
TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

1.Η υπό προμήθεια θερμοκοιτίδα να   είναι καινούργια, αμεταχείριστη, 
σύγχρονης τεχνολογίας και να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή. Να διαθέτει 
ψηφιακή οθόνη μεγάλης ευκρίνειας από απόσταση.
2.Να είναι κατάλληλη για την εντατική νοσηλεία νεογνών και να είναι 
εργονομικού σχεδιασμού για ευκολία στην εφαρμογή όλων των λειτουργιών της.
3.Να φέρεται σε τροχήλατη βάση αυξομειούμενου ύψους με πεντάλ, στερεάς 
κατασκευής με  αντιστατικούς τροχούς εκ των οποίων οι δύο να φέρουν φρένο. 
Να διαθέτει τουλάχιστον ένα συρτάρι για τοποθέτηση μικροϋλικών.
4.Να είναι κλειστού τύπου, η καμπίνα του νεογνού να είναι από διαφανές υλικό 
και να φέρει διπλά τοιχώματα για πιο καλή απομόνωση του νεογνού από το 
εξωτερικό περιβάλλον.
5.Να διαθέτει δύο (2) μεγάλες ανοιγόμενες  πόρτες πρόσβασης καθώς και 
πορτάκια που θα πρέπει να ανοίγουν εντελώς αθόρυβα. Ακόμη να διαθέτει ειδικά 
ανοίγματα (οπές) για την διέλευση σωλήνων και ηλεκτροδίων. Να διαθέτει 
μεγάλων διαστάσεων και ειδικής τεχνολογίας στρώμα εντός της καμπίνας του 
νεογνού για την καλύτερη υγιεινή στο δέρμα του καθώς και στην άνεσή του. Να 
ρυθμίζεται η κλίση έως 12 μοίρες.
6.Το στρώμα να σύρεται με ασφάλεια προς τα έξω και από τις δύο πόρτες. Θα 
εκτιμηθεί θετικά η δυνατότητα να εκτελεί το στρώμα και περιστροφική κίνηση.
7.Κατά το άνοιγμα των πορτών θα πρέπει να ενεργοποιείται σύστημα ενίσχυσης 
της κυκλοφορίας του αέρα ώστε να μην μεταβάλλεται σημαντικά η θερμοκρασία 
εντός της θερμοκοιτίδας.
8.Να διαθέτει φίλτρο αέρα.
9.Στην οθόνη της θερμοκοιτίδας θα πρέπει να παρέχονται απεικονίσεις όλων των 
λειτουργιών, των δεδομένων και των συνθηκών  συναγερμού. Θα πρέπει να 
υπάρχει αριθμητική απεικόνιση της θερμοκρασίας αέρος, δέρματος νεογνού από 
δύο σημεία ταυτόχρονα, θερμοκρασίας αέρα μέσα στην καμπίνα, επίπεδο 
υγρασίας και ισχύος θερμαντήρα. 
10.Να διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας. Έλεγχο θερμοκρασίας αέρα και έλεγχο 
θερμοκρασίας νεογνού.
11.Να διαθέτει ένα αισθητήριο αέρος και δύο αισθητήρια θερμοκρασίας 
δέρματος για την ταυτόχρονη παρακολούθηση της θερμοκρασίας του νεογνού 
από δυο σημεία του σώματος του.
12.Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ρύθμισης και ελέγχου της υγρασίας εως 95% 
περίπου και δοχείο χωρητικότητας  τουλάχιστον 1000ml που να απολυμαίνεται, 
με δυνατότητα άμεσης πλήρωσης του χωρίς να διακόπτεται η νοσηλεία του 



νεογνού. Να αναφερθεί αναλυτικά η λειτουργία του για αξιολόγηση.
13.Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ρύθμισης και ελέγχου του ποσοστού 
συγκέντρωσης οξυγόνου εως 65% περίπου με απεικόνιση της αριθμητικής τιμής 
στην οθόνη της θερμοκοιτίδας. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα γραφικής 
παράστασης του. Να αναφερθεί αναλυτικά η λειτουργία του προς αξιολόγηση.
14.Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για τις πιο κάτω περιπτώσεις 
τουλάχιστον:
     =Υψηλή θερμοκρασία δέρματος.
     =Υψηλή θερμοκρασία αέρα.
     =Πρόβλημα στο σύστημα υγρασίας.
     =Πρόβλημα συστήματος ποσοστού συγκέντρωσης οξυγόνου.
     =Βλάβη ανεμιστήρα.
     =Βλάβη συστήματος.
15.Το επίπεδο θορύβου μέσα στην καμπίνα να είναι χαμηλό, τουλάχιστον  < 50 
DB.
16.Η θερμοκοιτίδα να φέρει κάτω από την κλίνη ειδικό συρτάρι για τοποθέτηση 
ακτινογραφικής κασέτας.
17.Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα αποθήκευσης για τις μεταβολές θερμοκρασίας, 
αέρα, θερμοκρασίας δέρματος και υγρασίας.
18.Να διαθέτει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ζυγό κατάλληλο για νεογνά από 300 
γραμμάρια εως 7 κιλά περίπου, υψηλής ακρίβειας και οι ενδείξεις του να 
απεικονίζονται στην οθόνη.
19.Να διαθέτει ψηφιακή έξοδο δεδομένων για σύνδεση με Η/Υ.
20.Να αποσυναρμολογείται εύκολα χωρίς να χρειάζεται ειδικά εργαλεία και να 
καθαρίζεται εύκολα.
21.Τυχόν πλεονεκτήματα της θερμοκοιτίδας θα εκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση. 
22.Nα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις διεθνείς Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
ασφαλείας και να έχει σήμανση CE.Ο αντιπρόσωπος να διαθέτει πιστοποίηση 
ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 σύμφωνα με την Υ.Α ΔΥ8δ/1384/04 που 
αφορά στη διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων.
23.Το μηχάνημα να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (02) ετών και να 
αναφερθεί η ετήσια κοστολόγηση συμβολαίου πλήρους συντήρησης 
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και εργασίας εκτός αναλωσίμων μετά 
το πέρας της εγγύησης.
24. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διάθεση 
ανταλλακτικών για μια δεκαετία.
25.Oι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής 
υποστήριξης και service καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με 



πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση του 
προσφερόμενου είδους.
25 Να συνταχθεί πλήρες και αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης για όλα τα 
ανωτέρω.
 
Πιθανός προυπολογισμός:13000€+ΦΠΑ. 

                                              


