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Κχξηνη, ηα πιαίζηα ηεο δηελέξγεηαο δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηε 

δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα έμη (6) 

Σξαπεδψλ Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο, επραξίζησο ζαο 

ππνβάιινπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο σο θάησζη: 

Παξαθαινχκε φπσο ηξνπνπνηήζεηε ηηο παξαγξάθνπο 5, 15 

& 17, σο θάησζη: «5. Να είλαη δηαηξεκέλε απαξαίηεηα ζε 

πέληε ηκήκαηα ηνπιάρηζηνλ (θεθαιήο, πιάηεο, ππειηθήο 

ζέζεο θαη ηκήκα πνδηψλ δεμί – αξηζηεξφ) πνπ λα 

ξπζκίδνληαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θάζε ηχπνπ 

επέκβαζεο.» ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Ζ ζεκεξηλή ηάζε ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ ρεηξνπξγηθψλ ηξαπεδψλ είλαη ε 

ρεηξνπξγηθή επηθάλεηα λα δηαζέηεη εληαίν ηκήκα πιάηεο γηα 

ιφγνπο επθνιίαο ζηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζεο 

ηεο. Ζ χπαξμε δχν ηκεκάησλ πιάηεο δελ πξνζθέξεη 

θάπνην νπζηαζηηθφ φθεινο ζηνλ ρξήζηε, θαζφζνλ ε ζέζε 

ζψξαθνο, ζπλήζσο επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζζήθε εηδηθνχ 

καμηιαξηνχ αλχςσζεο ηνπ ζψξαθνο. Δπηπιένλ, ε χπαξμε 

δχν ηκεκάησλ πιάηεο δπζρεξαίλεη ηδηαηηέξσο ηνλ 

θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ηεο ρεηξνπξγηθήο 

επηθάλεηαο. «15. Να επηηπγράλνληαη ειεθηξηθά νη 

παξαθάησ ξπζκίζεηο: - Μεηαβνιή χςνπο (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καμηιαξηψλ) : απφ 600 έσο 

1100 mm ηνπιάρηζηνλ - Πιεπξηθή θιίζε δεμηά / αξηζηεξά 

(TILT): +/- 30° ηνπιάρηζηνλ - Trendelenburg / Reverse 

Trendelenburg : +/- 45° ηνπιάρηζηνλ - Σκήκα πιάηεο πάλσ 

 

Αλαδήηεζε 

Γηαβνπιεχζε

σλ 
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θαη θάησ : +80° / -40° ηνπιάρηζηνλ - Σκήκα πνδηψλ πάλσ 

θαη θάησ : +80° / -90° ηνπιάρηζηνλ - Γηακήθε νιίζζεζε 

ηεο ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο ζην νξηδφληην επίπεδν 

κεγέζνπο 38 εθαηνζηψλ ηνπιάρηζηνλ γηα δεκηνπξγία 

κεγάιεο αθηηλνδηαπεξαηήο επηθάλεηαο» ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

Θεσξνχκε φηη ηα δεηνχκελα εχξε γηα ηηο θηλήζεηο ηεο 

πιάγηαο θιίζεο θαη ηηο ζέζεηο Trendelenburg / Reverse 

Trendelenburg είλαη ηδηαηηέξσο κηθξά. Δηδηθά ην κεγάιν 

εχξνο ηεο ζέζεο Reverse Trendelenburg είλαη απαξαίηεην 

γηα επεκβάζεηο ζε ππέξβαξνπο αζζελείο (βιέπε παξάγξαθν 

19, φπνπ δεηείηαη λα δχλαηαη λα δερζεί θνξηίν έσο 400 

θηιά) Ζ απαίηεζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ 15.4 «Σκήκα άλσ 

πιάηεο πάλσ θαη θάησ : +50° / -40° ηνπιάρηζηνλ», ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ παξαηήξεζε καο γηα ηελ παξάγξαθν 5, 

πξέπεη λα απαιεηθζεί, θαζφζνλ εθιείπεη ν ιφγνο χπαξμεο 

ηεο. «17. Να εθηειεί κεραληθά ή ειεθηξηθά κέζσ ηνπ 

ρεηξνπιεθηξνινγίνπ ηηο εμήο θηλήζεηο : Ρχζκηζε ηνπ 

ηκήκαηνο θεθαιήο : +45° / -30° ηνπιάρηζηνλ» 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ Ζ θιίζε ηνπ ηκήκαηνο θεθαιήο πξνο ηα 

θάησ θαηά 45° πεξηνξίδεη ηελ επξεία ζπκκεηνρή ζηελ 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ρσξίο λα πξνζθέξεη θάπνην 

φθεινο ζηνλ ρξήζηε, θαζφζνλ νπδέπνηε ρξεζηκνπνηείηαη 

ηφζν κεγάιε θιίζε ηνπ ηκήκαηνο θεθαιήο πξνο ηα θάησ. 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε. Γηα ηελ ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ 

Ν. ΑΔ Αζαλάζηνο Καξδνχιαο Γηεπζπληήο Πσιήζεσλ  
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Αμηφηηκνη θχξηνη, ε ζπλέρεηα ηεο αλάξηεζεο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ρεηξνπξγηθψλ ηξαπεδψλ, ε εηαηξεία καο, σο 

επίζεκνο αληηπξφζσπνο ηνπ Δπξσπατθνχ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ Infimed Πνισλίαο, ζαο παξαζέηεη 

ηα εμήο ζρφιηα – παξαηεξήζεηο, κε ζηφρν ηελ επξεία 

ζπκκεηνρή ζε απηφλ ηνλ δηαγσληζκφ, δηαζθαιίδνληαο 

παξάιιεια ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη κηα 

ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα γεληθήο ρεηξνπξγηθήο. ην ζχλνιφ 

ηνπο νη αλαξηεκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηψλνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ ζην ειάρηζην, θαζψο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη 

κηα κφλν εηαηξεία. Δπηπιένλ γηα λα έρεη ην λνζνθνκείν ζαο 

ηελ θαιχηεξε αγνξά ζε ζρέζε πνηφηεηαο ηηκήο 

πξνηείλνπκε λα πξνζηεζεί θαη ε ηηκή ζπληήξεζεο κεηά ηελ 

ιήμε εγγχεζεο, ψζηε λα ππάξρεη νηθνλνκηθή εηθφλα ηνπ 

λένπ εμνπιηζκνχ ζε βάζνο δεθαεηίαο. 01) ηελ 

Πξνδηαγξαθή 5 αλαθέξεηαη: 5. Να είλαη δηαηξεκέλε 

απαξαίηεηα ζε έμη ηκήκαηα ηνπιάρηζηνλ (θεθαιήο, άλσ 



πιάηεο, θάησ πιάηεο, ππειηθήο ζέζεο θαη ηκήκα πνδηψλ 

δεμί-αξηζηεξφ) πνπ λα ξπζκίδνληαη αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο θάζε ηχπνπ επεκβάζεσο. Παξαηήξεζε : Α) 

Εεηείηε ηξάπεδα 6 ζέζεσλ, αιιά ηα ηκήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξέλζεζε είλαη 5, θαζψο ην ηκήκα 

πνδηψλ αξηζηεξφ – δεμί ζηελ πιεηάδα ησλ θαηαζθεπαζηψλ 

ζεσξείηαη έλα ηκήκα. Γηα λα κελ ππάξρεη αζάθεηα θαηά 

ηελ ζπκκεηνρή θαη αλαίηηνη ιφγνη απφξξηςεο πξνηείλνπκε 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο. Β) ρεηηθά κε ηελ άλσ θαη θάησ 

πιάηε: Οη απαηηήζεηο γεληθήο ρεηξνπξγηθήο πεξηιακβάλνπλ 

πξνηηκφηεξα ηκήκα λεθξνχ αληί ηεο θάησ πιάηεο. 

Δπηπιένλ ζεκεηψζαηε φηη κε ηελ πξνζζήθε θάησ πιάηεο 

νπζηαζηηθά ν ρξήζηεο επηηπγράλεη ην ηκήκα λεθξνχ. 

Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ψζηε λα κπνξνχκε λα 

ζπκκεηέρνπκε. Πξνηεηλφκελε αιιαγή : Να είλαη 

δηαηξεκέλε απαξαίηεηα ζε πέληε (5) ηκήκαηα ηνπιάρηζηνλ 

(θεθαιήο, πιάηεο, ηκήκα λεθξνχ ή θάησ πιάηεο, ππειηθήο 

ζέζεο θαη ηκήκα πνδηψλ δεμί-αξηζηεξφ) πνπ λα 

ξπζκίδνληαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θάζε ηχπνπ 

επεκβάζεσο. 02) ηελ Πξνδηαγξαθή 6 αλαθέξεηαη: 6. Όια 

ηα αλσηέξσ ηκήκαηα λα θαιχπηνληαη απφ ζηξψκαηα απφ 

εηδηθφ αθξψδεο πιηθφ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 80 ρηιηνζηψλ 

γηα θαιχηεξε δηαλνκή ησλ ζεκείσλ πίεζεο πξνο απνθπγή 

ησλ θαηαθιίζεσλ. Παξαηήξεζε : 80 ρηιηνζηά ζηξψκα 

έρνπλ ειάρηζηνη θαηαζθεπαζηέο, ην ζχλεζεο πάρνο 

ζηξψκαηνο είλαη 50 ρηιηνζηά. Γηα λα κπνξνχκε λα 

ζπκκεηέρνπκε ζηνλ δηαγσληζκφ πξνηείλνπκε ηελ 

ηξνπνπνίεζή ηεο. Πξνηεηλφκελε αιιαγή: 6. Όια ηα 

αλσηέξσ ηκήκαηα λα θαιχπηνληαη απφ ζηξψκαηα απφ 

εηδηθφ αθξψδεο πιηθφ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 50 ρηιηνζηψλ 

γηα θαιχηεξε δηαλνκή ησλ ζεκείσλ πίεζεο πξνο απνθπγή 

ησλ θαηαθιίζεσλ. 03) ηελ Πξνδηαγξαθή 8 αλαθέξεηαη: 8. 

Ζ ρεηξνπξγηθή θνιψλα λα βξίζθεηαη θεληξηθά 

ηνπνζεηεκέλε γηα κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα 

θαηά ηε ρξήζε ηεο. Όηαλ ρξεηαζηεί ε ρεηξνπξγηθή 

επηθάλεηα λα κπνξεί λα εθηειεί ειεθηξηθά δηακήθε 

νιίζζεζε ζην νξηδφληην επίπεδν ηνπιάρηζηνλ 38 εθαηνζηά 

γηα ηελ δηαζθάιηζε κεγάιεο αθηηλνδηαπεξαηήο επηθάλεηαο. 

Παξαηήξεζε : 38 εθαηνζηά δηακήθε νιίζζεζε έρεη 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία. Οη ηξάπεδεο ηεο Infimed έρνπλ 35 

εθαηνζηά, δει 3 εθαηνζηά ιηγφηεξν, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

δελ έρεη νπζηαζηηθφ φθεινο θαηά ηελ επέκβαζε. Γηα λα 

κπνξνχκε λα ζπκκεηέρνπκε ζηνλ δηαγσληζκφ πξνηείλνπκε 

ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο. Πξνηεηλφκελε αιιαγή: 8. Ζ 

ρεηξνπξγηθή θνιψλα λα βξίζθεηαη θεληξηθά ηνπνζεηεκέλε 

γηα κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα θαηά ηε ρξήζε 

ηεο. Όηαλ ρξεηαζηεί ε ρεηξνπξγηθή επηθάλεηα λα κπνξεί λα 

εθηειεί ειεθηξηθά δηακήθε νιίζζεζε ζην νξηδφληην 

επίπεδν ηνπιάρηζηνλ 35 εθαηνζηά γηα ηελ δηαζθάιηζε 



κεγάιεο αθηηλνδηαπεξαηήο επηθάλεηαο. 04) ηελ 

Πξνδηαγξαθή 15 αλαθέξεηαη: Να επηηπγράλνληαη 

ειεθηξηθά νη παξαθάησ ξπζκίζεηο: · Μεηαβνιή χςνπο (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καμηιαξηψλ) : απφ 600 έσο 

1100 mm ηνπιάρηζηνλ · Πιεπξηθή θιίζε δεμηά / αξηζηεξά 

(TILT) : ± 20ν ηνπιάρηζηνλ · Trendelenburg / Reverse 

Trendelenburg : ± 30ν ηνπιάρηζηνλ · Σκήκα άλσ πιάηεο 

πάλσ θαη θάησ : +50ν /-40ν ηνπιάρηζηνλ · Σκήκα θάησ 

πιάηεο πάλσ θαη θάησ : +80ν /-40ν ηνπιάρηζηνλ · Σκήκα 

πνδηψλ πάλσ θαη θάησ : +80ν /-90ν ηνπιάρηζηνλ · Γηακήθε 

νιίζζεζε ηεο ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο ζην νξηδφληην 

επίπεδν κεγέζνπο 38 εθαηνζηψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 

δεκηνπξγία κεγάιεο αθηηλνδηαπεξαηήο επηθάλεηαο. 

Παξαηήξεζε : Α) Ζ κεηαβνιή χςνπο είλαη πεξηνξίδεη 

αξθεηά ηνλ αληαγσληζκφ, ηδηαίηεξα ην ρακειφ φξην 

(600mm) ρσξίο νπζηαζηηθφ φθεινο γηα ηνλ ρξήζηε θαζψο 

ε πιεηάδα ησλ επεκβάζεσλ γίλεηαη ζηα 700 – 1100 mm. 

Πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νξίσλ ψζηε λα 

κπνξνχκε λα ζπκκεηέρνπκε B) Σν ηκήκα θάησ πιάηεο 

φπσο έρνπκε ήδε πξνηείλεη απφ ηελ πξψηε καο 

παξαηήξεζε ην δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο. 

Πξνηείλνπκε ηελ απαινηθή ηνπ. Γ) Σν ηκήκα πνδηψλ κε 

ειεθηξηθφ ρεηξηζκφ είλαη κηα ιεηηνπξγία πνπ αθελφο κελ 

ηελ δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλνη θαηαζθεπαζηέο αθεηέξνπ δε 

αλεβάδεη ην θφζηνο αγνξάο κηαο ηξάπεδαο θαηά πνιχ. 

Δπηπιένλ ε θίλεζε απφ +80ν έσο -90ν είλαη ππεξβνιηθή 

θαζψο δελ ππάξρεη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ λα απαηηεί 

λα ζεθσζεί ην πφδη πάλσ απφ 20ν Πξνηείλνπκε λα 

αθαηξεζεί απφ ηηο ειεθηξηθέο θηλήζεηο θαη λα πξνζηεζεί 

ζηελ πξνδηαγξαθή 17 καδί κε ην ηκήκα θεθαιήο. Γ) Σα 38 

εθαηνζηά ηεο δηακήθνπο νιίζζεζεο φπσο πξνείπακε 

πξνηείλνπκε λα γίλνπλ 35. Πξνηεηλφκελε αιιαγή: 15. Να 

επηηπγράλνληαη ειεθηξηθά νη παξαθάησ ξπζκίζεηο: · 

Μεηαβνιή χςνπο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

καμηιαξηψλ) : απφ 650 έσο 1100 mm ηνπιάρηζηνλ · 

Πιεπξηθή θιίζε δεμηά / αξηζηεξά (TILT) : ± 20ν 

ηνπιάρηζηνλ · Trendelenburg / Reverse Trendelenburg : ± 

30ν ηνπιάρηζηνλ · Σκήκα πιάηεο πάλσ θαη θάησ : +50ν /-

40ν ηνπιάρηζηνλ · Σκήκα Νεθξνχ 120mm ή Σκήκα θάησ 

πιάηεο πάλσ θαη θάησ : +80ν /-40ν ηνπιάρηζηνλ · Γηακήθε 

νιίζζεζε ηεο ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο ζην νξηδφληην 

επίπεδν κεγέζνπο 35 εθαηνζηψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 

δεκηνπξγία κεγάιεο αθηηλνδηαπεξαηήο επηθάλεηαο. 05) 

ηελ Πξνδηαγξαθή 17 λα πξνζηεζεί (φπσο έγηλε 

παξαηήξεζε αλσηέξσ) · Σκήκα πνδηψλ πάλσ θαη θάησ : 

+25ν /-90ν ηνπιάρηζηνλ Πξνηεηλφκελε αιιαγή: 17. Να 

εθηειεί κεραληθά ή ειεθηξηθά κέζσ ρεηξνπιεθηξνινγίνπ 

ηηο εμήο θηλήζεηο : · Ρχζκηζε ηνπ ηκήκαηνο θεθαιήο : +45ν 

/ - 45ν ηνπιάρηζηνλ · Σκήκα πνδηψλ πάλσ θαη θάησ : +25ν 



/-90ν ηνπιάρηζηνλ 06) ηελ Πξνδηαγξαθή 18 αλαθέξεηαη: 

18. Σν ηκήκα πνδηψλ λα είλαη δηαηξνχκελν θαη λα κπνξεί 

λα ξπζκίδεηαη ειεθηξηθά θαζψο θαη λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα απαγσγήο ζην νξηδφληην επίπεδν ηνπ θάζε 

ηκήκαηνο γηα ηελ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηνλ αζζελή 

Παξαηήξεζε : Όπσο πξναλαθέξακε ζηα αλσηέξσ ζρφιηα 

ε ειεθηξηθή θίλεζε πνδηψλ πξνηείλνπκε λα ηξνπνπνηεζεί 

ζε κεραληθή (πλεπκαηηθά), θαζψο κπνξεί επθνιά λα 

ρεηξηζηή απφ ηνλ ρξήζηε φπσο θαη ην ηκήκα θεθαιήο. 

Πξνηεηλφκελε αιιαγή: 18. Σν ηκήκα πνδηψλ λα είλαη 

δηαηξνχκελν (δεμί / αξηζηεξφ) θαη λα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη 

κεραληθά (πλεπκαηηθά) θαζψο θαη λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα απαγσγήο ζην νξηδφληην επίπεδν ηνπ θάζε 

ηκήκαηνο γηα ηελ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηνλ αζζελή 07) 

ηελ Πξνδηαγξαθή 19 & 20 αλαθέξεηαη: 19. Ζ 

ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα λα κπνξεί λα δερζεί θνξηίν έσο θαη 

400 θηιά. 20. Ζ ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα λα κπνξεί λα δερζεί 

θνξηίν έσο θαη 180 θηιά ρσξίο θαλέλα απνιχησο 

πεξηνξηζκφ ζην εχξνο ησλ ειεθηξηθψλ ηεο θηλήζεσλ. 

Παξαηήξεζε : Οη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο δεκηνπξγνχλ 

ζχγρπζε, θαζψο δελ ππάξρεη λφεκα ζην λα πξνκεζεπηεί 

θάπνηνο κηα ηξάπεδα ε νπνία αληέρεη 400 θηιά αιιά κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη έσο 180 θηιά!! Δπηπιένλ ηα λνχκεξα (400 

θηιά & 180 θηιά κε πιήξε θίλεζε) είλαη αξθεηά 

ζπγθεθξηκέλα κελ επηηξέπνληαο ηελ ζπκκεηνρή άιισλ 

εηαηξεηψλ. Γηα παξάδεηγκα ε ηξάπεδα ηεο Infimed είλαη σο 

250 θηιά ρσξίο πεξηνξηζκφ θηλήζεσλ θαη ε βαξηαηξηθή σο 

450 ρσξίο πεξηνξηζκφ θηλήζεσλ. Μηα ζθέςε επηπιένλ (γηα 

εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ) είλαη φηη ην λνζνθνκείν ζαο ζα 

κπνξνχζε λα πξνκεζεπηεί 4 ηξάπεδεο έσο 180 θηιά θαη 2 

βαξηαηξηθνχ ηχπνπ έσο 400 θηιά ή π.ρ. 5+1. Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε – 

ζπγρψλεπζε ησλ 2 πξνδηαγξαθψλ ζε κηα θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπο σο εμήο: Πξνηεηλφκελε αιιαγή: 19. Ζ 

ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα λα κπνξεί λα δερζεί θνξηίν έσο θαη 

180 (ή 250) θηιά ρσξίο θαλέλα απνιχησο πεξηνξηζκφ ζην 

εχξνο ησλ ειεθηξηθψλ ηεο θηλήζεσλ. Να πξνζθεξζεί ε 

πξνο επηινγή λα κπνξεί λα δέρεηαη θνξηίν έσο θαη 400 (ή 

450) θηιά ρσξίο απνιχησο θαλέλα πεξηνξηζκφ ζην εχξνο 

θηλήζεσλ ηεο. Σέινο, θαηά ηελ γλψκε καο, γηα ηελ 

βέιηηζηε αγνξά ρεηξνπξγηθψλ ηξαπεδψλ ζα κπνξνχζαηε λα 

δεηείηαη επηπιένλ ρξφλν εγγχεζεο θαη νπσζδήπνηε θφζηνο 

ζπληήξεζεο γηα ηα έηε κεηά ην πέξαο ηεο εγγχεζεο 

(πξνδηαγξαθή 29). εκεηψζαηε δε φηη ν ζχλεζεο ρξφλνο 

δσήο κηαο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο είλαη 15 έηε θαη φρη 10 

φπσο αλαθέξεηε ζηελ πξνδηαγξαθή 29. Μηα πξφηαζε 

ηξνπνπνίεζεο ηεο πξνδηαγξαθήο 29 είλαη: 29. Να 

παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν 

(2) έηε ή θαη πεξηζζφηεξν θαη δέζκεπζε παξνρήο 



αληαιιαθηηθψλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηνπιάρηζηνλ 

δεθαπέληε (15) έηε απφ ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Να 

θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ Οίθν γηα 

ηελ θάιπςε ηεο άλσζελ πξνδηαγξαθήο ζην ζχλνιν ηεο. 

Δπηπιένλ λα θαηαηεζεί κε ηελ πξνζθνξά πξφηαζε 

ζπκβνιαίνπ πιήξνπο θάιπςεο κε αληαιιαθηηθά κεηά ην 

πέξαο ηεο εγγχεζεο έσο ηελ ζπκπιήξσζε ηεο 15εηίαο. Οη 

πξνηάζεηο καο δελ ζίγνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηα 

ζπκθέξνληαη αληαγσληζηξηψλ εηαηξεηψλ, νχηε 

ππνβαζκίδνπλ ην πξντφλ, αληηζέησο επλννχλ ηνλ πγηή 

αληαγσληζκφ κε επξεία ζπκκεηνρή δηαγσληδνκέλσλ θαη ζε 

βάζνο ρξφλνπ πξναζπίδνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζαο. Δίκαζηε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα θάζε 

είδνπο επεμήγεζε ή ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία γηα ηηο 

παξαηεξήζεηο καο θαη ηα πξντφληα καο. Με εθηίκεζε 

ηακνο Σάζνο  
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πξνδηαγξαθψλ γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

πξνκήζεηα Δμη (6) Σξαπεδψλ γεληθήο ρεηξνπξγηθήο (CPV: 

33192230-3) (Αξηζ. Πξση. 13425/19) (2ε ΤΠΔ) 1. Ζ 

ηξάπεδα ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο, θαηλνχξγηα, 

αµεηαρείξηζηε, θαηάιιειε γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ 

επεµβάζεσλ µε ηε πξνζζήθε ησλ αληίζηνηρσλ 

εμαξηεµάησλ γηα θάζε µία. 2. Να είλαη ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο, ειεθηξνυδξαπιηθήο ή ειεθηξνµεραληθήο 

ιεηηνπξγίαο ή θαη ζπλδπαζµφο ηνπο. Να δχλαηαη λα 

µεηαθηλεζεί µέζσ (4) ηξνρψλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 

θίλεζεο ηεο ηξάπεδαο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. 

Πξνηεηλφκελε Πξνδηαγξαθή : Να είλαη ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο, ειεθηξνυδξαπιηθήο ή ειεθηξνµεραληθήο 

ιεηηνπξγίαο ή θαη ζπλδπαζµφο ηνπο. Να δχλαηαη λα 

µεηαθηλεζεί µέζσ (4) ηξνρψλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 

θίλεζεο ηεο ηξάπεδαο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο θαζψο 

θα λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο αθφκε θαη 

ζε αληζφπεδν δάπεδν. 3. Ζ ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα λα 

δηαζέηεη ειεθηξνµεραληθφ ή ειεθηξνυδξαπιηθφ θεληξηθφ 

ζχζηεµα πέδεζεο θαη ζηαζεξνπνίεζήο ηεο ην νπνίν λα 

ελεξγνπνηείηαη µέζσ ηνπ ρεηξνπιεθηξνινγίνπ, ψζηε λα 

εμαζθαιηζζεί ε µέγηζηε ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα. 4. Ζ 

ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα λα είλαη θαηαζθεπαζµέλε απφ 

πςειήο πνηφηεηαο µέηαιια/ πιηθά, γηα λα εμαζθαιίδεηαη 



έηζη ε µαθξνρξφληα ρξήζε. 5. Να είλαη δηαηξεµέλε 

απαξαίηεηα ζε έμη ηµήµαηα ηνπιάρηζηνλ(θεθαιήο, άλσ 

πιάηεο, θάησ πιάηεο, ππειηθήο ζέζεο θαη ηµήµα πνδηψλ 

δεμί-αξηζηεξφ) πνπ λα ξπζµίδνληαη αλάινγα µε ηηο 

απαηηήζεηο θάζε ηχπνπ επεµβάζεσο. Πξνηεηλφκελε 

Πξνδηαγξαθή : Να είλαη δηαηξεκέλε ηνπιάρηζηνλ ζε εθηά 

(7) ηκήκαηα αλαιφγσο κε ηελ ζχλζεζε θαη λα ξπζκίδνληαη 

αλάινγα µε ηηο απαηηήζεηο κε ην θάζε ηχπνπ επεκβάζεσλ. 

6. Όια ηα αλσηέξσ ηµήµαηα λα θαιχπηνληαη απφ 

ζηξψµαηα απφ εηδηθφ αθξψδεο πιηθφ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 

80 ρηιηνζηψλ γηα θαιχηεξε δηαλνµή ησλ ζεµείσλ πίεζεο 

πξνο απνθπγή ησλ θαηαθιίζεσλ. 7. Όια ηα ζηξψµαηα ηεο 

επηθάλεηαο λα είλαη ειεθηξηθά αγψγηµα, latex- free θαη 

απνζπψµελα γηα επθνιία θαηά ηνλ θαζαξηζµφ. 8. 

Πξνηεηλφκελε πξνζζήθε πξνδηαγξαθήο : Καηά κήθνο , ε 

επηθάλεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο λα δηαζέηεη ξάγεο 

(rails) γηα ηελ επθνιε ηνπνζέηεζε εμαξηεκάησλ αλαιφγσο 

ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ρεηξνπξγείνπ. 9. Ζ ρεηξνπξγηθή 

θνιψλα λα βξίζθεηαη θεληξηθά ηνπνζεηεµέλε γηα 

µεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα θαηά ηε ρξήζε ηεο. 

Όηαλ ρξεηαζηεί ε ρεηξνπξγηθή επηθάλεηα λα µπνξεί λα 

εθηειεί ειεθηξηθά δηαµήθε νιίζζεζε ζην νξηδφληην 

επίπεδν ηνπιάρηζηνλ 38 εθαηνζηά γηα ηελ δηαζθάιηζε 

µεγάιεο αθηηλνδηαπεξαηήο επηθάλεηαο. Πξνηεηλφκελε 

Πξνδηαγξαθή : Ζ ρεηξνπξγηθή επηθάλεηα λα µπνξεί λα 

εθηειεί ειεθηξηθά δηαµήθε νιίζζεζε ζην νξηδφληην 

επίπεδν ηνπιάρηζηνλ 40 εθαηνζηά γηα ηελ δηαζθάιηζε 

µεγάιεο αθηηλνδηαπεξαηήο επηθάλεηαο. 10. Ο ρεηξηζµφο θαη 

νη ξπζµίζεηο ηεο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο λα επηηπγράλνληαη 

µέζσ ελζχξµαηνπ ρεηξνπιεθηξνινγίνπ ην νπνίν θαη ζα 

ζπλνδεχεη ηε ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα, θαη λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα πξνο επηινγή ρεηξηζµνχ απφ αζχξµαην 

ρεηξνπιεθηξνιφγην θαη πνδνδηαθφπηε. Πξνηεηλφκελε 

Πξνδηαγξαθή : Ο ρεηξηζµφο θαη νη ξπζµίζεηο ηεο 

ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο λα επηηπγράλνληαη µέζσ 

ελζχξµαηνπ ρεηξνπιεθηξνινγίνπ κε θσηεηλέο ελδείμεηο 

φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ, ην νπνίν θαη ζα ζπλνδεχεη ηε 

ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα θαζψο θαη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

πξνο επηινγή ρεηξηζµνχ απφ αζχξµαην ρεηξνπιεθηξνιφγην 

θαη πνδνδηαθφπηε. 11. Μέζσ ηνπ ρεηξνπιεθηξνινγίνπ 

πξέπεη λα ξπζµίδεηαη, πέξαλ ησλ ειεθηξηθψλ θηλήζεσλ ηεο 

ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο, θαη ν πξνζαλαηνιηζµφο ηεο 

ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο (normal/ reverse) εάλ απηφ δελ 

επηηπγράλεηαη απηφµαηα. 12. Ζ ηξάπεδα λα δηαζέηεη 

ελζσµαησµέλν ζηνλ θνξµφ ηεο (θνιψλα), πιεθηξνιφγην 

ην νπνίν λα ρξεζηµνπνηείηαη ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ 

ρεηξνπιεθηξνινγίνπ, -override panel -, µε εθεδξηθφ 

ζχζηεµα ιεηηνπξγίαο. 13. Σν ελζσµαησµέλν εθεδξηθφ 

πιεθηξνιφγην λα είλαη εχθνια πξνζβάζηµν γηα ηελ εχθνιε 



θαη αλεµπφδηζηε ρξήζε ηνπ. 14. Ζ ιεηηνπξγία ηεο λα 

επηηπγράλεηαη µε ζχλδεζε ζε ξεχµα, ην νπνίν λα 

µεηαζρεµαηίδεηαη ζε ραµειή ηάζε. Σν ηξνθνδνηηθφ 

ραµειήο ηάζεο λα µελ είλαη εμσηεξηθφ θαη λα βξίζθεηαη 

εληφο ηεο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο, γηα ηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ εληφο ηεο ρεIηAξνπBξγ0ηθή0ο 

0αίζ0νπ0ζα5ο 1θα4η η5ελ 2άµ0εζ1ε 9ιεη-η0νπ7ξγί-α0ηε3ο 

ηξάπεδαο ζε πεξίπησζε αλάγθεο, µε ζπζζσξεπηέο 

απαξαίηεηα. Μεηά απφ µία πιήξε θφξηηζε, ε ηξάπεδα λα 

έρεη απηνλνµία γηα ηνπιάρηζηνλ 15 επεµβάζεηο. 

Πξνηεηλφκελε πξνδηαγξαθή : Ζ ιεηηνπξγία ηεο λα 

επηηπγράλεηαη µε ζχλδεζε ζε ξεχκα, ην νπνίν λα 

µκεηαζρεκαηίδεηαη ζε ρακειή ηάζε. Σν ηξνθνδνηηθφ 

ρακειήο ηάζεο λα µελ είλαη εμσηεξηθφ θαη λα βξίζθεηαη 

εληφο ηεο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο, γηα ηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ εληφο ηεο ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο θαη 

ηελ άκεζε ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο ζε πεξίπησζε αλάγθεο, 

µε ζπζζσξεπηέο απαξαίηεηα θαζψο θαη λα δηαζέηεη 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο. Μεηά 

απφ µία πιήξε θφξηηζε, ε ηξάπεδα λα έρεη απηνλνκία γηα 

δηάζηεκα παλσ απφ εθηά (7) εκέξεο. 15. Γηα ηνλ θαιχηεξν 

έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ιεηηνπξγεηψλ ηεο 

ηξάπεδαο λα ππνδεηθλχνληαη νη αθφινπζεο θαηαζηάζεηο 

µέζσ εχρξεζηεο νζφλεο: · Σν επίπεδν θφξηηζεο ησλ 

µπαηαξηψλ · Σνλ πξνζαλαηνιηζµφ ηεο επηθάλεηαο · Σελ 

εθηεινχµελε θίλεζε 16. Να επηηπγράλνληαη ειεθηξηθά νη 

παξαθάησ ξπζµίζεηο: · Μεηαβνιή χςνπο (µε 

ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ µαμηιαξηψλ) : απφ 600 έσο 

1100 mm ηνπιάρηζηνλ Μεηαβνιή χςνπο (µε 

ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ µαμηιαξηψλ) : απφ 500 έσο 

1100 mm ηνπιάρηζηνλ · Πιεπξηθή θιίζε δεμηά / αξηζηεξά 

(TILT) : ± 20ν ηνπιάρηζηνλ · Trendelenburg / Reverse 

Trendelenburg : ± 30ν ηνπιάρηζηνλ · Σµήµα άλσ πιάηεο 

πάλσ θαη θάησ : +50ν /-40ν ηνπιάρηζηνλ · Σµήµα άλσ 

πιάηεο πάλσ θαη θάησ : +90ν /-45ν ηνπιάρηζηνλ · Σµήµα 

θάησ πιάηεο πάλσ θαη θάησ : +80ν /-40ν ηνπιάρηζηνλ · 

Σµήµα πνδηψλ πάλσ θαη θάησ : +80ν /-90ν ηνπιάρηζηνλ 

Σµήµα πνδηψλ πάλσ θαη θάησ : +30ν /-100ν ηνπιάρηζηνλ · 

∆ηαµήθε νιίζζεζε ηεο ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο ζην 

νξηδφληην επίπεδν µεγέζνπο 38 εθαηνζηψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 

δεµηνπξγία µεγάιεο αθηηλνδηαπεξαηήο επηθάλεηαο 

∆ηαµήθε νιίζζεζε ηεο ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο ζην 

νξηδφληην επίπεδν µεγέζνπο 40 εθαηνζηψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 

δεµηνπξγία µεγάιεο αθηηλνδηαπεξαηήο επηθάλεηαο 17. Να 

δηαζέηεη ηξφπν γηα απηφµαηε ξχζµηζε : · Θέζεο zero 

position γηα ηελ επαλαθνξά ηεο ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο 

ζηελ βαζηθή νξηδφληηα ζέζε · Θέζεηο flex/reflex 18. Να 

εθηειεί µεραληθά ή ειεθηξηθά µέζσ ρεηξνπιεθηξνινγίνπ 

ηηο εμήο θηλήζεηο : · Ρχζµηζε ηνπ ηµήµαηνο θεθαιήο : +45ν 



/ - 45ν ηνπιάρηζηνλ Ρχζµηζε ηνπ ηµήµαηνο θεθαιήο : +45ν 

/ - 80ν ηνπιάρηζηνλ 19. Σν ηµήµα πνδηψλ λα είλαη 

δηαηξνχµελν θαη λα µπνξεί λα ξπζµίδεηαη ειεθηξηθά θαζψο 

θαη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απαγσγήο ζην νξηδφληην 

επίπεδν ηνπ θάζε ηµήµαηνο γηα ηελ θαιχηεξε πξφζβαζε 

ζηνλ αζζελή. 20. Ζ ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα λα µπνξεί λα 

δερζεί θνξηίν έσο θαη 400 θηιά. Ζ ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα λα 

µπνξεί λα δερζεί θνξηίν έσο θαη 450 θηιά. 21. Ζ 

ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα λα µπνξεί λα δερζεί θνξηίν έσο θαη 

180 θηιά ρσξίο θαλέλα απνιχησο πεξηνξηζµφ ζην εχξνο 

ησλ ειεθηξηθψλ ηεο θηλήζεσλ. Ζ ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα λα 

µπνξεί λα δερζεί θνξηίν έσο θαη 200 θηιά ρσξίο θαλέλα 

απνιχησο πεξηνξηζµφ ζην εχξνο ησλ ειεθηξηθψλ ηεο 

θηλήζεσλ. 22. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνδνρήο θαη 

ζπγθξάηεζεο αθηηλνινγηθήο θαζέηαο. 

19D22I.AΝαBπ0ξν0ζθ0έξ0νλη0αη5µα1δί4µε5θά2ζε0ρε1η

ξν9πξ-γ0ηθή7η-ξά0πε3δα : · Αλαηζζεζηνινγηθφο 

βξαρίνλαο. (Σεµ. 2) · Αλαηζζεζηνινγηθφ ηφμν µε 

ζθηγθηήξα. (Σεµ. 1) · Ηµάληαο πξφζδεζεο αζζελνχο (Σεµ. 

1) · Τπνπφδηα γηα γπλαηθνινγηθή ζέζε, ηχπνπ goepel µε 

ζθηγθηήξεο (1 δεχγνο) 23. Να δηαζέηεη δείθηε πξνζηαζίαο 

ΗΡΥ4 ή µεγαιχηεξν, έλαληη ηεο δηείζδπζεο πγξψλ 

ζχµθσλα µε ην δηεζλέο πξφηππν. 24. Να θαηαηεζεί 

θαηάινγνο εμαξηεµάησλ πξνο επηινγή. 25. Να 

παξαδνζνχλ µε ηελ εγθαηάζηαζε user manual / service 

manual, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή µνξθή. 26. Πξνζζήθε 

πξνηεηλνκέλεο πξνδηαγξαθήο : Να δηαζέηεη ζεηξηαθή ζχξα 

ηχπνπ (RS 232 ) ψζηε λα επηηξέπεη ηελ ζχλδεζε κε 

ππνινγηζηή. 27. Ο πξνµεζεπηήο λα δηαζέηεη, µφληµα, 

θαηάιιεια εθπαηδεπµέλν πξνζσπηθφ µε πηζηνπνηεηηθφ 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν γηα ηε 

ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή. 28. Ο πξνζθεξφµελνο 

εμνπιηζµφο ζα πξέπεη λα θέξεη ζήµαλζε CE ζχµθσλα µε 

ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ θαη ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο ηνπ 

εμνπιηζµνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ζχµθσλα 

µε ην πξφηππν ISO 13485 (λα θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά). 29. Ο πξνµεζεπηήο πξέπεη λα πιεξνί ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο ∆Τ8δ/Γ.Π. νηθ./1348 

«Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο νξζήο πξαθηηθήο 

δηαλνµήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (ΦΔΚ 

32/Β/16.01.2004) θαη λα έρεη πηζηνπνηεµέλν ζχζηεµα 

πνηφηεηαο θαηά ISO 9001 θαη ISO 13485 γηα ηε δηαλνµή 

θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε Ηαηξνηερλνινγηθνχ 

εμνπιηζµνχ. Γηα ην ιφγν απηφ ζηηο πξνζθνξέο ζα πξέπεη 

λα ππάξρνπλ ζπλεµµέλα έγθπξα πηζηνπνηεηηθά 

θνηλνπνηεµέλνπ νξγαληζµνχ απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη 

φηη πιεξνχληαη νη φξνη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 30. Να 

παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν 

(2) έηε θαη δέζµεπζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ θαη ηερληθήο 



ππνζηήξημεο γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε απφ ηελ 

παξάδνζε ηνπ εμνπιηζµνχ. Να θαηαηεζεί πηζηνπνηεηηθφ 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ Οίθν γηα ηελ θάιπςε ηεο άλσζελ 

πξνδηαγξαθήο ζην ζχλνιν ηεο. 31. Όια ηα αλσηέξσ λα 

πηζηνπνηνχληαη µε θχιιν ζπµµφξθσζεο µε αλαιπηηθέο 

παξαπνµπέο ζε θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή, επί πνηλή 

απνθιεηζµνχ. Γηα ηε Rontis Hellas Thanasis Tsegkos 

Stamatis Karvelis Sales Manager Product Specialist 
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ΑΦΟΡΑ: «Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ, γηα ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

πξνκήζεηα Έμη (6) Σξαπεδψλ γεληθήο Υεηξνπξγηθήο» 

Κχξηνη/-εο, Θα ζέιακε κέζσ ηεο παξφληνο εγγξάθνπ λα 

ζαο ππνβάιινπκε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο 

εηαηξίαο καο ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

Υεηξνπξγηθψλ Σξαπεδψλ Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο (CPV: 

33192230-3), πνπ έρεηε δεκνζηεχζεη πξνο δηαβνχιεπζε 

ζην δηαδίθηπν. Δηδηθφηεξα: ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Αξρηθά ζα ζέιακε λα 

ζέζνπκε ππφςε ζαο ην γεγνλφο πσο ε εηαηξία καο 

αληηπξνζσπεχεη ζηελ Διιάδα ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν 

MAQUET Γεξκαλίαο, έλαλ νίθν πνπ ην φλνκα ηνπ είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλν παγθνζκίσο, κε ηελ θαηαζθεπή 

ρεηξνπξγηθψλ ηξαπεδψλ, αθνχ κεηξάεη 180 θαη πιένλ 

ρξφληα ηζηνξίαο. Δπηπιένλ ζα ζέιακε λα ζαο 

παξνπζηάζνπκε ηε ζέζε ηεο εηαηξίαο καο θαζψο ππάξρεη 

ζηε δηάζεζε ησλ πειαηψλ καο έλα αλζξψπηλν δπλακηθφ 

άξηηα θαηαξηηζκέλν απφ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο 

άπνςεο, θαη ε εηαηξεία καο εθαξκφδεη ζχζηεκα πνηφηεηαο 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ISO 9001:2015 & ISO 

13485:2016 γηα ηελ εκπνξία, δηαθίλεζε θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. ρεηηθά κε ηηο 

ππφ δηαβνχιεπζε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα ζέιακε λα ζαο 

επηζεκάλνπκε πσο νη πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνπκε 

θαησηέξσ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

κεγαιχηεξεο δπλαηήο επξχηεηαο ζπκκεηνρήο ζηνλ 

δηαγσληζκφ, ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη αδηθαηνιφγεηα 

εκπφδηα ζηνλ αληαγσληζκφ. πγθεθξηκέλα: ηελ 

πξνδηαγξαθή Νν 8 αλαθέξεηαη : « Ζ ρεηξνπξγηθή θνιψλα 

λα βξίζθεηαη θεληξηθά ηνπνζεηεκέλε γηα κεγαιχηεξε 

ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα θαηά ηε ρξήζε ηεο. Όηαλ 



ρξεηαζηεί ε ρεηξνπξγηθή επηθάλεηα λα κπνξεί λα εθηειεί 

ειεθηξηθά δηακήθε νιίζζεζε ζην νξηδφληην επίπεδν 

ηνπιάρηζηνλ 38 εθαηνζηά γηα ηελ δηαζθάιηζε κεγάιεο 

αθηηλνδηαπεξαηήο επηθάλεηαο.» ρφιην: Ζ ελ ιφγσ 

πξνδηαγξαθή απνθιείεη ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο 

θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ Maquet 

Getinge, ρσξίο λα παξέρεη θιηληθφ φθεινο. Οη πιένλ 

ζχγρξνλεο ρεηξνπξγηθέο ηξάπεδεο ηνπ Οίθνπ Maquet 

Getinge, δηαζέηνπλ ειεθηξηθή νιίζζεζε ηεο επηθάλεηαο 

ζην νξηδφληην επίπεδν έσο θαη 31 εθαηνζηά, ε νπνία ηηο 

θαζηζηά ηδαληθέο γηα ρξήζε ζε φια ηα ρεηξνπξγεία φπνπ ζα 

ρξεηαζηεί ρξήζε απεηθνληζηηθνχ κεραλήκαηνο 

(Αγγεηνρεηξνπξγηθά, Νεπξνρεηξνπξγηθά, Οπξνινγηθά, 

Οξζνπεδηθά ρεηξνπξγεία θ.α.). Γηα ην ιφγν απηφ θαη γηα λα 

επηηξαπεί ε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο ζηνλ δηαγσληζκφ, 

θαη λα κελ πεξηνξίδεηαη ν αληαγσληζκφο πξνο φθεινο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ πξνηείλνπκε ε πξνδηαγξαθή λα 

ηξνπνπνηεζεί έσο εμήο: « Ζ ρεηξνπξγηθή θνιψλα λα 

βξίζθεηαη θεληξηθά ηνπνζεηεκέλε γηα κεγαιχηεξε 

ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα θαηά ηε ρξήζε ηεο. Όηαλ 

ρξεηαζηεί ε ρεηξνπξγηθή επηθάλεηα λα κπνξεί λα εθηειεί 

ειεθηξηθά δηακήθε νιίζζεζε ζην νξηδφληην επίπεδν 

ηνπιάρηζηνλ 31 εθαηνζηά γηα ηελ δηαζθάιηζε κεγάιεο 

αθηηλνδηαπεξαηήο επηθάλεηαο.» ηελ πξνδηαγξαθή Νν 13 

αλαθέξεηαη : « Ζ ιεηηνπξγία ηεο λα επηηπγράλεηαη κε 

ζχλδεζε ζε ξεχκα, ην νπνίν λα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε 

ρακειή ηάζε. Σν ηξνθνδνηηθφ ρακειήο ηάζεο λα κελ είλαη 

εμσηεξηθφ θαη λα βξίζθεηαη εληφο ηεο ρεηξνπξγηθήο 

ηξάπεδαο, γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ εληφο 

ηεο ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο θαη ηελ άκεζε ιεηηνπξγία ηεο 

ηξάπεδαο ζε πεξίπησζε αλάγθεο, κε ζπζζσξεπηέο 

απαξαίηεηα. Μεηά απφ κία πιήξε θφξηηζε, ε ηξάπεδα λα 

έρεη απηνλνκία γηα ηνπιάρηζηνλ 15 επεκβάζεηο.» ρφιην: 

Έρνληαο σο δεδνκέλν φηη ν θάζε θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο 

δηαζέηεη δηαθνξεηηθή νξνινγία φζνλ αθνξά ηελ απηνλνκία 

πνπ δηαζέηνπλ νη ζπζζσξεπηέο έπεηηα απφ κία πιήξε 

θφξηηζε, πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ 

πξνδηαγξαθήο έσο εμήο: « Ζ ιεηηνπξγία ηεο λα 

επηηπγράλεηαη κε ζχλδεζε ζε ξεχκα, ην νπνίν λα 

κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ρακειή ηάζε. Σν ηξνθνδνηηθφ 

ρακειήο ηάζεο λα κελ είλαη εμσηεξηθφ θαη λα βξίζθεηαη 

εληφο ηεο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο, γηα ηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ εληφο ηεο ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο θαη 

ηελ άκεζε ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο ζε πεξίπησζε αλάγθεο, 

κε ζπζζσξεπηέο απαξαίηεηα. Μεηά απφ κία πιήξε 

θφξηηζε, ε ηξάπεδα λα έρεη απηνλνκία γηα ηνπιάρηζηνλ 15 

επεκβάζεηο ή κηα εβδνκάδα ρξήζεο ζηα ρεηξνπξγεία.» 

ηελ πξνδηαγξαθή Νν 15 αλαθέξεηαη : « Να 

επηηπγράλνληαη ειεθηξηθά νη παξαθάησ ξπζκίζεηο: • 



Μεηαβνιή χςνπο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

καμηιαξηψλ) απφ 600 – 1100 mm ηνπιάρηζηνλ. • Πιεπξηθή 

θιίζε δεμηά / αξηζηεξά (TILT): ±20ν ηνπιάρηζηνλ • 

Trendelenburg / Reverse Trendelenburg: ±30ν ηνπιάρηζηνλ 

• Σκήκα άλσ πιάηεο πάλσ θαη θάησ: +50ν / -40ν 

ηνπιάρηζηνλ • Σκήκα θάησ πιάηεο πάλσ θαη θάησ: +80ν / 

-40ν ηνπιάρηζηνλ • Σκήκα πνδηψλ πάλσ θαη θάησ: +80ν / -

90ν ηνπιάρηζηνλ • Γηακήθε νιίζζεζε ηεο ρεηξνπξγηθήο 

επηθάλεηαο ζην νξηδφληην επίπεδν κεγέζνπο 38 εθαηνζηψλ 

ηνπιάρηζηνλ γηα δεκηνπξγία κεγάιεο αθηηλνδηαπεξαηήο 

επηθάλεηαο» ρφιην: Ζ ελ ιφγσ πξνδηαγξαθή απνθιείεη ηε 

ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο απφ ηελ δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία, θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 

Maquet Getinge αθνχ παξνπζηάδνληαη κηθξέο απνθιίζεηο 

ήζζνλνο ζεκαζίαο σο πξνο ην εχξνο θιίζεο 

Trendelenburg, ηε ξχζκηζε ηνπ χςνπο ζηελ αλψηεξε ζέζε, 

ην εχξνο θιίζεο ηνπ ηκήκαηνο ηεο θάησ πιάηεο, ην εχξνο 

ηεο δηακήθεο νιίζζεζεο θαζψο θαη ζηελ απαίηεζε ηεο 

θιίζεο ηνπ ηκήκαηνο άλσ πιάηεο. Πξνθεηκέλνπ λα 

επηηξαπεί ε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο καο ζηελ 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

ελ ιφγσ πξνδηαγξαθήο έσο εμήο: « Να επηηπγράλνληαη 

ειεθηξηθά νη παξαθάησ ξπζκίζεηο: • Μεηαβνιή χςνπο (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καμηιαξηψλ) απφ 600 – 1050 

mm ηνπιάρηζηνλ. • Πιεπξηθή θιίζε δεμηά / αξηζηεξά 

(TILT): ±20ν ηνπιάρηζηνλ • Trendelenburg / Reverse 

Trendelenburg: ±25ν ηνπιάρηζηνλ • Οη θηλήζεηο 

Trendelenburg/Reverse Trendelenburg θαη Πιεπξηθήο 

θιίζεο λα δχλαηαη λα ζπλδπαζηνχλ ζην πιήξεο εχξνο ηνπο 

ρσξίο πεξηνξηζκνχο γηα ηελ βέιηηζηε δπλαηή ηνπνζέηεζε 

ησλ αζζελψλ • Σκήκα θάησ πιάηεο πάλσ θαη θάησ: +70ν / 

-40ν ηνπιάρηζηνλ • Σκήκα πνδηψλ πάλσ θαη θάησ: +80ν / -

90ν ηνπιάρηζηνλ • Γηακήθε νιίζζεζε ηεο ρεηξνπξγηθήο 

επηθάλεηαο ζην νξηδφληην επίπεδν κεγέζνπο 31 εθαηνζηψλ 

ηνπιάρηζηνλ γηα δεκηνπξγία κεγάιεο αθηηλνδηαπεξαηήο 

επηθάλεηαο» ηελ πξνδηαγξαθή Νν 20 αλαθέξεηαη : « Ζ 

ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα λα κπνξεί λα δερζεί θνξηίν έσο θαη 

180 θηιά ρσξίο θαλέλα απνιχησο πεξηνξηζκφ ζην εχξνο 

ησλ ειεθηξηθψλ ηεο θηλήζεσλ.» ρφιην: Έρνληαο σο 

δεδνκέλν φηη κε ην πξνδηαγξαθφκελν βάξνο ησλ 180 θηιψλ 

ππάξρεη ζνβαξή πηζαλφηεηα νη ππφ πξνκήζεηα 

ρεηξνπξγηθέο ηξάπεδεο λα κελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ 

κε αζθάιεηα φινπο ηνπο αζζελείο, θαζψο θαη φηη ζε πνιιέο 

ρεηξνπξγηθέο ηξάπεδεο ην κέγηζην επηηξεπηφ βάξνο 

κεηψλεηαη θαηά πνιχ φηαλ ν αζζελήο βξίζθεηαη 

ηνπνζεηεκέλνο ζηελ ζέζε reverse, επεξεάδνληαο έηζη 

άκεζα θαη αξλεηηθά ην θιηληθφ φθεινο, πξνηείλνπκε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ πξνδηαγξαθήο έσο εμήο: « Ζ 

ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα λα κπνξεί λα δερζεί θνξηίν έσο θαη 



250 θηιά ρσξίο θαλέλα απνιχησο πεξηνξηζκφ ζην εχξνο 

ησλ ειεθηξηθψλ ηεο θηλήζεσλ, αθφκα θαη φηαλ ν αζζελήο 

βξίζθεηαη ζηελ ζέζε reverse.» Πξνηεηλφκελεο πξνζζήθεο: 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ πξνο φθεινο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ πξνηείλνπκε ηελ πξνζζήθε ησλ εμήο θάησζη 

πξνδηαγξαθψλ: «ηελ βάζε ηεο ε ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα λα 

δηαζέηεη ειεθηξηθφ πέκπην ηξνρφ γηα ηελ εχθνιε θαη 

άκεζε κεηαθίλεζε ηεο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο ζηνλ ρψξν, 

ν νπνίνο λα ελεξγνπνηείηαη κέζσ ηνπ ελζχξκαηνπ 

πιεθηξνινγίνπ, δηεπθνιχλνληαο έηζη ην Ννζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ θαηά ηελ ρξήζε.» «Σν ελζχξκαην 

ρεηξνπιεθηξνιφγην λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 10 ζέζεηο 

απνζήθεπζεο απφ ην ρξήζηε, κε δπλαηφηεηα νλνκαζίαο 

ηνπο, γηα ηελ αχμεζε ηεο εξγνλνκίαο ηεο ρεηξνπξγηθήο 

αίζνπζαο.» Ζ άλσζελ πξνδηαγξαθή αλεβάδεη ην επίπεδν 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ, παξέρεη ζεκαληηθφ 

θιηληθφ φθεινο γηα ην ηκήκα ησλ ρεηξνπξγείσλ, ελψ 

παξάιιεια εληζρχεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία θαζψο φινη νη κεγάινη θαηαζθεπαζηέο 

ρεηξνπξγηθψλ ηξαπεδψλ θαιχπηνπλ ηελ ελ ιφγσ 

πξνδηαγξαθή κε ηα πιένλ ζχγρξνλα κνληέια ηνπο. 

Διπίδνπκε φηη κε ηελ παξνχζα επηζηνιή ζπκβάιινπκε 

ζεηηθά ζηελ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ κε ζθνπφ ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 

πςεινχ επηπέδνπ, κε ηελ επξχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή. αο 

γλσξίδνπκε δε φηη ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηεο 

εηαηξείαο καο είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηελ παξνρή 

δηεπθξηλίζεσλ θαη επηπιένλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 

ρξεηαζζνχλ ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δπλακηθήο δηαδηθαζίαο. 

Mε ηηκή Γηα ηε Santair A.E Υξήζηνο Κνπηαιίδεο 

Τπεχζπλνο Πσιήζεσλ  

 

Όλνκα 
ΗΑΣΡΗΚΖ 

ΜΔΡΗΜΝΑ 

& ΤΓΔΗΑ 

Α.Δ. 

Email 
iatriki@iatrikimerimna.com 

Άξζξν Γεκόζηα 

δηαβνύιεπζε ηωλ 

ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ γηα ηε 

δηελέξγεηα 

δηαγωληζκνύ γηα ηελ 

πξνκήζεηα Έμη (6) 

Σξαπεδώλ γεληθήο 

ρεηξνπξγηθήο 

Ζκ/λία 
17/07/2019 

Καηφπηλ πξνζεθηηθήο κειέηεο ησλ αλαξηεκέλσλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηνπ λνζνθνκείνπ ζαο γηα έμη (6) 

ρεηξνπξγηθέο ηξάπεδεο, πξνηείλνπκε ηελ βειηίσζή ηνπο 

ζηα εμήο ζεκεία: §15 Πξνηείλνπκε ηε δηφξζσζε ηεο 

απαίηεζεο πνπ αθνξά ηελ ξχζκηζε ηνπ ηκήκαηνο άλσ 

πιάηεο απφ +50⁰/-40⁰ ηνπιάρηζηνλ ζε +40⁰/-40⁰ πεξίπνπ. 

Δπηπιένλ πξνηείλνπκε ηε δηφξζσζε ηεο απαίηεζεο πνπ 

αθνξά ηελ ξχζκηζε ηνπ ηκήκαηνο πνδηψλ απφ +80⁰/-90⁰ 



ηνπιάρηζηνλ ζε +35⁰/-90⁰ πεξίπνπ, δηφηη δελ έρεη λφεκα ηα 

πφδηα λα ζεθψλνληαη θαηά 80⁰. §20 Πξνηείλνπκε ηελ 

αχμεζε ηεο απαίηεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ φζνλ αθνξά ην 

κέγηζην θνξηίν πνπ κπνξεί λα δερζεί ε ρεηξνπξγηθή 

ηξάπεδα ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ ζην εχξνο ησλ 

ειεθηξηθψλ ηεο θηλήζεσλ απφ 180 θηιά ζε 250 θηιά. 

Δπειπηζηνχκε γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνηάζεψλ καο πνπ ζα 

βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε πγεηνχο αληαγσληζκνχ θαη 

παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε ζπκπιεξσκαηηθή 

πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε. Με εθηίκεζε, Δπξηπίδεο 

ηδεξίδεο (MSc Φπζηθφο) Τπεχζπλνο Πσιήζεσλ 

ΗΑΣΡΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ & ΤΓΔΗΑ Α.Δ  

 

Όλνκα MEDIC 

PLAN - 

MEDIZINE 
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Άξζξν 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΗΑ 

ΓΔΝΗΚΖ 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

Ζκ/λία 
18/07/2019 

Αγαπεηνί θχξηνη, ρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ Γηαβνχιεπζε, 

ζαο ππνβάιινπκε ηηο αθφινπζεο παξαηεξήζεηο καο 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηηο αξκφδηεο 

επηηξνπέο γηα ηελ ζχλαςε ησλ ηειηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε δηαθήξπμε γηα ηελ πξνκήζεηα 

ησλ εηδψλ. πγθεθξηκέλα: Παξάγξαθνο 4: Πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε καθξνρξφληα ρξήζε ηεο ππφ πξνκήζεηα 

ηξάπεδαο, πξνηείλεηαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο λα είλαη 

εμνινθιήξνπ αλνμείδσηνο ράιπβαο, ρσξίο πιαζηηθά κέξε. 

Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ 

παξαγξάθνπ σο εμήο: «Ζ ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε εμνινθιήξνπ απφ πςειήο πνηφηεηαο 

αλνμείδσην ράιπβα, γηα λα εμαζθαιίδεηαη έηζη ε 

καθξνρξφληα ρξήζε.» Παξάγξαθνο 6: Γεδνκέλνπ φηη ηα 

καμηιάξηα απφ βηζθνειαζηηθφ πιηθφ δηαζέηνπλ θαιχηεξα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απφ καμηιάξηα θαηαζθεπαζκέλα 

απφ ινηπά αθξψδε πιηθά, πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο 

ελ ιφγσ παξαγξάθνπ σο εμήο: «Όια ηα αλσηέξσ ηκήκαηα 

λα θαιχπηνληαη απφ ζηξψκαηα απφ εηδηθφ βηζθνειαζηηθφ 

πιηθφ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 80 ρηιηνζηψλ γηα θαιχηεξε 

δηαλνκή ησλ ζεκείσλ πίεζεο πξνο απνθπγή ησλ 

θαηαθιίζεσλ.» Παξάγξαθνο 8: Ζ δηακήθεο νιίζζεζε 

εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο αθηηλνζθφπεζεο θαζ’ 

φιν ην κήθνο ηεο ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο θαη ηελ 

απνθπγή ησλ «ηπθιψλ ζεκείσλ» ζηα ηκήκαηα ηνπ 

ζψκαηνο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ δηάκεηξν ηεο θεληξηθήο 

θνιψλαο ηεο ηξάπεδαο. ε θάζε πεξίπησζε, δεηνχκελν ηεο 

πξνδηαγξαθήο νθείιεη λα απνηειεί ην εχξνο ηεο νξηδφληηαο 

νιίζζεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηάκεηξν ηεο θνιψλαο ηεο 

ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο θαη φρη κεκνλσκέλα ην εχξνο ηεο 

νξηδφληηαο νιίζζεζεο. Γηα ηνλ αλσηέξσ ιφγν, πξνηείλεηαη 



ε ηξνπνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ σο εμήο: «Ζ 

ρεηξνπξγηθή θνιψλα λα βξίζθεηαη θεληξηθά ηνπνζεηεκέλε 

γηα κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα θαηά ηε ρξήζε 

ηεο. Ζ ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα 

νξηδφληηαο νιίζζεζεο ηεο ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο, γηα 

ιήςε αθηηλνγξαθίαο ζηα ηκήκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηε 

δηάκεηξν ηεο θνιψλαο. Σν κήθνο ηεο νιίζζεζεο ηεο 

ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ηε δηάκεηξν ηεο θνιψλαο γηα ηελ αλεκπφδηζηε ρξήζε 

ηνπ C-Arm.» Παξάγξαθνο 15: Αηηνχκεζα ηελ 

αλαδηαηχπσζε ησλ παξαθάησ φξσλ ηεο ελ ιφγσ 

παξαγξάθνπ, θαζψο νξηζκέλεο ξπζκίζεηο παξνπζηάδνληαη 

πεξηνξηζηηθέο θαη εκπνδίδνπλ ηελ επξχηεηα ζπκκεηνρήο 

ζην δηαγσληζκφ ελψ άιια εχξε δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο 

απαηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη κηα ζχγρξνλε 

Υεηξνπξγηθή Σξάπεδα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Δπηπιένλ 

επηζεκαίλεηαη φηη ην εχξνο ξχζκηζεο ηνπ ηκήκαηνο πνδηψλ 

πξνο ηα πάλσ θαηά 80° είλαη άλεπ νπζίαο, δεδνκέλνπ φηη 

θακία ρεηξνπξγηθή επέκβαζε δελ απαηηεί ηέηνηνπ είδνπο 

ηνπνζέηεζε. Σέινο, ε ειεθηξηθή θίλεζε ηνπ ηκήκαηνο άλσ 

πιάηεο είλαη ηδηαίηεξα δεζκεπηηθή θαη άλεπ νπζίαο. 

Πξνηείλεηαη λα γίλεηαη ρεηξνθίλεηα. «Να επηηπγράλνληαη 

ειεθηξηθά νη παξαθάησ ξπζκίζεηο: • Μεηαβνιή χςνπο (µε 

ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ καμηιαξηψλ) : απφ 600 έσο 

1000 mm ηνπιάρηζηνλ • Πιεπξηθή θιίζε δεμηά / αξηζηεξά 

(TILT) : ± 25ν ηνπιάρηζηνλ • … • Σκήκα πνδηψλ πάλσ θαη 

θάησ : +50ν /-90ν ηνπιάρηζηνλ • Γηακήθε νιίζζεζε ηεο 

ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο ζην νξηδφληην επίπεδν 

κεγαιχηεξε απφ ηε δηάκεηξν ηεο θνιψλαο γηα ηελ 

αλεκπφδηζηε ρξήζε ηνπ C-Arm Να εθηειεί ρεηξνθίλεηα ηηο 

παξαθάησ θηλήζεηο: • Σκήκα άλσ πιάηεο πάλσ θαη θάησ : 

+50ν /-40ν ηνπιάρηζηνλ» Παξάγξαθνο 20: Πξνηείλεηαη ε 

βειηίσζε ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ σο εμήο: «Ζ 

ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα λα δέρεηαη αζζελείο βάξνπο 250Kg 

ηνπιάρηζηνλ, ρσξίο θαλέλαλ απνιχησο πεξηνξηζκφ ζηηο 

θηλήζεηο ηεο. (λα θαηαηεζεί επί πνηλή απφξξηςεο βεβαίσζε 

ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο).» Πξνηείλεηαη επίζεο λα 

πξνζηεζνχλ νη θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο έηζη ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε πξνκήζεηα πιήξσο αλαβαζκηζκέλνπ 

ρεηξνπξγηθνχ ηξαπεδηνχ ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο 

Οδεγίεο θαη ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο: - Να 

δηαζέηεη ζχζηεκα γηα ηελ απνθπγή ζχγθξνπζεο ηεο 

ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο κε ην δάπεδν ζε πεξίπησζε 

ιάζνπο ρεηξηζκνχ απφ ην ρξήζηε. - Να παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα δηαθφπηεη άκεζα φιεο ηηο 

εθηεινχκελεο ειεθηξηθέο θηλήζεηο ζε πεξίπησζε 

επείγνπζαο θαηάζηαζεο. - Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην 

ρξήζηε ελεξγνπνίεζεο απηφκαηνπ πεξηνξηζκνχ ζηηο 

θηλήζεηο θαη ζηα εχξε ηεο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο, κε ηε 



ηνπνζέηεζε βάξνπο άλσ ησλ 250 Κηιψλ ζε απηήλ. - Να 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απνκλεκφλεπζεο ρεηξνπξγηθψλ 

ζέζεσλ απφ ην ρξήζηε. Να αλαθεξζεί ν αξηζκφο ησλ 

ζέζεσλ θαη πσο επηηπγράλεηαη απηφ. Με εθηίκεζε, Γηα ηε 

MEDIC PLAN – MEDIZINE TECHNIK  

 
 

 

 
 

 


