servei d’atenció permanent de Neosalus).  
Obertura de tiquet d’incidència en el sistema i assignació al tècnic vinculat a la instal·lació.  

 

Pas 3. Contacte personal del SAP amb el client 

Confirmació personal de la programació de la activitat. Confirmar i coordinar amb el client la intervenció, sempre abans 
de la data de caducitat.  
Per facilitar aquest procés, el personal autoritzat del SAP té accés als contactes del client dins de la plataforma Cardionlive. 

 

Pas 4. Arribada del tècnic a la instal·lació  

El tècnic arriba a la instal·lació en el moment pactat amb el client, amb vehicle equipat amb components de recanvi 
complerts i equip de substitució.  
Es compliran en tot moment les recomanacions vigents en relació a la COVID-19 i disposarà dels EPI’s que en cada 
moment siguin adients. 

 

Pas 5. Substitució   

Es realitza la substitució, assegurant la traçabilitat a través del control del lot i data de caducitat.  

 

Pas 6. Revisió general de l’equip  

Comprovació general.  
Verificar que l’equip no presenta defectes o deficiències de l’estat de conservació. 
Neteja i desinfecció amb productes adequats pel tractament de COVID-19 

 

Pas 7. Tancament  

Tancament de la intervenció (ticket). 
Recopilació de dades de la intervenció en la plataforma Cardionlive. 
 
El client tindrà accés a tota la informació relativa a la seva instal·lació  a través de la pròpia plataforma. 

 



 
 
 
 

4. En el cas de manteniment a distància la resolució d’incidències, la substitució immediata dels 
elements necessaris i restitució del ple funcionament del sistema en un termini de 24 h. 

Compromís Neosalus: Equip novament operatiu en un termini màxim de 6 hores 
Recopilació de informació per a generar coneixement i millora 

 
 
 

Pas 1. Incidència per utilització o altres circumstancies 

Possibles incidències 

ÚS ERROR FUNCIONAMENT 
DEA 

FALLA SUMINISTRE 
ELÈCTRIC 

TEMPERATURA 
INADEQUADA 

PROBLEMES DE 
CONNECTIVITAT 

ACTE VANDALIC ALTRES 

Recepció en temps real a través del sistema Cardionlive al servei d’atenció permanent de Neosalus i al propi client (a aquells/es que 
designi) mitjançant: 

• Correu electrònic.  

• SMS. 

• Trucada automàtica.  
 
Alerta del client a través al servei d’atenció permanent: 902 027 276 I i 646 202 616 
 
Correu electrònic a sat24@neosalus.com 
 
En cas d’error de funcionament, detecció a través del sistema de confirmació de bon estat. 
El sistema envia automàticament un missatge diari de confirmació del bon estat de la instal·lació (desfibril·lador i sistema de telecontrol). 
 
L’absència d’aquest missatge suposarà la activació del protocol de comprovació.  
 
Si el desitgen, els client poden rebre diàriament un correu electrònic diari de confirmació de bon servei. 
 
A més a més, l’usuari / client disposa d’un perfil de accés a la plataforma cardionlive per a visualitzar o comprovar el històric d’incidències i 
estat diari.  

 

 
 

Pas 2. Activació del SAP 

Activació del SAP (Servei d’atenció permanent de Neosalus).  
Temps màxim per a l’activació del SAP: Immediat 
Obertura de tiquet d’incidència en el sistema 

 

 
 

Pas 3. Contacte personal del SAP amb el client 

Confirmació personal de la recepció de l’avís a la persona de referència. 
Per facilitar aquest procés, el personal autoritzat del SAP té accés als contactes del client dins de la plataforma Cardionlive. 
El objectiu d’aquesta comunicació es confirmar la recepció de l’avís, rebre més informació i programar l’arribada del tècnic. 
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Pas 4. Arribada del tècnic a la instal·lació  

El tècnic arriba a la instal·lació en un màxim de 6 hores, amb vehicle equipat amb components de recanvi complerts i 
equip de substitució.  

 

Pas 5. Comprovació de l’equip i l’entorn 

Es realitza la comprovació general de l’estat de l’equip i l’entorn. 
 
En cas de que se hagin produït actes vandàlics o similars, es comunicarà la incidència a les autoritats, prèvia comunicació 
amb el client.  

 

Pas 6. Revisió de l’equip  

Comprovació general.  
Verificar que l’equip no presenta defectes o deficiències de l’estat de conservació. 
En cas necessari, substitució de consumibles: pegats i bateries.  
 
En cas de no superar la revisió, substitució de l’equip, per un altra de les mateixes característiques o superiors. 

 

Pas 7. Posada de funcionament i revisió final  

Restabliment de l’equip al seu lloc.  
Comprovació final de punts crítics i correcte funcionament. 
Emissió del certificat de bon funcionament, emès per Neosalus en qualitat de distribuïdor autoritzat de la marca Heartsine 
Technologies INC. 
Recollida de residus per a la seva gestió. 

 

Pas 8. Anàlisis i millora continua  

Anàlisis en profunditat del succés i la intervenció.  
Proposta, en cas necessari, de correccions en la ubicació de l’equip. 

 

Pas 9. Tancament  

Actualització de dades de la intervenció a la plataforma Cardionlive. 
Enviament d’informes (ús i operativitat). 
Comunicació i feedback amb els diferents grup d’interès (clients, usuari, pacient,...). 
El client tindrà accés a tota la informació generada a través de la pròpia plataforma 
Cardionlive. 

 
 

5. Lliurament de dades dels usos del DEA a qui consideri l’administració competent en matèria de salut 
Compromís Neosalus: Comunicació eficaç i transparent amb tots els grup d’interès 

 
Neosalus té capacitat per gestionar les dades que genera la seva activitat (identificació, organització, traçabilitat, registre, 
emmagatzemament) . El tractament d’aquestes dades es realitza tenint en compte els requisits aplicables, incloent 
específicament la normativa de protecció de dades de caràcter personal:  
 

• Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos.  

• Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016. 
 
Complementàriament, disposem de tecnologia Business Intelligence (BI) per a analitzar les dades i extraure conclusions 
generals de la nostra activitat. Això permetrà la compilació de dades i el seu tractament estadístic, i la presa de decisions 
basada en el dades clares, intel·ligibles i comprensibles, de forma que puguin aportar coneixement per a la pressa de 
decisions.  
 
Tot aquesta informació estarà a disposició de l’administració competent en matèria de salut, en els termes que establessin 
els diferents organismes i amb la màxima col·laboració per la nostra part. 
 
 
 

6. Neteja anual i integral de les instal·lacions 
Compromís Neosalus: Equips nets i accessibles  

 

Pas 1. Programació 

Entrada: 
Control de actuacions de manteniment, neteja i estat de l’equip a través de la plataforma Cardionlive. Es compliran en 
tot moment les recomanacions vigents en relació a la COVID-19 i disposarà dels EPI’s que en cada moment siguin 
adients. 
 

 

Pas 2. Activació del SAP 



Ordre de treball per a l’activació del SAP (Servei d’atenció permanent de Neosalus).  
Obertura de tiquet d’acció de manteniment i neteja al tècnic vinculat a la instal·lació.  

 

 
 

Pas 3. Contacte personal del SAP amb el client 

Confirmació personal de la programació de la activitat. Confirmar i coordinar amb el client la intervenció, sempre abans 
de la data límit de manteniment.  
Per facilitar aquest procés, el personal autoritzat del SAP té accés als contactes del client dins de la plataforma Cardionlive. 

 

Pas 4. Arribada del tècnic a la instal·lació  

El tècnic arriba a la instal·lació en el moment pactat amb el client, amb vehicle equipat amb material per realitzar el 
manteniment i neteja, incloent components de recanvi complerts, equip de substitució i altres elements. Neteja i 
desinfecció amb productes adequats pel tractament de COVID-19. 
Es compliran en tot moment les recomanacions vigents en relació a la COVID-19 i disposarà dels EPI’s que en cada 
moment siguin adients 

 

Pas 5. Manteniment i neteja   

Es realitza l’acció de manteniment i neteja. Es revisen els punts crítics i es fa una neteja a fons de tota la instal·lació.  
Aquesta actuació inclou la substitució d’adhesius i altres elements complementaris que puguin estar deteriorats o en mal 
estat. 
El abast d’aquesta actuació inclou la neteja de la vitrina (interior i exterior), el equip desfibril·lador.  
En l’operació de neteja es fa ús de productes respectuosos amb el medi ambient: sabó, detergent suau i aigua. En el cas 
del desfibril·lador la neteja i higienització es fa amb alcohol isopropílic al 70 % i posteriorment neteja i desinfecció amb 
productes adequats pel tractament de COVID-19 

 

Pas 6. Revisió general de l’equip  

L’actuació inclou la comprovació general, verificant que l’equip no presenta defectes o deficiències de l’estat de 
conservació. 

 

Pas 7. Tancament  

Tancament de la intervenció (ticket). 
Recopilació de dades de la intervenció en la plataforma Cardionlive. 
 
El client tindrà accés a tota la informació relativa a la seva instal·lació a través de la pròpia plataforma. 

 

 
 
 

7. Resolució d’incidències 
Compromís Neosalus: Equip novament operatiu en un termini màxim de 6 hores 
Comunicació a les entitats destinatàries sobre utilització o altres circumstàncies. 

 



 

Pas 1. Recepció de l’avís 

Entrada: 
Alerta del client a través al servei d’atenció permanent: 902 027 276 i 646 202 616 
 
Correu electrònic a sat24@neosalus.com 
 
Alteració o funcionament defectuós detectat en el moment de la revisió 
 

 
 

Pas 2. Activació del SAP 

Activació del SAP (Servei d’atenció permanent de Neosalus).  
Temps màxim per a l’activació del SAP: Immediat 
Obertura de tiquet d’incidència en el sistema 

 

 
 

Pas 3. Contacte personal del SAP amb el client 

Confirmació personal de la recepció de l’avís a la persona de referència. 
Per facilitar aquest procés, el personal autoritzat del SAP té accés als contactes del client dins de la plataforma Cardionlive. 
El objectiu d’aquesta comunicació es confirmar la recepció de l’avís, rebre més informació i programar l’arribada del tècnic. 

 

 
 

Pas 4. Arribada del tècnic a la instal·lació  

El tècnic arriba a la instal·lació en un màxim de 6 hores, amb vehicle equipat amb components de recanvi complerts i 
equip de substitució.  
Es compliran en tot moment les recomanacions vigents en relació a la COVID-19 i disposarà dels EPI’s que en cada 
moment siguin adients. 

 

Pas 5. Comprovació de l’equip i l’entorn 

Es realitza la comprovació general de l’estat de l’equip i l’entorn. 
 
En cas de que se hagin produït actes vandàlics o similars, es comunicarà la incidència a les autoritats, prèvia comunicació 
amb el client.  

 

Pas 6. Revisió de l’equip  

Comprovació general.  
Verificar que l’equip no presenta defectes o deficiències de l’estat de conservació. 
En cas necessari, substitució de consumibles: pegats i bateries.  
Neteja i desinfecció amb productes adequats pel tractament de COVID-19 
 
En cas de no superar la revisió, substitució de l’equip, per un altra de les mateixes característiques o superiors. 
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Pas 7. Posada de funcionament i revisió final  

Substaituació  immediata dels elements necessaris 
Restabliment de l’equip al seu lloc.  
Comprovació final de punts crítics i correcte funcionament. 
Emissió del certificat de bon funcionament, emès per Neosalus en qualitat de distribuïdor autoritzat de la marca Heartsine 
Technologies INC. 
Recollida de residus per a la seva gestió. 

 

 
 

 



Pas 8. Anàlisis i millora continua  

Anàlisis en profunditat del succés i la intervenció.  
Proposta, en cas necessari, de correccions en la ubicació de l’equip. 

 

Pas 9. Tancament  

Actualització de dades de la intervenció a la plataforma Cardionlive. 
Enviament d’informes (ús i operativitat). 
Comunicació i feedback amb els diferents grup d’interès (clients, usuari, pacient,...). 
El client tindrà accés a tota la informació generada a través de la pròpia plataforma 
Cardionlive. 

 
 

8. Revisió anual dels equips i sistemes de subjecció 
Compromís Neosalus: Equips nets i accessibles  

 

Pas 1. Programació 

Entrada: 
Control de actuacions de manteniment, neteja i estat de l’equip a través de la plataforma Cardionlive. Es compliran en 
tot moment les recomanacions vigents en relació a la COVID-19 i disposarà dels EPI’s que en cada moment siguin 
adients. 
 

 

Pas 2. Activació del SAP 

Ordre de treball per a l’activació del SAP (Servei d’atenció permanent de Neosalus).  
Obertura de tiquet d’acció de manteniment i neteja al tècnic vinculat a la instal·lació.  

 

 
 

Pas 3. Contacte personal del SAP amb el client 

Confirmació personal de la programació de la activitat. Confirmar i coordinar amb el client la intervenció, sempre abans 
de la data límit de manteniment.  
Per facilitar aquest procés, el personal autoritzat del SAP té accés als contactes del client dins de la plataforma Cardionlive. 

 

Pas 4. Arribada del tècnic a la instal·lació  

El tècnic arriba a la instal·lació en el moment pactat amb el client, amb vehicle equipat amb material per realitzar el 
manteniment i neteja, incloent components de recanvi complerts, equip de substitució i altres elements. Neteja i 
desinfecció amb productes adequats pel tractament de COVID-19. 
Es compliran en tot moment les recomanacions vigents en relació a la COVID-19 i disposarà dels EPI’s que en cada 
moment siguin adients 

 

Pas 5. Manteniment i neteja   

Es realitza l’acció de manteniment i neteja. Es revisen els punts crítics i es fa una neteja a fons de tota la instal·lació.  
Aquesta actuació inclou la substitució d’adhesius i altres elements complementaris que puguin estar deteriorats o en mal 
estat. 
El abast d’aquesta actuació inclou la neteja de la vitrina (interior i exterior), el equip desfibril·lador.  
En l’operació de neteja es fa ús de productes respectuosos amb el medi ambient: sabó, detergent suau i aigua. En el cas 
del desfibril·lador la neteja i higienització es fa amb alcohol isopropílic al 70 % i posteriorment neteja i desinfecció amb 
productes adequats pel tractament de COVID-19 

 

Pas 6. Revisió general de l’equip  

L’actuació inclou la comprovació general, verificant que l’equip no presenta defectes o deficiències de l’estat de 
conservació. 



 
Pas 7. Tancament  

Tancament de la intervenció (ticket). 
Recopilació de dades de la intervenció en la plataforma Cardionlive. 
Emissió certificat de bona salut de l’equip 
 
El client tindrà accés a tota la informació relativa a la seva instal·lació a través de la pròpia plataforma. 

 

 
 



 
 
 
 

9. Reposició del DEA en cas d’ús 
Compromís Neosalus: Equip novament operatiu en un termini màxim de 6 hores 
Recopilació de informació per a generar coneixement i millora 

 

Pas 1. Recepció de l’avís 

Alerta del client a través al servei d’atenció permanent: 902 027 276 i 646 202 616 
 
Correu electrònic a sat24@neosalus.com 

 
 

 

Pas 2. Activació del SAP 

Activació del SAP (Servei d’atenció permanent de Neosalus).  
Temps màxim per a l’activació del SAP: Immediat 
Obertura de tiquet d’incidència en el sistema 

 

 
 

Pas 3. Contacte personal del SAP amb el client 

Confirmació personal de la recepció de l’avís a la persona de referència. 
Per facilitar aquest procés, el personal autoritzat del SAP té accés als contactes del client dins de la plataforma Cardionlive. 
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El objectiu d’aquesta comunicació es confirmar la recepció de l’avís, rebre més informació i programar l’arribada del tècnic. 

 

 
 

Pas 4. Arribada del tècnic a la instal·lació  

El tècnic arriba a la instal·lació en un màxim de 6 hores, amb vehicle equipat amb components de recanvi complerts i 
equip de substitució.  

 
 

Pas 5. Descarrega de la incidència  

Es realitza la descarrega del succés mitjançant el software de gestió professional associat a l’equip.  

 

 
 
 

Pas 6. Revisió de l’equip  

Comprovació general.  
Verificar que l’equip no presenta defectes o deficiències de l’estat de conservació. 
Anàlisis mitjançant software de gestió. 
Substitució de consumibles: pegats i bateries. 
Neteja i desinfecció amb productes adequats pel tractament de COVID-19 
 
En cas de no superar la revisió, substitució de l’equip, per un altra de les mateixes característiques o superiors. 

 



 
 

Pas 7. Posada de funcionament i revisió final  

Restabliment de l’equip al seu lloc.  
Comprovació final de punts crítics i correcte funcionament. 
Emissió del certificat de bon funcionament, emès per Neosalus en qualitat de distribuïdor autoritzat de la marca Heartsine 
Technologies INC. 
Recollida de residus per a la seva gestió. 

 

 
 

 
 



Pas 8. Anàlisis i millora continua  

Anàlisis en profunditat del succés i la intervenció. Resposta dels equips i de les persones involucrades 

 

Pas 9. Tancament  

Actualització de dades de la intervenció a la plataforma Cardionlive. 
Enviament d’informes (ús i operativitat). 
Comunicació i feedback amb els diferents grup d’interès (clients, usuari, pacient,...). 
El client tindrà accés a tota la informació generada a través de la pròpia plataforma 
Cardionlive. 

 
 


