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Τεχνικές Προδιαγραφές 

Κλίνης Ανάνηψης Νεογνών 

Π/Υ €15.500,00 με ΦΠΑ 

 
 

 

Προς 

Ελληνική Δημοκρατία 

Υπουργείο Υγείας 

6
η
 Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ιονίων 

Νήσου, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας 

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 

«Ο Άγιος Ανδρέας» 
Καλαβρύτων 37 

263 35 Πάτρα                

 
 Αθήνα, 04.02.2021 

Αρμόδιο Τμήμα : Γραφείο Προμηθειών 

Τηλ.  : 2613 601852 

E-Mail  : diabouleysi@agandreashosp.gr  

 

 
 Θέμα : 1

η
 Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια μιας 

«Κλίνης Ανάνηψης Νεογνών» , προϋπολογισμού € 15.500,00 με ΦΠΑ. 

 Αρ. Πρωτ. 2884/28-01-2021 

 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής : Πε, 04.02.2021 και ώρα 14:00 μμ 
 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Στα πλαίσια της ανωτέρω αναφερομένης δημόσιας διαβούλευσης, σας παραθέτουμε κατωτέρω τα 

σχόλια της εταιρείας μας. 
  

 

 

Προδιαγραφή 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.» 

 Σχόλια Meditrust: Επειδή η θερμαντική κεφαλή της κλίνης ανάνηψης περιστρέφεται κατά 85° 

και προς τις δύο (2) κατευθύνσεις, όπως και άλλες κλίνες της αγοράς, ζητάμε την αλλαγή της 

προδιαγραφής, διότι ουδέν κλινικό πρόβλημα προκύπτει, με σκοπό την προσέλευση πολλών 

προμηθευτών και την δημιουργία υγιούς ανταγωνισμού. 
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Προτεινόμενη Αναδιατύπωση Προδιαγραφής 5 : «Να διαθέτει θερμαντική κεφαλή, η οποία να 

δύναται να περιστρέφεται περίπου κατά 90° και προς τις 2 κατευθύνσεις, για να μπορούν να γίνονται 

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

 

Προδιαγραφή 6  «Να διαθέτει ενσωματωμένο ισχυρό εξεταστικό φωτισμό, ο οποίος να 

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

Σχόλια Meditrust: Θεωρούμε ότι η θέση του πλήκτρου δεν έχει κανένα κλινικό ή ουσιαστικό 

έλεγχο. Το πλήκτρο συνήθως είναι δίπλα στο εξεταστικό φώς το οποίο θα πρέπει να είναι LED για 

περισσότερη διάρκεια και φωτεινότητα. 

Προτεινόμενη Αναδιατύπωση Προδιαγραφής 6 :«Να διαθέτει ενσωματωμένο ισχυρό εξεταστικό 

φωτισμό, τύπου LED, ο οποίος να ενεργοποιείται με το πάτημα ενός πλήκτρου.» 
 

 

 Προδιαγραφή 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).» 

 Σχόλια Meditrust: Θεωρούμε ότι εκτός των ανωτέρω πρέπει να υπάρχει και προθέρμανση της 

κλίνης και εκτός του Χρονομετρητή (Timer), πρέπει να υπάρχει και APGAR TIMER επίσης. Ζητάμε 

την αναδιατύπωση της προδιαγραφής ως ακολούθως. 

 Προτεινόμενη Αναδιατύπωση Προδιαγραφής 8 : «Να διαθέτει τις κάτωθι ρυθμίσεις: 

-Προθέρμανση της κλίνης 24mW/cm2 (Heater output 100%) ή 6mW/cm2 (Heater output 30%) 

-Επιθυμητή θερμοκρασία νεογνού 34°- 38°C σε βήματα του 0,1°C. 

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

-Επιλογή Manual Mode / Servo Mode 

-Χρονομετρητή (Timer) και Apgar Timer.» 
 

 

 Προδιαγραφή 9 : «Η θερμότητα ισχύος να απλώνεται ομοιόμορφα στην κλίνη του νεογνού με σύστημα 

ελέγχου της παρεχόμενης θερμότητας αυτόματα ή κατά βούληση.» 

 Σχόλια Meditrust: Η θερμότητα ισχύος απλώνεται ομοιόμορφα στην κλίνη του Νεογνού είτε με 

αλλαγή της ισχύος θερμότητας κατά βούληση, είτε αυτόματα σύμφωνα με την προρυθμισμένη  

ισχύ θερμότητας. 

 Προτεινόμενη Αναδιατύπωση Προδιαγραφής 9 : «Η θερμότητα ισχύος να απλώνεται 

ομοιόμορφα στην κλίνη του νεογνού με σύστημα ελέγχου της παρεχόμενης θερμότητας κατά βούληση ή   

αυτόματα  σύμφωνα με  προρυθμισμένη ισχύ θερμότητας.» 
 

 

  Προδιαγραφή 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.» 

Σχόλια Meditrust: Εκτός από τον Χρονομετρητή (Timer) θα πρέπει να υπάρχει και Apgar 

Timer. 
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 Προτεινόμενη Αναδιατύπωση Προδιαγραφής 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 (Timer) & Apgar Timer.» 
 

 

 Προδιαγραφή 15  : «Να διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή αναπνευστικής υποστήριξης με μανόμετρο και 

δυνατότητα ρύθμισης:  

- Της μέγιστης εισπνευστικής πίεσης  

-Της παρεχόμενης ροής.» 

 Σχόλια Meditrust: Εκτός των ανωτέρω θεωρούμε απαραίτητη για την ασφάλεια των νεογνών, την 

ρύθμιση του μέγιστου ορίου πίεσης. 

 Προτεινόμενη Αναδιατύπωση Προδιαγραφής 15 : «Να διαθέτει ενσωματωμένη συσκευή 

αναπνευστικής υποστήριξης με μανόμετρο και δυνατότητα ρύθμισης:  

- Της μέγιστης εισπνευστικής πίεσης  

-Της παρεχόμενης ροής. 

-Του μέγιστου ορίου πίεσης (Pmax).» 
 

 

Προδιαγραφή 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.» 

 Σχόλια Meditrust: Θεωρούμε ότι οι αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας δέρματος  μίας χρήσεως, 

είναι κόστος για το Νοσοκομείο σας και συνιστούμε ακόμη έναν αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας 

δέρματος πολλαπλών χρήσεων αντί των 10 αναλωσίμων. Επίσης, οι μάσκες ανάνηψης νεογνών και 

βρεφών είναι πάντα μίας χρήσης για ασφάλεια των νεογνών, όπως και τα αναπνευστικά κυκλώματα. 

 Προτεινόμενη Αναδιατύπωση Προδιαγραφής 18 : «Να συνοδεύεται από :  

 Σωλήνες σύνδεσης με τις παροχές Αέρα και Ο2 του νοσοκομείου.  

 Ειδικό ανατομικό, ακτινοπερατό στρωματάκι.  

 Δύο Αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας δέρματος πολλαπλών χρήσεων.   

 Ειδικό κάλυμμα αισθητήρα θερμοκρασίας δέρματος.  

 Τουλάχιστον είκοσι αναπνευστικά κυκλώματα ασθενούς, μιας χρήσης, κατάλληλα για 

ανάνηψη νεογνών.  

 Τουλάχιστον είκοσι τεμάχια μάσκας νεογνών μίας χρήσης.  

 Τουλάχιστον είκοσι δοχεία αναρρόφησης, μίας χρήσεως.» 
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Πάντα στην διάθεσή σας, 

Με Εκτίμηση 

M e d i t r u s t ΕΠΕ 

 
Ιωάννης Κουζινόπουλος 

Δ/ντής Πωλήσεων 


