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Επί της δημόσιας διαβούλευσης δόθηκαν παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών από μία 
(1) εταιρία και συγκεκριμένα από την SANTAIR. 
 
Συνοπτικά από τις παρατηρήσεις των προδιαγραφών προκύπτουν τα παρακάτω : 
 
1 SANTAIR 
 
Αναφέρει ότι επιθυμεί να προσφέρει στον διαγωνισμό με σύστημα κλίνης που διαθέτει 
από τον οίκο ARJO, ενώ ζητάει σε όλες τις προτάσεις της την υποβάθμιση των δυνατοτήτων 
της ζητούμενης κλίνης. 
 
Συγκεκριμένα για να μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό προτείνει αλλαγές μεταξύ 
άλλων στα παρακάτω σημεία : 
 
Ενότητα : Επιφάνεια κατάκλισης. 

1. Υποβάθμιση της δυνατότητας επέκτασης από ηλεκτρική που ζητείται να γίνεται 
χειροκίνητα μέσω μοχλού και αντί 20 εκατ. που τέθηκε ως ελάχιστο να γίνει 14 
εκατ. (παρ. 1).  
Η υποβάθμιση αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή καθώς στο προϋπολογισμό που το 
Νοσοκομείο μας διαθέτει, μετά από έρευνα αγοράς, θεωρείται επιβεβλημένο οι 
κινήσεις της κλίνης να γίνονται ηλεκτρικά και όχι μηχανικά.. 

2. Υποβάθμιση στo τρόπο έδρασης της επιφάνειας κατάκλισης καθώς ζητείται να 
εδράζεται σε κολόνες για εύκολη πρόσβαση ακτινοσκοπικών μηχανημάτων ενώ η 
εταιρία αιτείται να προστεθεί και η δυνατότητα έδρασης σε βραχίονες. (παρ. 4). 
Η υποβάθμιση αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή καθώς είναι πάγια τεκμηριωμένη η 
έδραση σε κολόνες στις κορυφαίες κλίνες ΜΕΘ, καθώς είναι ο πλέον ενδεδειγμένος 
τρόπος έδρασης για εργονομία στην χρήση ακτινοσκοπικών συστημάτων. 

Ενότητα : Ρύθμιση κινήσεων. 
3. Υποβάθμιση της δυνατότητας ηλεκτρικής ρύθμισης της πλάτης στο ανώτατο από 

65ο σε 62ο μοίρες. (παρ. 2) 
Η υποβάθμιση αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή καθώς στην θέση fowler που πολύ 
συχνά χρησιμοποιούμε στην ΜΕΘ χρειάζεται κλίση στην πλάτη έως και 70ο . Η 
ελάχιστη κλίση 65ο τέθηκε για λόγους ανάπτυξης ανταγωνισμού μετά από ενδελεχή 



έρευνα αγοράς, καθώς πολλοί επώνυμοι οίκοι κατασκευής κλινών διαθέτουν 
ρύθμιση πλάτης έως και 70 – 75ο. 

4. Υποβάθμιση της δυνατότητας ηλεκτρικής ρύθμισης των μηρών στο ανώτατο από 
30ο σε 20ο μοίρες. (παρ. 3) 
Η υποβάθμιση αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή καθώς η ελάχιστη ρύθμιση των 30ο 
τέθηκε για λόγους ανάπτυξης ανταγωνισμού αφού μετά από ενδελεχή έρευνα 
αγοράς, καθώς πολλοί επώνυμοι οίκοι κατασκευής κλινών διαθέτουν ρύθμιση 
πλάτης έως και 35 – 38ο. 

          1. 
5. Υποβάθμιση της δυνατότητας ηλεκτρικής ρύθμισης της πλάγιας κλίσης από 30ο σε 

20ο μοίρες. (παρ. 7) 
Η υποβάθμιση αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή καθώς από όλα τα διεθνή 
πρωτόκολλα είναι αναγκαία η πλάγια κλίση των 30ο τουλάχιστον για την 
αντιμετώπιση της ατελεκτασίας των πνευμόνων του νοσηλευόμενου. 

Ενότητα : Χειρισμός κινήσεων. 
6. Υποβάθμιση της δυνατότητας λειτουργιών του ποδοδιακόπτη για ρύθμιση του 

ύψους αλλά  και της πλάγιας κλίσης που ζητείται σε μόνο ρύθμιση του ύψους από 
αυτόν. (παρ. 4)  
Η υποβάθμιση αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή καθώς στην ΜΕΘ είναι συχνές οι 
μικροεπεμβάσεις, επεμβατικοί καθετηριασμοί, κλπ οι οποίοι αναγκάζουν τον 
χρήστη αφενός να φοράει αποστειρωμένα γάντια και αφετέρου χρειάζεται να έχει 
την πλήρη ρύθμιση της κλίνης για να φέρει τον ασθενή στην ιδανική θέση για την 
επεμβατική πράξη. Άλλωστε με το προϋπολογισμό που το Νοσοκομείο μας 
διαθέτει, μετά από έρευνα αγοράς, θεωρείται επιβεβλημένο να ρυθμίζεται από τον 
ποδοδιακόπτη όχι μόνο το ύψος αλλά και η κλίση της κλίνης. 

Ενότητα : Αερόστρωμα 
7. Υποβάθμιση της αντοχής του αεροστρώματος από 250 κιλά που ζητείται σε 225 

κιλά. (παρ. 2)  
Η υποβάθμιση αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή καθώς στην ΜΕΘ μας αρκετές φορές 
νοσηλεύονται υπέρβαροι ασθενείς. Επιπλέον η δυνατότητα αντοχής σε κιλά του 
αεροστρώματος υποδηλώνει την δυνατότητα του να διατηρεί τις ιδιότητες του σε 
βάρος το οποίο ορίζεται ως μέγιστο. Άλλωστε με το προϋπολογισμό που το 
Νοσοκομείο μας διαθέτει, μετά από έρευνα αγοράς, έθεσε την αντοχή βάρους στα 
250 κιλά τουλάχιστον καθώς υπάρχουν αεροστρώματα στην αγορά που αντέχουν 
280 -300 κιλά. 

 

Συνεπώς οι παρατηρήσεις της εταιρίας SANTAIR και ειδικότερα στα παραπάνω σημαντικά 

αιτούμενα χαρακτηριστικά και κλινικές εφαρμογές, δεν μπορούν να γίνουν δεκτές στο 

σύνολό τους καθώς σε όλα ζητά υποβάθμιση των ζητούμενων χωρίς να λαμβάνει γνώση τον 

διατιθέμενο προϋπολογισμό του Νοσοκομείου μας. 
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