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                                                 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΝΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ 

1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας με μικροεπεξεργαστές και να είναι ειδικά κατασκευασμένη για  
την περίθαλψη, ανάνηψη(με χορήγηση 02) και σταθεροποίηση τελειόμηνων και πρόωρων  
νεογνών, καθώς και για μικροεπεμβάσεις (καθετηριασμούς αγγείων, Α.Φ.Μ, κ.λ.π) 

2. Να είναι τροχήλατος συμπαγούς και στέρεας κατασκευής και να διαθέτει αντιστατικούς  
τροχούς με φρένα καθώς και δυνατότητα ρύθμισης του ύψους της κλίνης. Να φέρει κατά  
προτίμηση ερμάρια για μικροϋλικά, καθώς και χειρολαβές για εύκολη μετακίνηση 

3. Να περιβάλλεται από διαφανή προστατευτικά τοιχώματα τα οποία θα είναι εύχρηστα και  
ασφαλή, που θα αναδιπλώνονται η θα αφαιρούνται για την εύκολη πρόσβαση στο νεογνό. 

4. Να διαθέτει θερμαντική κεφαλή 350-500W, με δυνατότητα περιστροφής και  
προς τις δύο κατευθύνσεις,  ή να έχει κατάλληλη σχεδίαση , που να επιτρέπει την 
ανεμπόδιστη εκτέλεση διαφόρων εργασιών επάνω από το νεογνό . 

5. Να είναι εξοπλισμένη με ειδικό άνετο, άκαυστο, ακτινοδιαπερατό, και κατά προτίμηση  
θερμαινόμενο στρωματάκι και να διαθέτει ειδικό δίσκο ακτινογραφιών, που να επιτρέπει την  
λήψη ακτινογραφιών στο νεογνό εντός της κλίνης. 
6. Να διαθέτει ενσωματωμένο ισχυρό φωτιστικό σώμα, τουλάχιστον 48W για τον φωτισμό του  
νεογνού κατά την διάρκεια των χειρισμών. 

7. Να αποσυναρμολογείται εύκολα και να υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού και αποστείρωσης  

Όλων των εξαρτημάτων της 
8. Η κλίνη να έχει δυνατότητα κλίσης τουλάχιστον ± 100 

9. Να διαθέτει ρυθμίσεις για αυτόματο και χειροκίνητο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας 
του  
νεογνού (Servo-Manual Mode), και να έχει δυνατότητα εύρους ρύθμισης της 
θερμοκρασίας από  
34-38 0C, με ισχύ του θερμαντικού στοιχείου σε κλίμακα 0-100%(σε διαβάθμιση  έως 
10% το πολύ ) 

10.Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις επιθυμητής και πραγματικής θερμοκρασίας δέρματος του  
νεογνού. 

11. Να διαθέτει ψηφιακό χρονόμετρο με ηχητικούς τόνους για την εκτίμηση Apgar του νεογνού 

12.Να διαθέτει κατά προτίμηση στατώ ορού μεταβλητού ύψους 

13.Να διαθέτει τους ακόλουθους οπτικοακουστικούς συναγερμούς :  

α) υψηλότερη-χαμηλότερη θερμοκρασία νεογνού απ’ την επιθυμητή ± 1ºC 



β) υψηλή θερμοκρασία νεογνού( > 39 0 C) 
γ) βλάβη / αποσύνδεση του αισθητήρα δέρματος  
δ) βλάβη του συστήματος 
ε) διακοπή ρεύματος  
στ) οπτικοακουστική προειδοποίηση θερμοκρασίας του νεογνού ανά τακτά χρονικά  
διαστήματα κατά την διάρκεια θέρμανσης του θερμαντικού στοιχείου στην θέση Mode  
Manual  

14.Να διαθέτει σύστημα ανάνηψης του νεογνού με μείκτη 02 / αέρα, για την ρύθμιση της  
επιθυμητής συγκέντρωσης του 02 , από 21- 100% και με ροόμετρο εύρους ροής 0-10 L/min. 

15. Να διαθέτει συσκευή ανάνηψης με δυνατότητα παροχής του επιθυμητού 02 με ελεγχόμενη  
πίεση και ΡΕΕΡ, καθώς και ενσωματωμένη αναρρόφηση υγρών με δυνατότητα ρύθμισης,  
συνοδευόμενη από κάνιστρο συλλογής εκκριμάτων.  

16.Να συνοδεύεται από τους σωλήνες σύνδεσης των αερίων, τους αισθητήρες 
θερμοκρασίας και  
όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα & αναλώσιμα υλικά , για την εύρυθμη λειτουργία της  

 
17.Να έχει κατά προτίμηση δυνατότητα σύνδεσης με φορητή φιάλη 02 

 
18.Να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα 220V/50Hz. 

 
19.Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο χρόνια  

 
20.Να διαθέτει οργανωμένο Service και δυνατότητα συντήρησης και παροχής ανταλλακτικών για  
τουλάχιστον δέκα χρόνια  

21.Να πληροί τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες ασφαλείας. Ο κατασκευαστικός οίκος να  

είναι πιστοποιημένος κατά ISO και να φέρει την σήμανση CE, που να αποδεικνύεται με τα  
απαραίτητα έγγραφα  

 
22.Να συνοδεύεται από εγχειρίδια λειτουργίας και επισκευής γραμμένα στα Ελληνικά  

 
23.Τυχόν πλεονεκτήματα της κλίνης θα εκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση.  
 
Το εκτιμώμενο κόστος είναι περίπου 14000 EUR συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

 
 


