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Ημ/νία29/11/2019 

Στο σημείο 4 αναφέρεται: «Η λειτουργία της πολυθρόνας να γίνεται μέσω χειριστηρίου που μεταδίδει την κίνηση στα μοτέρ που θα 

διαθέτει. Θα πρέπει να κινεί πλάτη, πόδια, κάθισμα όπως επίσης και ηλεκτρονική ρύθμιση ύψους από 55 έως 75 cm +/-5 cm». 

Ζητούμε την τροποποίηση τα προδιαγραφής ως εξής: «Η λειτουργία της πολυθρόνας να γίνεται μέσω χειριστηρίου που μεταδίδει την 

κίνηση στα 4 μοτέρ που θα διαθέτει. Θα πρέπει να κινεί: πλάτη, πόδια, ηλεκτρονική ρύθμιση ύψους από 55 έως 75 cm +/-5 cm όπως 

επίσης θέση Trend και Reverse Trend». Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή και παραμένουμε στην διάθεση σας για 

οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση ή πληροφορία χρεαστείτε. Αθήνα, 29/11/2019 Με τιμή, Λαμπρινή Μυλωνά Τμήμα Πωλήσεων 

Προϊόντων Αιμοδοσίας  
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Άρθρο Σαράντα (40) 
Καρέκλες 
Χημειοθεραπείας 

Ημ/νία29/11/2019 

Κύριοι, Αναφερόμενοι στη Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια σαράντα (40) Καρεκλών 

Χημειοθεραπείας, σας υποβάλλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις μας προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες επιτροπές 

για την σύναψη των τελικών προδιαγραφών και την ενσωμάτωσή τους σε διακήρυξη, με σκοπό να επιτευχθεί η προμήθεια πλήρως 

αναβαθμισμένης πολυθρόνας χημειοθεραπείας και σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης. 

Συγκεκριμένα: Παράγραφος 3. Κατά την γνώμη μας και σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία είναι απαραίτητο σε ασθενείς που 

υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία να στηρίζουν τα πέλματα τους σε υποπόδιο για την καλύτερη στήριξή και παραμονής τους αλλά και 

για την αποφυγή κραμπών κατά την διάρκεια της θεραπείας. Συνεπώς προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου των τεχνικών 

προδιαγραφών ως εξής: «Να διαθέτει πέντε (5) ανεξάρτητα τμήματα: κεφαλής, πλάτης, καθίσματος, τμήμα ποδιών και υποπόδιο.» 

Παράγραφος 4. Σε συνέχεια των παρατηρήσεων της παραπάνω παραγράφου θα πρέπει να οριστεί και η κίνηση του υποποδίου. 

Συνεπώς προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: «Η λειτουργεία της πολυθρόνας να 

γίνεται μέσω χειριστηρίου που μεταδίδει την κίνηση στα μοτέρ που θα διαθέτει. Θα πρέπει  να κινεί πλάτη, πόδια, κάθισμα, υποπόδιο 

όπως επίσης και ηλεκτρονική ρύθμιση του ύψους από 55 έως 75 cm +/-5cm. Το τμήμα κεφαλής να ρυθμίζεται καθ’ ύψος για την 

καλύτερη στήριξη και παραμονή του ασθενή.» Παράγραφος 5. Ζητείται να λαμβάνει τέσσερις (4) προκαθορισμένες θέσεις ενώ 

αναφέρονται στη συνέχεια τρεις (3), επίπεδη, Trendelenburg και καθίσματος. Για την αποφυγή σύγχυσης κατά την αξιολόγηση της 

επιτροπής αλλά και για να επιτευχθεί η προμήθεια πλήρως αναβαθμισμένης πολυθρόνας προτείνεται η τροποποίηση της 

παραγράφου των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: «Η πολυθρόνα να έχει την δυνατότητα να λαμβάνει πέντε (5) προκαθορισμένες 

θέσεις: - Reset Position - Relax Position - Bed Position - Faint Position - Shock Position» Παράγραφος 6. Δεδομένου ότι η κίνηση της 

οριζόντιας θέσης ‘Bed Position’ ζητείται στην παραπάνω παράγραφο θεωρούμε ανούσιο να επαναληφθεί. Δεδομένου αυτού 

προτείνεται η απαλοιφή της παραγράφου. Παράγραφος 7. Για την μη σύγχυση κατά την αξιολόγηση από την επιτροπή και 

συγκεκριμένα στον όρο (Οι βραχίονες να είναι φαρδείς (άνω των 45cm), ώστε το χέρι…….), θα πρέπει να αναλογισθεί κανείς ότι το 

φάρδος του βραχίονα εάν είναι άνω των 45cm x2 τεμ. = 90 cm, θα καλύπτουν όλο το φάρδος της πολυθρόνας όπως ζητείται στην 

παράγραφο 14 (πλάτος πολυθρόνας 85-95 cm +/-5cm), πράγμα απίθανο, χωρίς ουσία αλλά και μη λειτουργικό. Συνεπώς προτείνεται 

η τροποποίηση της παραγράφου των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής: Οι βραχίονες να έχουν ικανό φάρδος και μήκος (άνω των 

45cm) ώστε το χέρι των ασθενών να βρίσκεται σε άνετη θέση ώστε να προσφέρουν ποιοτική υποστήριξη. Οι βραχίονες να στηρίζονται 

σε αρθρώσεις οι οποίες να μπορούν να περιστρέφονται γύρω από τον άξονά τους, καθ’ ύψος, να παίρνουν κλίση και να 



σταθεροποιούνται στην επιθυμητή θέση. Με εκτίμηση, Για τη MEDIC PLAN - MEDIZINE TECHNIK 

 

Όνομα Ιατρική 
Μέριμνα & 
Υγεία A.E 
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Άρθρο Ε.Α.Ν.Π. 
«ΜΕΤΑΞΆ» ΤΠ " για την 
προμήθεια Σαράντα 
(40) Καρεκλών 
Χημειοθεραπείας " 

Ημ/νία28/11/2019 

Αξιότιμοι Κύριοι, Λάβαμε γνώση των αναρτημένων τεχνικών προδιαγραφών του νοσοκομείου σας για την προμήθεια Σαράντα (40) 

Καρεκλών Χημειοθεραπείας και ως αντιπρόσωποι για την Ελλάδα του Κατασκευαστικού Οίκου GREINER/GERMANY, υποβάλλουμε 

παρακάτω τις προτάσεις μας που αποσκοπούν στην βελτίωση των προδιαγραφών σας προκειμένου να προμηθευτείτε εξοπλισμό 

άριστης ποιότητας κατασκευής. • Προτείνουμε η ρύθμιση του τμήματος πλάτης να γίνεται ηλεκτρικά. • Προτείνουμε οι βραχίονες να  

είναι προσθαφαιρούμενοι. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική 

πληροφορία. Με εκτίμηση, Νίκος Κοντογιάννης ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΥΓΕΙΑ Α.Ε  

 


