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Κύριοι,  
Σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας, αναφορικά με την ανωτέρω 
διαβούλευση. 
 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ α/α 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°. 
 

ΣΧΟΛΙΟ: Από κατασκευής τα περισσότερα χειρουργεία , είναι σε οριζόντιο επίπεδο, δεν 

κατανοούμε την προδιαγραφή για αυτόματο σύστημα εμπλοκής απασφάλισης της 

τράπεζας, όταν η επιφάνεια είναι σε κλίση άνω των 5°, το οποίο είναι λόγος απόρριψης για 

την πλειονότητα των κατασκευαστών χειρουργικών τραπεζών. 

Προτείνουμε την διαγραφή του όρου για την διασφάλιση της ευρύτητας συμμετοχής και της 

ανάπτυξης του αναταγωνισμού. 
 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ α/α 8: 
Απαραίτητα να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης χειροκίνητης απασφάλισης (emergency 
release) της χειρουργικής τράπεζας σε περίπτωση εμπλοκής του ηλεκτρομηχανικού 
συστήματος απασφάλισης. 
 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ α/α 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  
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η. Οριζόντια ολίσθηση κατά 32 εκατοστά τουλάχιστον. 
 
ΣΧΟΛΙΟ:  

Η κίνηση που αφορά την πλάτη , 
δ) τμήμα πλάτης πάνω και κάτω +80°/-60° τουλάχιστον 
Είναι όρος που αποκλείει την συμμετοχή μας. Προτείνουμε την τροποποίηση του 
χωρίς να έχει κάποια επίπτωση στις δυνατότητες της χειρουργικής τράπεζας, εφόσον η 
πλάτη του ασθενούς είναι ακραίο να καμφθεί σε γωνία - 60° ως εξής. 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ α/α 8: 
 
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°/- 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 άπαξ  
η. Οριζόντια ολίσθηση κατά 32 εκατοστά τουλάχιστον. 
 
 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ α/α 14:  
 

14) Να συνοδεύεται από τα κάτωθι εξαρτήματα ουρολογικής χειρουργικής: 

α. 1 στήριγμα βραχίονα για πλάγια θέση ασθενή.  

β. 2 πολυαρθρωτά πλαϊνά στηρίγματα.  

γ. 2 ουρολογικά στηρίγματα ποδιών με μπότες, ρυθμιζόμενα με υποβοήθηση gas spring.  

δ. 1 λεκάνη συλλογής και παροχέτευσης υγρών με συρταρωτή κίνηση. 
 
ΣΧΟΛΙΟ:  
Στο α/α δ. Προτείνουμε την ελαφρά τροποποίηση του τρόπου ανάπτυξης της λεκάνης 
συλλογής, για να μπορούμε να συμμετέχουμε στον διαγωνισμό, εφόσον η λεκάνη θα 
πρέπει να αποσπάται όταν χρησιμοποιείται η τράπεζα για γενική χειρουργική  ως 
εξής.  
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ α/α 14: 
 

14) Να συνοδεύεται από τα κάτωθι εξαρτήματα ουρολογικής χειρουργικής: 

α. 1 στήριγμα βραχίονα για πλάγια θέση ασθενή.  

β. 2 πολυαρθρωτά πλαϊνά στηρίγματα.  

γ. 2 ουρολογικά στηρίγματα ποδιών με μπότες, ρυθμιζόμενα με υποβοήθηση gas spring.  

δ. 1 λεκάνη συλλογής και παροχέτευσης υγρών με συρταρωτή κίνηση ή ισοδύναμης εύκολης 

τοποθέτησης και απόσπασης με χρήση σφιγκτήρα. 
 
Μετά τιμής 
Για την ΠΝΟΗ Α.Ε. 
 
Ζιμπουνούμης Ευάγγελος 
Τμήμα Πωλήσεων 


