
  

1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 40.000€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΗΤΟΙ 49.600€ ΜΕ ΦΠΑ 
 

 
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, 

Με το παρόν θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές 

που αφορούν την προμήθεια  «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» για τις 

ανάγκες του Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας». Πιο συγκεκριμένα: 

 
 Στην παράγραφο 8 αναφέρεται το εξής: 
 

« 8)  Απαραίτητα να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης χειροκίνητης απασφάλισης (emergency release) 
της χειρουργικής τράπεζας σε περίπτωση εμπλοκής του ηλεκτρομηχανικού συστήματος 
απασφάλισης. Για λόγους ασφαλείας, να διαθέτει αυτόματο σύστημα εμπλοκής απασφάλισης της 
τράπεζας, όταν η επιφάνεια είναι σε κλίση άνω των 5°.» 

 
Για λόγους διευκόλυνσης της ευρείας συμμετοχής προτείνουμε την απαλοιφή της τελευταίας πρότασης  

«… Για λόγους ασφαλείας, να διαθέτει αυτόματο σύστημα εμπλοκής απασφάλισης της τράπεζας, όταν η 

επιφάνεια είναι σε κλίση άνω των 5°.» 

 

 Στην παράγραφο 10 αναφέρεται το εξής: 

«10) Όλα τα παραπάνω να είναι με προσθαφαιρούμενα καλύμματα από αφρώδες υλικό, για να 

διευκολύνεται ο καθαρισμός και η απολύμανσή τους. Το μαξιλάρι των τμημάτων  πλάτης και 

λεκάνης είναι ενιαίο. Επίσης να φέρει σύστημα υποδοχής ακτινολογικής κασέτας.» 

Για λόγους διευκόλυνσης της ευρείας συμμετοχής προτείνουμε την αναδιατύπωση της παραπάνω 

προδιαγραφής ως εξής: 

«10) Όλα τα παραπάνω να είναι με προσθαφαιρούμενα καλύμματα από αφρώδες υλικό, για να 

διευκολύνεται ο καθαρισμός και η απολύμανσή τους. Επίσης να φέρει σύστημα υποδοχής ακτινολογικής 

κασέτας.» 

 

 Στην παράγραφο 11 αναφέρεται το εξής: 
 

11) Να εκτελεί ηλεκτρικά τις κινήσεις: 
α. ρύθμιση ύψους από 65cm έως 105cm περίπου 
β. ρύθμιση Trendelenburg /Anti-Trendelenburg +30°/- 30° τουλάχιστον  
γ. ρύθμιση πλευρικής κλίσης της επιφάνειας δεξιά – αριστερά +/- 25° τουλάχιστον 
δ. τμήμα πλάτης πάνω και κάτω +80°/-60° τουλάχιστον  
ε. τμήμα ποδιών πάνω και κάτω +80°/ -90° τουλάχιστον.  
στ. Θέσεις flex/reflex με το πάτημα ενός κομβίου. 
ζ.  Θέση (0) όλων των ηλεκτροκίνητων τμημάτων της επιφάνειας με το πάτημα ενός κομβίου άπαξ 
η. Οριζόντια ολίσθηση κατά 32 εκατοστά τουλάχιστον. 

 
Προτείνουμε για λόγους ευρείας συμμετοχής, η συγκεκριμένη προδιαγραφή να αναδιατυπωθεί ως εξής: 

11) Να εκτελεί ηλεκτρικά τις κινήσεις: 
α. ρύθμιση ύψους από 65cm έως 105cm περίπου 
β. ρύθμιση Trendelenburg /Anti-Trendelenburg +30°/- 30° τουλάχιστον 
γ. ρύθμιση πλευρικής κλίσης της επιφάνειας δεξιά – αριστερά +/- 20° τουλάχιστον 
δ. τμήμα πλάτης πάνω και κάτω +80°/-45° τουλάχιστον  



  

ε. τμήμα ποδιών πάνω και κάτω +80°/ -90° τουλάχιστον.  
στ. Θέσεις flex/reflex με το πάτημα ενός κομβίου. 
ζ.  Θέση (0) όλων των ηλεκτροκίνητων τμημάτων της επιφάνειας με το πάτημα ενός κομβίου  

η. Οριζόντια ολίσθηση κατά 32 εκατοστά τουλάχιστον. 
 

 

Με εκτίμηση, 

 

BIOSENSE 


