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MEDIC PLAN / MEDIZINE TECHNIK 
Αλ. Παναγούλη 70, 153 43  Αγ. Παρασκευή 
Τηλ./Fax: (210) 77.85.064,  77.91.042 
 
Αγαπητοί κύριοι, 
 
Αναφερόμενοι στη 2η Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια 
Δύο (2) Νοσηλευτικών Κλινών με Ψηφιακό Ζυγό, σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες επιτροπές για την σύναψη των τελικών 
προδιαγραφών και την ενσωμάτωσή τους σε διακήρυξη για την προμήθεια των ειδών.  
 
Είναι γνωστοί οι κίνδυνοι των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και κατ’ επέκταση οι λόγοι 
εκείνοι που επιβάλλουν τα τμήματα των Νοσοκομείων στο σύνολο τους να προμηθεύονται 
εξοπλισμό κατασκευασμένο από υλικά αντιμικροβιακής σύστασης, εξασφαλίζοντας τόσο 
τον ασθενή όσο και το προσωπικό. Συνεπώς προτείνεται η τροποποίηση των παρακάτω 
παραγράφων των τεχνικών προδιαγραφών ως εξής:  
 
Παράγραφος  2: «H επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων περίπου 205 x 85 cm, 
αποτελούμενη από 4 τμήματα: πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, κατασκευασμένα από 
πλαστικό υλικό για τον εύκολο καθαρισμό και απολύμανση.» 
Τροποποίηση ως: 
H επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων περίπου 205 x 85 cm, αποτελούμενη από 4 
τμήματα: πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, κατασκευασμένα από πλαστικό υλικό 
αντιμικροβιακής σύστασης απαραίτητα για τον εύκολο καθαρισμό και απολύμανση (Να 
κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ως προς την αντιμικροβιακή σύσταση). 
 
Παράγραφος  5: «Οι μετόπες κεφαλής και ποδιών να προσθαφαιρούνται εύκολα και να 
έχουν δυνατότητα ασφάλισης στο σασί της κλίνης. Να είναι από πλαστικό υλικό.» 
Τροποποίηση ως: 
Οι μετόπες κεφαλής και ποδιών να προσθαφαιρούνται εύκολα και να έχουν δυνατότητα 
ασφάλισης στο σασί της κλίνης. Να είναι κατασκευασμένες από πλαστικό υλικό 
αντιμικροβιακής σύστασης απαραίτητα (Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ως 
προς την αντιμικροβιακή σύσταση). 
 
Παράγραφος  7: «Να διαθέτει αμφίπλευρα ζεύγος πλαϊνών κιγκλιδωμάτων (τέσσερα στο 
συνολό 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.» 
Τροποποίηση ως: 
Να διαθέτει αμφίπλευρα ζεύγος πλαϊνών κιγκλιδωμάτων (τέσσερα στο σύνολό τους),  από 
πλαστικό υλικό αντιμικροβιακής σύστασης απαραίτητα, 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 



2 
 

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. (Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ως 
προς την αντιμικροβιακή σύσταση). 
 
Προτείνεται η βελτίωση των παρακάτω παραγράφων ώστε να επιτευχθεί η προμήθεια 
πλήρως αναβαθμισμένων κλινών νοσηλείας σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις 
τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης: 
 
Παράγραφος  1: «Η κλίνη να είναι σύγχρονου σχεδιασμού σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα για χρήση σε νοσοκομεία και να κατατεθεί η αντίστοιχη πιστοποίηση.» 
Τροποποίηση ως: 
Η κλίνη να υπόκειται στους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας και 
αξιοπιστίας. Συγκεκριμένα να είναι ιατρική συσκευή class I, τύπος Β. Βαθμός προστασίας 
IXP6 για τα ηλεκτρικά της μέρη. Να εναρμονίζεται με τα πρότυπα IEC 60601-1, IEC 60601-2-
52 και να κατατεθεί η αντίστοιχη πιστοποίηση. 
 
Παράγραφος  4: «Να είναι ισχυρής κατασκευής και κατάλληλη για βάρος τουλάχιστον 250 
κιλά. (ασφαλές φορτίο λειτουργίας).» 
Τροποποίηση ως: 
Να είναι ισχυρής κατασκευής και κατάλληλη για υπέρβαρους ασθενείς. Να δύναται να 
ανυψώσει βάρος τουλάχιστον 250Kgr χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό στις κινήσεις 
της. (Να κατατεθεί οπωσδήποτε βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής  για το μέγιστο 
βάρος ανύψωσης σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες).   
 
Παράγραφος  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.» 
Τροποποίηση ως: 
Απαραίτητα η κλίνη να φέρει αμφίπλευρα στα πλαϊνά κιγκλιδώματα ενσωματωμένες λαβές  
για τη καλύτερη στήριξη του ασθενή κατά την έγερση του χωρίς την βοήθεια του 
νοσηλευτικού προσωπικού.  
 
Παράγραφος  30: «Οι κλίνες να συνοδεύονται από στρώματα για νοσοκομειακή χρήση 
κατάλληλα για πρόληψη και διαχείριση κατακλίσεων, για ασθενείς τουλάχιστον 200 Kg και 
με θήκες αδιάβροχες που να μπορούν ευχερώς να καθαριστούν και να απολυμανθούν.» 
Τροποποίηση ως: 
Οι κλίνες να συνοδεύεται από στρώματα για νοσοκομειακή χρήση πάχους 12cm περίπου 
και διαστάσεων ανάλογων με την επιφάνεια κατάκλισης, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 
-        Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνη (πυκνότητας 

τουλάχιστον 30Kgr/m3) κατάλληλο για την πρόληψη και διαχείριση των κατακλίσεων για 
ασθενείς τουλάχιστον 200 Kg. 

-        Η κατασκευή του να δημιουργεί ένα σύστημα αερισμού το οποίο να συμβάλει στη 
μείωση του ιδρώτα του ασθενή. 

-        Να διαθέτει εξαιρετική διαπερατότητα αέρα ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και άνετη 
αναπνοή του δέρματος του ασθενή. 
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-        Να φέρει προσθαφαιρούμενο κάλυμμα, αδιάβροχο, ανθεκτικό σε διατρήσεις και 
σκισίματα, αντιαλλεργικό, βακτηριοστατικό, βραδύκαυστο (class 1M), πλενόμενο –
απολυμαινόμενο σε αυτόματο πλυντήριο και το οποίο να μπορεί να αποστειρωθεί σε 
κοινούς κλιβάνους στους 134°C. 

 
Αιτούμεθα την αφαίρεση και τροποποίηση των παρακάτω παραγράφων με σκοπό τη 
δυνατότητα ευρύτητας συμμετοχής στο Διαγωνισμό ώστε  να μην υπεισέρχονται στις 
πιθανές ιδιαιτερότητες κάθε εταιρίας αλλά στις ανάγκες του Νοσοκομείου και στη διεθνή 
βιβλιογραφία, εξασφαλίζοντας άριστα τον ανταγωνισμό.  
 
Παράγραφος  11: 
«Τα χειριστήρια να διαθέτουν τα παρακάτω ούτος ώστε να υπάρχει περιορισμός σε 
απρόσκοπτες κινήσεις: 
   α) Κουμπί η άλλο τρόπο ενεργοποίησης των ηλεκτρικών ρυθμίσεων  
   β) Αυτόματο κλείδωμα των ηλεκτρικών ρυθμίσεων μετά το πέρας ορισμένου χρόνου σε 
περίπτωση μη χρήσης των χειριστηρίων.» 
 
Αιτούμεθα την απαλοιφή της ανωτέρου παραγράφου των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς 
αποτελεί συγκεκριμένο χαρακτηριστικό γνωστού εργοστασίου κατασκευής και προκαλεί 
εμπόδια στην ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού. Άλλωστε από το κεντρικό χειριστήριο 
για την αποκλειστική χρήση του νοσηλευτικού προσωπικού υπάρχει ή  δυνατότητα 
κλειδώματος μερικών ή όλων των κινήσεων από το προσωπικό για λόγους ασφαλείας. 
 
Παράγραφος  20: «Προειδοποιητικό συναγερμό εξόδου από την κλίνη για προστασία 
ασθενούς από πτώση. » 

 Αιτούμεθα την απαλοιφή του ανωτέρω όρου της τεχνικής προδιαγραφής, 
καθώς αποτελεί συγκεκριμένο χαρακτηριστικό γνωστού εργοστασίου 
κατασκευής και προκαλεί εμπόδια στην ανάπτυξη του υγιούς 
ανταγωνισμού. 
 
Παράγραφος  23: «α) Να δύναται να είναι πτυσσόμενος ούτως ώστε να μην εμποδίζει την 
χρήση του C-ARM ή και τον καθαρισμό κάτω από την κλίνη. 
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).» 
 
Αιτούμεθα την απαλοιφή των ανωτέρω όρων των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς αποτελεί 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωστού εργοστασίου κατασκευής και προκαλεί εμπόδια 
στην ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού. 
 
Παράγραφος  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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  Αιτούμεθα την απαλοιφή της ανωτέρω παραγράφου των τεχνικών 
προδιαγραφών, καθώς αποτελεί συγκεκριμένο χαρακτηριστικό γνωστού 
εργοστασίου κατασκευής και προκαλεί εμπόδια στην ανάπτυξη του υγιούς 
ανταγωνισμού. 
 
Επίσης προτείνεται να προστεθεί στους γενικούς όρους: 

 

    H προμηθεύτρια εταιρεία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 
23615/651/Ε.103 και να φέρει ISO 14001. 

 
 
Με εκτίμηση 
 
Γεωργουλοπούλου Βασιλική 
(Μηχ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας  
Τμήμα Διαγωνισμών) 
 
MEDIC PLAN / MEDIZINE TECHNIK 
Αλ. Παναγούλη 70, 153 43  Αγ. Παρασκευή 
Τηλ./Fax: (210) 77.85.064,  77.91.042 
E-mail: v.georgoulopoulou@medic-plan.com 
Http://www.medic-plan.com 
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