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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ 

«ΚΛΙΝΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ» 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.500€ ΜΕ ΦΠΑ 

 

Υπ’ αριθμ. πρωτ. 2884/28-1-2021 

 

 

1. Η κλίνη ανάνηψης να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να πληροί τους διεθνείς 

    και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλούς λειτουργίας και υγιεινής. 

    2. Να φέρεται σε τροχήλατη βάση αυξομειούμενου ύψους, με 4 αντιστατικούς       

        τροχούς και σύστημα πέδησης αυτών. Να διαθέτει χειρολαβές για την εύκολη     

        μετακίνηση της. 

    3. Η κλίνη να μπορεί να παίρνει κλίση ±10° και τα πλαϊνά τοιχώματα να πέφτουν 

        προς τα κάτω, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι διάφορες εργασίες στο νεογνό. 

        Το ένα τοίχωμα να διαθέτει οπές για τη στήριξη σωλήνων και κυκλωμάτων. 

  4. Να διαθέτει δίσκο κατάλληλο για την τοποθέτηση ακτινολογικής κασέτας,         

      ώστε να μην απαιτείται η μετακίνηση του νεογνού κατά τη λήψη    

      ακτινογραφιών. 

  5. Να διαθέτει θερμαντική κεφαλή, η οποία να δύναται να περιστρέφεται κατά 90°  

      και προς τις 2 κατευθύνσεις, για να μπορούν να γίνονται ανεμπόδιστα διάφορες     

      εργασίες (π.χ. λήψη ακτινογραφίας) επάνω από το νεογνό. 

  6. Να διαθέτει ενσωματωμένο ισχυρό εξεταστικό φωτισμό, ο οποίος να 

      ενεργοποιείται με το πάτημα ενός πλήκτρου από την μονάδα ελέγχου της κλίνης     

      ανάνηψης. 

    7. Η μονάδα ελέγχου να λειτουργεί με μικροεπεξεργαστή και να διαθέτει  

        οπωσδήποτε τους εξής τρόπους λειτουργίας : 

         -Manual Mode 

         -Servo (Skin) Mode 

    8. Να διαθέτει τις κάτωθι ρυθμίσεις: 

-Επιθυμητή θερμοκρασία νεογνού 34°- 38°C 

-Ισχύ του θερμαντικού στοιχείου σε κλίμακα 0-100% (σε διαβάθμιση10%) 

-Επιλογή Manual Mode / Servo Mode 

            -Χρονομετρητή (Timer) 

      9. Η θερμότητα ισχύος να απλώνεται ομοιόμορφα στην κλίνη του νεογνού με     

          σύστημα ελέγχου της παρεχόμενης θερμότητας αυτόματα ή κατά βούληση. 

     10. Στη μονάδα ελέγχου της κλίνης ανάνηψης να υπάρχουν οι κάτωθι ψηφιακές   

           ενδείξεις : 

 Θερμοκρασία δέρματος νεογνού 

 Επιθυμητή θερμοκρασία δέρματος νεογνού 34° - 38°C                      

             (στο Servo Mode) 

 Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία θερμαντικού στοιχείου  

             (στο Manual Mode) 

 Ισχύς θερμαντικού στοιχείου μέσω barograph σε 10 επίπεδα 

 Χρονομετρητή 

       11. Να διαθέτει τους κάτωθι οπτικοακουστικούς συναγερμούς : 

 Θερμοκρασία νεογνού υψηλότερη η χαμηλότερη από την επιθυμητή   

              ±1°C 

 Υψηλή θερμοκρασία νεογνού (πάνω από 39°C) 
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 Βλάβη ή αποσύνδεση του αισθητηρίου δέρματος 

 Βλάβη του συστήματος 

 Διακοπή ρεύματος 

 Επιπλέον η κλίνη ανάνηψης, θα πρέπει να διαθέτει οπτικοακουστική     

              προειδοποίηση κατά τη διάρκεια λειτουργίας του θερμαντικού   

             στοιχείου, όταν βρίσκεται σε λειτουργία Manual Mode. 

  12. Η κλίνη ανάνηψης να διαθέτει ενσωματωμένη αναρρόφηση. 

  13. Να διαθέτει ειδική έξοδο παροχής 100% Ο2 με εύρος ρύθμισης: 0-15     

          L/min περίπου. 

  14. Να διαθέτει μίκτη, με εύρος ρύθμισης της συγκέντρωσης οξυγόνου από                

        21 %-100%. 

  15. Να διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή αναπνευστικής υποστήριξης με μανόμετρο 

        και δυνατότητα ρύθμισης: 

-Της μέγιστης εισπνευστικής πίεσης 

-Της παρεχόμενης ροής 

  16. Να φέρει τουλάχιστον ένα ράφι (εταζέρα) κάτωθεν της κλίνης για την     

        τοποθέτηση εργαλείων και διαφόρων υλικών, ενώ να διαθέτει και συρτάρι για  

        μικρό-υλικά. 

  17. Να διαθέτει ράφι ειδικών διαστάσεων για την τοποθέτηση μόνιτορ ή    

        αναπνευστήρων. 

  18. Να συνοδεύεται από : 

 Σωλήνες σύνδεσης με τις παροχές Αέρα και Ο2 του νοσοκομείου. 

 Ειδικό ανατομικό, ακτινοπερατό στρωματάκι. 

 Αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας δέρματος πολλαπλών χρήσεων. 

 10 αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας δέρματος μιας χρήσης. 

 Ειδικό κάλυμμα αισθητήρα θερμοκρασίας δέρματος. 

 Τουλάχιστον είκοσι αναπνευστικά κυκλώματα ασθενούς, μιας  

             χρήσης, κατάλληλα για ανάνηψη νεογνών. 

 Μάσκα αερισμού νεογνών πολλαπλών χρήσεων. 

 Τουλάχιστον είκοσι δοχεία αναρρόφησης (με υδρόφοβα φίλτρα), μίας  

             χρήσεως. 

 

 

 Γενικά Χαρακτηριστικά 
 

1. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές    

    ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE. Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που    

    διαθέτει πιστοποίηση I SO 9001 και ISO 13485 σύμφωνα με την Υ.Α    

    ΔΥ8δ/1348/04 που αφορά στη διακίνηση και την τεχνική  

    υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

    2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα     

       εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ 117/2004(ΦΕΚ 82Α) και Π.Δ  

       15/2006(ΦΕΚ 12Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108. 

    3. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη. 

    4. Να αναφερθεί: 

α) Η ετήσια κοστολόγηση συμβολαίου πλήρους συντήρησης 

συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, service kits, και εργασίας, εκτός 

λοιπών αναλωσίμων. 
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β) Η ετήσια κοστολόγηση προληπτικής συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των 

service kits και εργασίας εκτός ανταλλακτικών και λοιπών αναλωσίμων του 

αναπνευστήρα, μετά το πέρας της εγγύησης. 

   5. Να βεβαιώνεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο η διαθεσιμότητα   

       ανταλλακτικών για μία δεκαετία. 

   6. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης 

       και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό     

       εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση     

       των προσφερομένων ειδών. 

 

 

 
 


