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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT 
 

1. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 

 
Implementació d’un sistema de traçabilitat de l’instrumental quirúrgic per a l’Hospital 
del Mar i l’Hospital de l’Esperança. Ha d’incloure el programari necessari i el marcatge 
de l’instrumental quirúrgic i dels diferents contenidors per a la correcta traçabilitat. 
 

2. PROPOSTA TÈCNICA 

  
Els oferents hauran de detallar amb claredat tots els aspectes tècnics requerits al plec 
de prescripcions tècniques així com tots els aspectes addicionals que es considerin 
rellevant de cara a les prestacions del sistema de traçabilitat i que puguin ser objecte 
de la seva millor valoració tècnica. 
 
També han d’exposar amb claredat tots els aspectes referents a les condicions 
d’instal·lació i termini de lliurament. 
 
Cal exposar les característiques del servei tècnic ofert, del servei post venda, les 
condicions de la garantia de l’oferta, etc. 
 

3. PROPOSTA ECONÒMICA 

 
Les propostes econòmiques han de detallar el preu total del sistema de traçabilitat per 
a cadascun dels dos hospitals per separat amb el preu unitari de cadascun dels 
components. L’import de licitació serà el corresponent al conjunt.  
També ha de quedar reflectit i serà vinculant el preu del manteniment anual del 
software i el preu de cada marcatge addicional de cada instrument que es vulgui fer en 
el futur, fora del que és estrictament el projecte inicial. 
 

4. CONDICIONS D’INSTAL·LACIÓ 

 
El sistema de traçabilitat es planteja tant per l’Hospital del Mar com per l’Hospital de 
l’Esperança, considerant els següents aspectes: 

- Hospital del Mar: 
o 11 quiròfans i 2 sales de parts 
o 1 Unitat Central d’Esterilització 
o 9000 instruments (aproximadament) 

- Hospital de l’esperança 
o 6 quiròfans 
o 1 Unitat Central d’Esterilització 
o 6000 instruments (aproximadament) 
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Sistema de marcatge: 

- La identificació ha de ser individual i única a cada element del sistema 
(instrument, contenidor, safata, equip o persona) 

- El marcatge de les peces s’ha de fer sense perjudicar el funcionament de la UCE 
i del bloc quirúrgic amb el mínim temps possible i sense cost addicional per 
nocturnitat o festivitat. 

 
Hardware: 
S’haurà d’indicar amb detall totes les característiques tècniques i identificatives del 
hardware associat a la solució proposada, identificant marca i model, així com les 
unitats i el preu unitari. 

- S’han d’incloure tots els terminals tàctils necessaris per a que funcioni el 
sistema, i s’han de poder ubicar en paret o ser de sobretaula. Es valorarà poder 
substituir el terminal per ordinadors existents per no sobrecarregar les àrees. 

- Tant els lectors de codi de barres com els de datamatrix han de ser inalàmbrics. 
- Caldrà incloure també impressores d’etiquetes. 

 
 

5. CONDICIONS DE FACTURACIÓ 

 
El sistema de traçabilitat es podrà facturar un cop finalitzi la instal·lació, implementació 
i formació del personal. 
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6. CIRCUIT DE L’INSTRUMENTAL QUIRÚRGIC 

 
En cada etapa del circuit és imprescindible identificar personal, maquinària (si s’escau), 
instrumental (sempre que sigui possible),  safates/contenidors, data i hora, i que quedi 
tot relacionat i es pugui recuperar la informació. 
 
A continuació es llisten les accions a dur a terme en cada punt del procés, a mode 
enunciatiu, però no excloent 
 
UNITAT CENTRAL D’ESTERILITZACIÓ 
 

1. Recepció instrumental brut 
- Identificació de les safates rebudes. 
- Separació rentat manual o termodesinfecció. 
- Generació comprovant de recepció. 

 
2. Rentat manual 

- Identificació del material. 
- Consulta de protocols de rentat manual. 

 
3. Termodesinfecció 

- Identificació de les safates. 
- Associació del material amb el equip i el programa de desinfecció. 
- Consulta dels protocols de rentat automàtic. 

 
4. Assemblatge 

- Validació de la termodesinfecció. 
- Generació comprovant de termodesinfecció. 
- Identificació de l’instrumental peça a peça. 
- Gestió de les substitucions i reparacions. 
- Consulta de l’assemblatge de contenidors, caixes i safates. 
- Etiquetatge de contenidors. 

 
5. Empaquetat de material individual 

- Identificació de l’instrumental peça a peça. 
- Gestió les substitucions i reparacions. 
- Etiquetatge de paquets. 

 
6. Càrrega d’esterilitzadors 

- Identificació dels paquets i contenidors. 
- Associació del material amb l’equip i el programa de rentat. 
- Consulta de protocols d’esterilització. 

 
7. Descàrrega d’esterilitzadors 

- Validació de l’esterilització. 
- Generació comprovant d’esterilització. 
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- Identificació de paquets. 
- Identificació del magatzem de destí. 

 
8. Magatzem 

- Identificació de paquets i contenidors. 
- Identificació de la zona d’emmagatzematge. 
- Generació comprovant d’emmagatzematge. 

 
 
BLOC QUIRÚRGIC 

 
9. Intervenció 

- Associació de paquets i contenidors amb pacients. 
- Recompte dels instruments utilitzats i no utilitzats al principi i final de cada 

intervenció. 
- Identificar instrumental avariat o malmès. 

 
10. Reprocessament en punt d’ús.  

- Identificació de l’instrumental. 
- Associació de l’instrumental amb el procés de rentat i/o d’esterilització amb 

la màquina corresponent. 
- Validació del cicle de la màquina. 
- Generació del comprovant de reprocessament. 
- Identificació de magatzem i zona d’emmagatzematge. 
- Consulta de protocols. 

 
11. Enviament de material a esterilització 

- Identificació dels contenidors i safates. 
- Generació d’un comprovant de sortida de bloc quirúrgic. 
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7. REQUERIMENTS DEL SISTEMA DE TRAÇABILITAT 

 
El sistema de traçabilitat haurà d’incloure: 
 

- Un anàlisi dels processos existents en el circuit de l’instrumental quirúrgic. 
- El parametratge del software de traçabilitat. 
- La creació de les interfases. 
- El marcatge de les peces que permet la traçabilitat de l’instrumental quirúrgic i 

que s’ha de realitzar mitjançant micro-percusió i amb codificació Datamatrix, 
per donar una major longevitat al codi. 

- Una proposta sobre la creació de la base de dades que gestiona l’instrumental 
quirúrgic. 

- La implementació del sistema de traçabilitat a l’Hospital del Mar i de 
l’Esperança. 

- La integració del sistema de traçabilitat amb el Sistema d’Informació 
Hospitalària a través de la relació que s’estableix en el bloc quirúrgic vinculant 
el pacient amb els contenidors i/o l’instrumental que s’utilitzarà en la 
intervenció 

- La formació del personal. 
- La possibilitat de gestionar material fungible 
- La gestió dels instruments que s’esterilitzen però que s’utilitzen fora del bloc 

quirúrgic. 
 
El sistema de traçabilitat haurà de permetre: 
 

- Seguir l’instrumental quirúrgic des del principi fins al final del seu circuit, 
incloent l’etapa del bloc quirúrgic. 

- Conèixer la ubicació exacta dels instruments, ja sigui a la zona d’esterilització, al 
bloc quirúrgic o a reparació. 

- Disposar d’un historial de les manipulacions de cada instrument, i així doncs 
poder generar un informe amb el número d’utilitzacions, reparacions, 
informació de manteniment, etc. 

- Proposar un servei de gestió d’incidències per tal de que siguin traçades i a la 
llarga resoldre-les guanyant temps. 

- Proposar una solució de traçabilitat per als instruments transitoris que vinguin, 
estiguin o no marcats. 

- La gestió de prioritats. 
- La gestió dels préstecs. 
- El control de l’inventari a temps real. 
- La optimització de recursos. 

 
Exigències mínimes generals del software: 
 

- S’ha de poder instal·lar en un servidor virtual en el CPD del Parc de Salut Mar.  
- Ha de ser accessible a través de navegadors web estàndard, sense necessitat de 

instal·lar clients en els terminals 
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- L’idioma ha de ser castellà o català. 
- Disposar de mesures de seguretat d’accés, mitjançant diferents perfils: perfil 

d’administrador, perfil d’empleat... i permetent afegir o eliminar codis de 
connexió per a l’accés del personal. 

- Ser capaç d’integrar altres mòduls de traçabilitat, així com d’integrar d’altres 
circuits especials dins del principal (com esterilitzadors a punt d’ús). 

- Poder gestionar diferents clients (destinacions pels productes estèrils, ex: 
diferents blocs quirúrgics), diferents àrees dins d’aquests clients (ex: bloc 
quirúrgic, magatzem...), i diferents zones dins d’aquests llocs (ex: quiròfan 1, 
quiròfan 2...). 

- Tenir flexibilitat i adaptabilitat adequades a les necessitats, permetent afegir, 
eliminar o modificar etapes. 
 

- Permetre incloure i visualitzar fitxes tècniques i documentació audiovisual 
relacionada amb els procediments de desinfecció de l’instrumental i altres 
detalls d’inspecció, específica i principalment en l’assemblatge de safates. 

- Poder validar, amb missatges de confirmació, els paràmetres del circuit i els 
resultats obtinguts en els processos. 

- Generar comprovants per a que es puguin imprimir si es necessari després de 
cada procés 

- Disposar de mesures de seguretat relacionades amb les etapes del circuit, amb 
missatges d’alerta, si una etapa no es conforme. 

- Permetre al personal del bloc quirúrgic i el servei d’esterilització descriure un 
problema, i que l’alerta aparegui a la zona de d’assemblatge per poder retirar i 
substituir el material afectat. 

- Proposar un instrument alternatiu per falta de disponibilitat i, en cas de no ser 
validat o no ser possible, notificar la falta aquest en la consulta i en 
l’etiquetatge 

- Permetre modificar algun pas en el cas que l’usuari s’equivoqui. Per exemple, 
modificar la composició d’una safata. 

- Es valorarà que pugui recollir les dades dels autoclaus i rentadores 
automàticament. 

 
Exigències mínimes del software per als processos: 
 

- Per a cada procés, registrar  com a mínim les informacions següents:  
o Data i hora de l’acció 
o Empleat que l’ha realitzat 
o Equip de desinfecció o esterilització relacionat (si s’escau)  
o Instrument o contenidor/safata 

- Associar les safates/contenidors i instruments amb els equips d’esterilització i 
desinfecció en cada etapa. 

- Indicar el destí de l’instrument al sortir de la UCE. 
- Un cop realitzat un procés amb una màquina, el software ha d’obligar a l’usuari 

a validar el resultat del cicle mitjançant un qüestionari. 
- Durant l’assemblatge, permetre diferenciar visualment els instruments que 

estiguin compostos de varies peces dels que es componen d’una peça. 
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- Presentar una llista de control formada per tots els elements d’una composició 
per tal de verificar que l’assemblatge de les caixes i safates està complet. 

- Gestionar els instruments enviats a reparar i els prestats, amb un control de 
qualitat i de costos. 

- Permetre el recompte dels instruments utilitzats en una operació. 
- Poder distingir els instruments que han estat utilitzats en una operació dels que 

no. 
- Associar l’instrumental utilitzat en una intervenció quirúrgica amb el pacient i 

associar-hi tots els processos de reprocessament d’aquell material. 
- Permetre mantenir la traçabilitat en el bloc quirúrgic en cas d’imprevistos 

deguts a urgències quirúrgiques. 
- Permetre mantenir la traçabilitat dels instruments dins els circuits alternatius, 

en casos de reprocessament en punt d’ús. 
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8. ALTRES REQUERIMENTS 

 
- Els equips hauran de ser subministrats amb tot el material necessari per 

poder ésser utilitzat immediatament. 
- S’adjuntaran catàlegs i fitxes tècniques. 
- S’adjuntarà el manual de l’usuari, en format electrònic i imprès, en català o 

castellà. 
- Els equips hauran de ser subministrats, instal·lats i integrats sota les 

indicacions dels responsables de Parc de Salut Mar i sense cap càrrec 
addicional. 

- S’inclourà un programa de formació pel personal involucrat, tant de bloc 
quirúrgic, com d’esterilització, com personal de gestió i administració del 
software. 
 

- Ha de presentar-se una proposta de reunions de seguiment per avaluació 
del sistema i petits ajustos de software. 

- Ha de presentar-se l’estructura del servei tècnic, incloent ubicació, temps 
de resposta màxim, temps de resolució màxim d’avaria i CV dels tècnics de 
manteniment i suport. 

- S’haurà de donar un suport remot del software per tal de poder corregir 
qualsevol incidència en el mínim temps possible 

- Cal indicar el període mínim durant el qual es garantiran els recanvis dels 
equips. 
 

 


