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ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Πατρών "Άγιος Ανδρέας" 

ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Email: diabouleusi@agandreashosp.gr 

 
        Αθήνα, 26 Απριλίου 2018 

 
 
ΑΦΟΡΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΥΟ (2) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΥΓΟ» 
 
 
 
 
Κύριοι, 
 

 Θα θέλαμε μέσω της παρόντος εγγράφου να σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις και τις 
προτάσεις της εταιρίας μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για δύο (2) νοσηλευτικές  
κλίνες με ψηφιακό ζυγό που έχετε δημοσιεύσει προς διαβούλευση στο διαδίκτυο. 

 
Αρχικά θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το γεγονός πως η εταιρία μας αντιπροσωπεύει στην 
Ελλάδα τον κατασκευαστικό οίκο ArjoHuntleigh , έναν οίκο που το όνομα του είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο παγκοσμίως, με την κατασκευή ηλεκτρικών κλινών Νοσοκομειακού τύπου και 
θεραπευτικών επιφανειών για τη πρόληψη και την θεραπεία κατακλίσεων. 
 
Σχετικά με τις υπό διαβούλευση τεχνικές προδιαγραφές θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως 
οι προτάσεις που διατυπώνουμε κατωτέρω προσανατολίζονται στην εξασφάλιση της 
μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας συμμετοχής στον διαγωνισμό, χωρίς να δημιουργούνται 
αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα: 
 
 
 

 Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «7.  Να διαθέτει αμφίπλευρα ζεύγος πλαϊνών  
κιγκλιδωμάτων (τέσσερα στο σύνολο τους), από πλαστικό υλικό, που να προφυλάσσουν 
τον ασθενή από πτώση, αλλά να καθιστούν δυνατή την εύκολη αποβίβαση αυτού, όταν 
παραστεί ανάγκη. Να δύναται να δεχτούν ενσωματωμένα χειριστήρια αφής για τον 
χειρισμό κάποιων κινήσεων  (τμήμα πλάτης / μηρών και ύψους) τόσο από τον ασθενή 
εσωτερικά, όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό εξωτερικά (να προσφερθούν προς 
επιλογή). Τα πλαϊνά να είναι μετακινούμενα καθ΄ ύψος ώστε να εξασφαλίζουν εύκολη 
πρόσβαση στον ασθενή. Να προσφερθούν προς επιλογή επιπλέον κιγκλιδώματα σε 
περίπτωση που το ζεύγος της βασικής σύνθεσης δεν καλύπτουν όλη την επιφάνεια 
κατάκλισης κατά μήκος, για τον πλήρη εγκλωβισμό του ασθενή επί της κλίνης.» 

Σχόλιο: Η προσφερόμενη κλίνη του κατασκευαστικού οίκου ArjoHuntleigh διαθέτει 
ενσωματωμένα χειριστήρια στη βασική σύνθεσή της για τον χειρισμό των κινήσεων  (τμήμα 
πλάτης, μηρών και Auto contour) από τον ασθενή εσωτερικά και για τον χειρισμό όλων των 
κινήσεων από το νοσηλευτικό προσωπικό εξωτερικά. Για τους ανωτέρω λόγους και για λόγους 
αναβάθμιση του υπό προμήθεια εξοπλισμού καθώς όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές 
Νοσοκομειακών Ηλεκτρικών Κλινών  πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις/προδιαγραφές, 
προτείνουμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί έως εξής:  
«7.  Να διαθέτει αμφίπλευρα ζεύγος πλαϊνών  κιγκλιδωμάτων (τέσσερα στο σύνολο τους), από 
πλαστικό υλικό κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση, που να προφυλάσσουν τον ασθενή από 
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πτώση, αλλά να καθιστούν δυνατή την εύκολη αποβίβαση αυτού, όταν παραστεί ανάγκη. Να 
διαθέτουν ενσωματωμένα χειριστήρια για τον χειρισμό των κινήσεων  (τμήμα πλάτης, μηρών, 
ύψους και Auto contour) από τον ασθενή εσωτερικά και όλων των κινήσεων από το 
νοσηλευτικό προσωπικό εξωτερικά. Τα πλαϊνά να είναι μετακινούμενα καθ΄ ύψος ώστε να 
εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση στον ασθενή. Επιθυμητό να δύναται να προστεθούν επιπλέον 
κιγκλιδώματα σε περίπτωση που το ζεύγος της βασικής σύνθεσης δεν καλύπτουν όλη την 
επιφάνεια κατάκλισης κατά μήκος, για τον πλήρη εγκλωβισμό του ασθενή επί της κλίνης, να 
προσφερθούν προς επιλογή.» 
 
 
 

 Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «8.  Να διαθέτει ενσύρματο χειριστήριο για το 
νοσηλευτικό προσωπικό στην πλευρά των ποδιών, το οποίο θα μπορεί να ελέγχει όλες 
τις ηλεκτρικές κινήσεις της κλίνης και να έχει τη δυνατότητα επιλεκτικής απομόνωσης - 
περιορισμό ορισμένων κινήσεων της κλίνης, από μέρους του χειριστηρίου ασθενούς. 
Να υπάρχει η δυνατότητα με το πάτημα ενός κουμπιού να λαμβάνονται 
προγραμματισμένες κινήσεις όπως Trendelenburg, CPR, καρδιολογικής καρέκλας, 
ασφαλούς εξόδου του ασθενή από την κλίνη και για την λήψη της εξεταστικής θέσης 
(οριζοντίωση της κλίνης) ώστε να διασφαλίζει την ασηψία σε περίπτωση 
μικροεπεμβάσεων. Να μπορεί να αποσυνδεθεί από το νοσηλευτικό  προσωπικό χωρίς 
ιδιαίτερα εργαλεία ούτως ώστε να είναι εύκολη η αντικατάσταση του σε περίπτωση 
βλάβης.» 

Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή αποκλείει τη συμμετοχή της εταιρείας μας και κατά συνέπεια 
του κατασκευαστικού οίκου ArjoHuntleigh, καθώς η απαίτηση να διαθέτει ενσύρματο 
χειριστήριο για το νοσηλευτικό προσωπικό στην πλευρά των ποδιών κρίνεται υπερβολική και 
δεν εξυπηρετεί την διαγωνιστική διαδικασία. Η προσφερόμενη ηλεκτρική κλίνη του οίκου 
ArjoHuntleigh διαθέτει ενσωματωμένα χειριστήρια και στις δύο πλευρές του κρεβατιού για τον 
χειρισμό όλων των κινήσεων με το πάτημα ενός κουμπιού όπως Trendelenburg, CPR, 
καρδιολογικής καρέκλας, ασφαλούς εξόδου του ασθενή από την κλίνη και για την λήψη της 
εξεταστικής θέσης (οριζοντίωση της κλίνης) ώστε να διασφαλίζει την ασηψία σε περίπτωση 
μικροεπεμβάσεων. Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί 
έως εξής:  
«8. Τα ενσωματωμένα χειριστήρια για το νοσηλευτικό προσωπικό να ελέγχουν όλες τις 
ηλεκτρικές κινήσεις της κλίνης και να έχουν τη δυνατότητα επιλεκτικής απομόνωσης - 
περιορισμό ορισμένων κινήσεων της κλίνης, από μέρους του χειριστηρίου ασθενούς. Με το 
πάτημα ενός κουμπιού να λαμβάνονται κινήσεις όπως Trendelenburg/Anti- Trendelenburg, CPR, 
καρδιολογικής καρέκλας, ασφαλούς εξόδου του ασθενή από την κλίνη και για την λήψη της 
εξεταστικής θέσης (οριζοντίωση της κλίνης) ώστε να διασφαλίζει την ασηψία σε περίπτωση 
μικροεπεμβάσεων.» 
 
 
 

 Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «12. Να προσφερθεί προς επιλογή δορυφορικό 
χειριστήριο για την ρύθμιση της πλάτης, μηρών και του ύψους από τον ασθενή αντί του 
ενσύρματου χειριστηρίου.» 

Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή αποκλείει τη συμμετοχή της εταιρείας μας και κατά συνέπεια 
του κατασκευαστικού οίκου ArjoHuntleigh, καθώς η απαίτηση να διαθέτει δορυφορικό 
χειριστήριο για την ρύθμιση της πλάτης, μηρών και του ύψους από τον ασθενή αντί του 
ενσύρματου χειριστηρίου κρίνεται υπερβολική και δεν εξυπηρετεί την διαγωνιστική 
διαδικασία. Η προσφερόμενη ηλεκτρική κλίνη του οίκου ArjoHuntleigh δύναται να φέρει 
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ενσύρματο χειριστήριο για την ρύθμιση της πλάτης, μηρών και του ύψους. Για τους ανωτέρω 
λόγους προτείνουμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί έως εξής: 
«12. Να προσφερθεί προς επιλογή δορυφορικό χειριστήριο ή ενσύρματο χειριστήριο για την 
ρύθμιση της πλάτης, μηρών και του ύψους από τον ασθενή.» 
 
 
 

 Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «14. Να υπάρχει η δυνατότητα ύπαρξης 
ενσωματωμένων αναδιπλούμενων χειρολαβών αμφίπλευρα της κλίνης, για τη 
καλύτερη στήριξη του ασθενή κατά την έγερση του χωρίς την βοήθεια του 
νοσηλευτικού προσωπικού. Να διαθέτουν ενσωματωμένα χειριστήρια ρύθμισης του 
ύψους. Να προσφερθούν προς επιλογή.» 

Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή αποκλείει τη συμμετοχή της εταιρείας μας και κατά συνέπεια 
του κατασκευαστικού οίκου ArjoHuntleigh, καθώς η ύπαρξη ενσωματωμένων αναδιπλούμενων 
χειρολαβών αμφίπλευρα της κλίνης, για τη καλύτερη στήριξη του ασθενή κατά την έγερση του 
χωρίς την βοήθεια του νοσηλευτικού προσωπικού περιορίζει μάλιστα την διαγωνιστική 
δυνατότητα χωρίς να υπάρχει κλινικό όφελος. Ο  κατασκευαστικός οίκος ArjoHuntleigh 
διαθέτει ενσωματωμένες χειρολαβές στα πλαϊνά κιγκλιδώματα , για τη καλύτερη στήριξη του 
ασθενή κατά την έγερση του χωρίς την βοήθεια του νοσηλευτικού προσωπικό. Επιπλέον η 
προσφερόμενη κλίνη έχει την δυνατότητα να φτάνει στα 34cm στην χαμηλότερη του θέση για 
μεγαλύτερη ευκολία για τον ασθενή. Για τον λόγο αυτό και καθώς όλοι οι μεγάλοι 
κατασκευαστές Νοσοκομειακών Ηλεκτρικών Κλινών  πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις/προδιαγραφές, προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί έως 
εξής:  
«14. Να υπάρχουν ενσωματωμένες χειρολαβές αμφίπλευρα της κλίνης στα πλαϊνά 
κιγκλιδώματα για τη καλύτερη στήριξη του ασθενή κατά την έγερση του χωρίς την βοήθεια του 
νοσηλευτικού προσωπικού.» 
 
  
 

 Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «19. Να δύναται να δεχτεί θήκη για της συγκράτηση 
ακτινολογικής κασέτας με δυνατότητα τοποθέτησης της από τα πλάγια της κλίνης. Να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί C-ARM στο τμήμα πλάτης και λεκάνης. Να προσφερθεί προς 
επιλογή.» 

Σχόλιο: Η απαίτηση για χρήση C-ARM στο τμήμα πλάτης και λεκάνης αποκλείει τη συμμετοχή 
της εταιρείας μας χωρίς να ενισχύει το κλινικό όφελος καθώς η συνεργασία σύγχρονων 
ακτινοσκοπικών μηχανημάτων με Ηλεκτρικές κλίνες νοσηλείας δεν συνηθίζεται. Για τους 
ανώτερους λόγους προτείνουμε η εν λόγω προδιαγραφή να τροποποιηθεί έως εξής:  
«19. Να δύναται να δεχτεί θήκη για της συγκράτηση ακτινολογικής κασέτας με δυνατότητα 
τοποθέτησης της από τα πλάγια της κλίνης. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα συνεργασίας με 
σύγχρονα ακτινοσκοπικά μηχανήματα.»  
 
 
 

 Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «20. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση ενσωματωμένο 
ψηφιακό σύστημα ζύγισης  ασθενούς με τα εξής χαρακτηριστικά:  
- Δυο Οθόνες εκ των οποίων στη πρώτη να φαίνεται το απόλυτο βάρος του ασθενή , 
ενώ στη δεύτερη να απεικονίζεται η διαφορά βάρους. 
 - Δυνατότητα παγώματος των τιμών κατά την προσθήκη ή αφαίρεση εξαρτημάτων από 
την κλίνη.  
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- Ακρίβεια τιμών έως 0,5 kg.  
- Προειδοποιητικό συναγερμό εξόδου από τη κλίνη για προστασία ασθενούς από 
πτώση.» 
 

Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή περιορίζει ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά 
ηλεκτρικών κλινών όπως είναι αυτό του ενσωματωμένου συστήματος ζύγισης. Έχοντας ως 
δεδομένο ότι η μέτρηση του βάρους είναι σημαντική σε κάθε ασθενή που νοσηλεύεται στη 
Μονάδα καθώς το βάρος του ασθενή καταγράφεται στο φάκελο του για αυτό και η ακρίβεια 
στη ζύγιση είναι από του πλέον σημαντικότερους παράγοντες. Με γνώμονα ότι οι κορυφαίοι 
οίκοι κατασκευής κλινών πληρούν την προτεινόμενη τροποποίηση, προτείνουμε η εν λόγω 
προδιαγραφή να τροποποιηθεί έως εξής:   
«20. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ζύγισης ασθενή Class III σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
οδηγία ΕΝ45501. Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες απεικόνισης και λειτουργίας 
του.»  
 
 
 

 Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «23.  Να φέρει τέσσερις (4) τροχούς τουλάχιστον 
150mm με κεντρικό σύστημα φρένων. Να προσφερθούν προς επιλογή:       
 α. 5ος τροχός για την εύκολη μεταφορά  / ευελιξία  σε διαδρόμους και ασανσέρ.             
Να δύναται να είναι πτυσσόμενος ούτως ώστε να μην εμποδίζει την χρήση του C-ARM 
ή και τον καθαρισμό κάτω από την κλίνη.    
β.   Διπλοί τροχοί 150 mm.          
γ.  Σύστημα αυτόματης ακινητοποίησης της κλίνης κατά την σύνδεση με την             
παροχή ρεύματος.         
δ.  Σύστημα ηχητικής προειδοποίησης όταν το κρεβάτι δεν είναι πλήρως             
ακινητοποιημένο (θέση στάθμευσης).» 

Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή αποκλείει τη συμμετοχή της εταιρείας μας και κατά συνέπεια 
του κατασκευαστικού οίκου ArjoHuntleigh, καθώς η απαίτηση να δύναται να διαθέτει σύστημα 
αυτόματης ακινητοποίησης της κλίνης κατά την σύνδεση με την παροχή ρεύματος και σύστημα 
ηχητικής προειδοποίησης όταν το κρεβάτι δεν είναι πλήρως ακινητοποιημένο (θέση 
στάθμευσης) κρίνεται υπερβολική χωρίς κανένα κλινικό όφελος και δεν εξυπηρετεί την 
διαγωνιστική διαδικασία. Για τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε η προδιαγραφή να 
τροποποιηθεί έως εξής:  
«23.  Να φέρει τέσσερις (4) τροχούς τουλάχιστον 150mm με κεντρικό σύστημα φρένων. Να 
προσφερθούν προς επιλογή:       
 α. 5ος τροχός για την εύκολη μεταφορά  / ευελιξία  σε διαδρόμους και ασανσέρ.             Να 
δύναται να είναι πτυσσόμενος ούτως ώστε να μην εμποδίζει την χρήση του C-ARM ή και τον 
καθαρισμό κάτω από την κλίνη.    
β.   Διπλοί τροχοί 150mm.» 
 
 
 

 Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «27. Να διαθέτει σύστημα αισθητήρων το οποίο να 
αναγνωρίζει (να προσφερθεί προς επιλογή):   
α. Αν η κλίνη είναι στην κατώτερη θέση ύψους.   
β. Την θέση των κιγκλιδωμάτων (πάνω/κάτω)  
γ. Αν η κλίση του τμήματος πλάτης είναι κάτω ή πάνω από 30ο.  
 δ. Αν τα φρένα είναι ενεργοποιημένα 
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Σχόλιο: Η εν λόγω προδιαγραφή αποκλείει τη συμμετοχή της εταιρείας μας και κατά συνέπεια 
του κατασκευαστικού οίκου ArjoHuntleigh, καθώς η απαίτηση να δύναται να διαθέτει σύστημα 
αισθητήρων το οποίο να αναγνωρίζει α. Αν η κλίνη είναι στην κατώτερη θέση ύψους, β. Την 
θέση των κιγκλιδωμάτων (πάνω/κάτω), δ. Αν τα φρένα είναι ενεργοποιημένα, κρίνεται 
υπερβολική χωρίς κανένα κλινικό όφελος και δεν εξυπηρετεί την διαγωνιστική διαδικασία. 
Ωστόσο η ένδειξη των 30 μοιρών είναι πολύ σημαντική για την διενέργεια των αναπνευστικών 
πρωτοκόλλων για αυτό και θα πρέπει να απαιτείται και όχι να προσφέρεται προς επιλογή. Για 
τους ανωτέρω λόγους προτείνουμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί έως εξής: 
«27. Να διαθέτει οπτική ένδειξη στις 30 μοίρες για την εφαρμογή των αναπνευστικών 
πρωτοκόλλων» 

 
 
 

 

 Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «24. Να δοθεί εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών από 
την παραλαβή σε λειτουργία των κρεβατιών και εξασφάλιση ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον μια 10ετία» 

Σχόλιο: Για την μεγαλύτερη διασφάλιση της ποιοτικότερης προμήθειας για το Νοσοκομείο 
σας και λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη για μείωση των δαπανών σας και δεδομένου πως 
ο κατασκευαστικό οίκο ArjoHuntleigh είναι κορυφαίος για την κατασκευή ηλεκτρικών 
κλινών Νοσοκομειακού τύπου και θεραπευτικών επιφανειών για τη πρόληψη και την 
θεραπεία κατακλίσεων, προτείνουμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί έως εξής:  
«24. Να δοθεί εγγύηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) για τις ετών από την παραλαβή σε 
λειτουργία των κρεβατιών και εξασφάλιση ανταλλακτικών για τουλάχιστον μια 10ετία» 

 
 
 

 Στις προδιαγραφές αναφέρεται: «30. Οι κλίνες να συνοδεύονται από στρώμα για 
νοσοκομειακή χρήση κατάλληλα για ασθενείς τουλάχιστον 200Κg και με θήκες 
αδιάβροχες που να μπορούν ευχερώς να καθαριστούν και να απολυμανθούν» 

Σχόλιο: Για την μεγαλύτερη διασφάλιση της ποιοτικότερης προμήθειας για το Νοσοκομείο 
σας και δεδομένου πως ο κατασκευαστικό οίκο ArjoHuntleigh είναι κορυφαίος για την 
κατασκευή ηλεκτρικών κλινών Νοσοκομειακού τύπου και θεραπευτικών επιφανειών για τη 
πρόληψη και την θεραπεία κατακλίσεων και με γνώμονα ότι οι κορυφαίοι οίκοι 
κατασκευής κλινών πληρούν την προτεινόμενη τροποποίηση, προτείνουμε η προδιαγραφή 
να τροποποιηθεί έως εξής: 
«30. Οι κλίνες να συνοδεύονται από αερόστρωμα κατάλληλο για πρόληψη και διαχείριση 
όλων των βαθμών κατακλίσεων, μαζί με την αντλία του για νοσοκομειακή χρήση κατάλληλα 
για ασθενείς τουλάχιστον 200Κg και με κάλυμμα αδιάβροχο, πλήρως αποσπώμενο, με 
αντιμικροβιακή σύσταση και να είναι βραδύκαυστο σύμφωνα με το πρότυπο ασφαλείας 
BS7175. Να μπορεί ευχερώς να καθαριστεί και να απολυμανθεί.» 

 
 
 
Επιπλέον για λόγους αναβάθμισης του ποιοτικού επιπέδου του εξοπλισμού  σας προτείνουμε 
να προστεθούν οι εξής προδιαγραφές: 
 

 «Οι προσφερόμενες κλίνες να συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή οδηγία IEC 60601-
2-52, που αφορά την ασφάλεια και τη λειτουργεία των Ιατρικών κρεβατιών» 
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Ελπίζουμε ότι με την παρούσα επιστολή συμβάλλουμε θετικά στην διαδικασία διαμόρφωσης 
των τεχνικών προδιαγραφών με σκοπό την προμήθεια εξοπλισμού υψηλού επιπέδου, με την 
ευρύτερη δυνατή συμμετοχή. Σας γνωρίζουμε δε ότι το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας 
μας είναι στη διάθεσή σας για την παροχή διευκρινίσεων και επιπλέον πληροφοριών που θα 
χρειασθούν στα πλαίσια αυτής της δυναμικής διαδικασίας. 
 
 
 

Mε τιμή 
Για τη Santair A.E 

 
Χρήστος Καλογεράς 

Υπεύθυνος Πωλήσεων 




