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Παξαηεξήζεηο ηεο εηαηξείαο “PAUL HARTMANN 

Hellas SA” επί ηεο δηαβνύιεπζεο πξνδηαγξαθώλ 

«Γεκόζηα δηαβνύιεπζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα 

ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα 

Τγεηνλνκηθνύ Τιηθνύ (Α΄ Σκήκα: Τγεηνλνκηθό πιηθό 

δηάθνξν) (CPV: 33141000-0) )» ηνπ λνζνθνκείνπ 

«ΜΔΣΑΞΑ» α/α 23 Πξνηείλνπκε λα πξνζηεζεί ε 

πξνδηαγξαθή: 7. Να είλαη ηειεζθνπηθά αλαδηπινύκελν, 

ώζηε λα είλαη εύθνιε θαη γξήγνξε ε ηνπνζέηεζε αθόκα 

θη από έλα άηνκν α/α 30 Πξνηείλνπκε λα ηξνπνπνηεζεί ν 

α/α 3 σο εμήο: « Να είλαη 6 έσο 12 αλαδηπιώζεσλ...» 

θαζώο ζα ππάξμνπλ πεξηζζόηεξεο πξνζθνξέο θαη ζα 

απμεζεί ε αληαγσληζηηθόηεηα Πξνηείλνπκε επίζεο λα 

πξνζηεζεί πξνδηαγξαθή θαηά ηελ νπνία ζα εθηηκεζεί εάλ 

ε γάδα είλαη πξνπιπκέλε, ώζηε λα είλαη αθόκα πην 

απνξξνθεηηθή α/α 31,32,33 Πξνηείλνπκε λα 

ηξνπνπνηεζεί ε πξνδηαγξαθή «λα κε δηαθξίλεηαη ην 

εζώξνπρν» ώο «Να είλαη πιήξσο αδηάθαλα» θαη λα 

πξνζηεζεί ε πξνδηαγξαθή «Να δηαζέηνπλ ηξεηο ηζέπεο» 

α/α 69 Πξνηείλνπκε λα ηξνπνπνηεζεί ε πξνδηαγξαθή α/α 

2 θαη λα αιιάμνπλ ηα καλίθηα από καθξηά ζε θνληά, 

θαζώο νη κπινύδεο αζζελώλ είλαη θνληνκάληθεο επί ην 

πιείζηνλ α/α 70,71,72,73 Πξνηείλνπκε λα ηξνπνπνηεζεί 

ε πξνδηαγξαθή α/α 5 σο εμήο: «Να δηαζέηνπλ 

ζεξκνζπγθνιιεκέλεο ξαθέο», θαζώο είλαη ζέκα ύςηζηεο 

αζθάιεηαο ησλ ρξεζηώλ λα κελ ηηο δηαπεξλνύλ πγξά 

Δπίζεο, λα πξνζηεζνύλ νη πξνδηαγξαθέο: «Να θέξνπλ 

ζήκαλζε CE ζύκθσλα κε ηελ επξσπατθή νδεγία 

93/42/EEC γηα ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα θαη λα 

είλαη πηζηνπνηεκέλεο θαηά ην πξόηππν ΔΝ 13795» «Να 

 

Αλαδήηεζε 

Γηαβνπιεύζεσλ  
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είλαη θαηεγνξηνπνηεκέλεο σο ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ 

θιάζεο Ι» «Να κελ πεξηέρνπλ ιάηεμ» «Να δηαζέηνπλ 

κήθνο Medium 115cm, Large 125cm, XLarge 140cm, 

XXLarge 155cm» α/α 74,75,76,77 Πξνηείλνπκε λα 

πξνζηεζνύλ όιεο αθξηβώο νη πξνδηαγξαθέο πνπ 

πξνηάζεθαλ θαη ζηνπο α/α 70,71,72,73 α/α 78,79 

Πξνηείλνπκε λα πξνζηεζνύλ όιεο αθξηβώο νη 

πξνδηαγξαθέο πνπ πξνηάζεθαλ θαη ζηνπο α/α 

70,71,72,73,74,75,76,77 θαη επηπιένλ: «Να είλαη 

πηζηνπνηεκέλεο θαηά ην πξόηππν ΔΝ 13795 ζην πςειό 

επίπεδν (High Protection) γηα επηπιένλ πξνζηαζία από 

βηνινγηθνύο θηλδύλνπο «Να δηαζέηνπλ κήθνο Large 

158cm, XLarge 170cm», θαζώο πξέπεη γηα λα είλαη 

νιηθήο πξνζηαζίαο λα είλαη πνιύ καθξηέο θαη λα 

θαιύπηνπλ νιόθιεξα ηα πόδηα «Να είλαη ηπιηγκέλεο κε 

ραξηί ή non woven θαη λα θέξνπλ δύν ρεηξνπεηζέηεο» 

α/α 110 Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαζηάζεσλ 

ηνπ α) ζε 140ρ190 ± 10cm β) ζε 80ρ140 ± 5cm γ) 75ρ90 

± 10cm δ) 150ρ240 ± 10cm ε) 175ρ200 ± 10cm Δπίζεο, 

πξνηείλνπκε λα πξνζηεζνύλ ζηα πεξηερόκελα: 

«Απηνθόιιεηε ηαηλία ρεηξνπξγείνπ 10ρ50cm» «4 

πεηζέηεο θπηηαξίλεο 30ρ30cm πεξίπνπ» Ώζηε ην ζεη λα 

είλαη νινθιεξσκέλν θαη πιήξεο Παξαθαινύκε όπσο 

ιάβεηε ππόςε ηηο αλσηέξσ παξαηεξήζεηο καο θαη ηηο 

ζπκπεξηιάβεηε ζηηο πξνδηαγξαθέο ζαο ** ηε δηάζεζή 

ζαο γηα δηεπθξηλίζεηο  
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Όζνλ αθνξά ηε δηαβνύιεπζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 

γηα ηελ πξνκήζεηα «ΤΓΔΙΟΝΟΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ», ε 

εηαηξεία καο πξνηείλεη ηηο εμήο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη πξνζζήθεο: 3. ΑΦΡΟΛΔΞ ΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ 

ΝΑΡΘΗΚΔ ΑΡΣΗΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ Α.ΚΔΦΑΛΗ ην 

α) λα πξνζηεζεί: ηεηξάγσλν, κε άλνηγκα ζην θέληξν γηα 

ηνλ αεξηζκό ηεο θεθαιήο, κε εγθνπή ζηήξημεο 

ηξαρεηνζσιήλα δηαηάζεσλ 23x23x10cm (±1cm) ην β) 

λα πξνζηεζεί: ζεη ηεζζάξσλ δαθηπιίσλ, δηακέηξνπ 8-10-

15-23εθ. (±1εθ) 3. ΑΦΡΟΛΔΞ ΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ 

ΝΑΡΘΗΚΔ ΑΡΣΗΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ Γ. ΠΛΑΓΙΑ 

ΩΜΑΣΟ ην α) πξνηείλνπκε ε δηάζηαζε λα αιιαρζεί 

ζε 45x20x20±2εθ. Οη ζθήλεο πνπ πξνζθέξνπκε είλαη 

ηνπ Οίθνπ XODUS Medical ΗΠΑ, είλαη πςειήο 

πνηόηεηαο θαη έρνπλ δηαζηάζεηο 43,18x20x20εθ. Δάλ 



δηαηεξεζνύλ νη δηαζηάζεηο 46x20x20 δελ καο δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό, πεξηνξίδεηαη 

θαη δελ επλνείηαη ε αλάπηπμε πγηνύο αληαγσληζκνύ. 21. 

Καιύκκαηα εηδηθά αζζελώλ (Ιζνζεξκηθά πεδία) 

210x120εθ. ±10 ζε θάζε δηάζηαζε. ηηο πξνδηαγξαθέο 

πξνηείλνπκε λα πξνζηεζεί: κε καη θηλίξηζκα γηα λα 

απνθεύγνληαη αληαλαθιάζεηο θσηόο. 34.Κνπβέξηεο 

ζεξκαηλόκελνπ αέξα νιόζσκε Πξνηείλνπκε νη 

δηαζηάζεηο λα γίλνπλ 230x130±5εθ. Δπίζεο λα δηαζέηεη 

θίιηξν αέξα 0.3mκ κε αληηκηθξνβηαθή ηθαλόηεηα 

99,99% Ο Οίθνο 37ν C πνπ αληηπξνζσπεύνπκε θαη 

θαηαζθεπάδεη θνπβέξηεο ςύμεο – ζέξκαλζεο, είλαη ν 

κεγαιύηεξνο θαηαζθεπαζηήο ζηελ Δπξώπε θαη εθ ησλ 

κεγαιύηεξσλ παγθνζκίσο, κε απόιπηε εηδίθεπζε ζηε 

δηαρείξηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ αζζελώλ. Πξόζθαηα 

κεγάισζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ θνπβεξηώλ κε ζθνπό: Α) 

Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο όισλ ησλ 

ζσκαηόηππσλ αζζελνύο Β) λα κεγαιώζεη ηελ επηθάλεηα 

παξνρήο ζεξκνύ αέξα θαη ζπλεπώο λα βειηηώζεη ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ αζζελνύο. 35.Κνπβέξηεο ζεξκαηλόκελνπ 

αέξα άλσ κέξνπο ζώκαηνο Πξνηείλνπκε νη δηαζηάζεηο 

λα γίλνπλ 200x75±5εθ. Δπίζεο λα δηαζέηεη θίιηξν αέξα 

0.3mκ κε αληηκηθξνβηαθή ηθαλόηεηα 99,99% Ο Οίθνο 

37ν C πνπ αληηπξνζσπεύνπκε θαη θαηαζθεπάδεη 

θνπβέξηεο ςύμεο – ζέξκαλζεο, είλαη ν κεγαιύηεξνο 

θαηαζθεπαζηήο ζηελ Δπξώπε θαη εθ ησλ κεγαιύηεξσλ 

παγθνζκίσο, κε απόιπηε εηδίθεπζε ζηε δηαρείξηζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ησλ αζζελώλ. Πξόζθαηα κεγάισζε ηηο 

δηαζηάζεηο ησλ θνπβεξηώλ κε ζθνπό: Α) Να παξέρεηαη ε 

δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο όισλ ησλ ζσκαηόηππσλ 

αζζελνύο Β) λα κεγαιώζεη ηελ επηθάλεηα παξνρήο 

ζεξκνύ αέξα θαη ζπλεπώο λα βειηηώζεη ηελ δηαρείξηζε 

ηνπ αζζελνύο. 121.πζθεπεο αλαπλεπζηηθήο γύκλαζεο 

triflo. Γηα ην 2 πξνηείλνπκε: Σν είδνο δελ ρξεηάδεηαη λα 

είλαη απνζηεηξσκέλν, όια ηα είδε πνπ θπθινθνξνύλ 

ζηελ αγνξά είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε αηνκηθή, κε 

απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία 128.σιήλεο αλαξξόθεζεο 

PVC(ξύγρε ρεηξνπξγείνπ) ζε κε ζσιήλα Γηα ην 6 

πξνηείλνπκε λα είλαη απνζηεηξσκέλν κε γ αθηηλνβνιία ή 

κε νμείδην ηνπ αηζπιελίνπ. Η πξνδηαγξαθή πνπ 

εμεηδηθεύεη ηνλ ηξόπν απνζηείξσζεο κόλν κε 

αθηηλνβνιία γ δελ εμππεξεηεί θαλέλαλ ζθνπό θαη ζέηεη 

εθηόο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηελ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ ππνςεθίσλ πξνκεζεπηώλ, νη νπνίνη 

πξνζθέξνπλ ην είδνο απνζηεηξσκέλν κε Δ/Ο (νμείδην 

ηνπ αηζπιελίνπ). Με ηνλ ηξόπν απηό δεκηνπξγνύληαη 

πξνζθόκκαηα ζηε αλάπηπμε πγηνύο αληαγσληζκνύ. 

Πξνηείλνπκε ηελ αιιαγή ηεο παξαγξάθνπ 6 ζε : « Να 

είλαη απνζηεηξσκέλν» Γηα ην 7 πξέπεη λα ην δεηάηε ζε 



μερσξηζηό θσδηθό. Πξνηείλνπκε λα αθαηξεζεί Δίκαζηε 

ζηελ δηάζεζε ζαο. Γηα ηελ MEDI-SUP A.E. Νηθήηαο 

Γεκέαο  

 
 

 

 
 

 


