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Τεχνικές Προδιαγραφές 

Θερμοκοιτίδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 

Π/Υ €25.000,00 με ΦΠΑ 

 

Προς 

Ελληνική Δημοκρατία 

Υπουργείο Υγείας 

6
η
 Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ιονίων 

Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας 

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 

«Ο Άγιος Ανδρέας» 
Καλαβρύτων 37 

263 35 Πάτρα                
 Αθήνα, 12.04.2021 

Αρμόδιο Τμήμα : Γραφείο Προμηθειών 

Τηλ.  : 2613 601852 

E-Mail  : diabouleysi@agandreashosp.gr  

 

 
 Θέμα : 2

η
 Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια μιας 

«Θερμοκοιτίδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών»,  

 προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ. 

 Αρ. Πρωτ. 13417/06-04-2021 

 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής : Δε, 12.04.2021 και ώρα 13:00 μμ 
 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Στα πλαίσια της ανωτέρω αναφερομένης 2
ης

 δημόσιας διαβούλευσης, σας παραθέτουμε 

κατωτέρω τα σχόλια της εταιρείας μας. 
  

 

Προδιαγραφή 3  : «Ο θερμαγωγός αέρα και το θερμαντικό ακτινοβολίας να συγχρονίζονται προκειμένου 

να διατηρούν τη θερμοκρασία σταθερή, έτσι ώστε να αποφεύγεται η απώλεια θερμότητας και η 

υπερθέρμανση.» 

 Σχόλια Meditrust: Ο θερμαγωγός αέρας διατηρεί την θερμοκρασία σταθερή ανάλογα με τις 

ρυθμίσεις όταν λειτουργεί σαν κλειστή θερμοκοιτίδα και το θερμαντικό ακτινοβολίας διατηρεί 

την θερμοκρασία σταθερή όταν λειτουργεί σαν ανοικτή θερμοκοιτίδα. Ο θερμαγωγός αέρας και 

το θερμαντικό ακτινοβολίας δεν λειτουργούν μαζί για να συγχρονιστούν. Επειδή η προδιαγραφή 

είναι φωτογραφική της Draeger Babyleo TN500, ζητάμε την αναδιατύπωση της προδιαγραφής με 

σκοπό την δυνατότητα συμμετοχής της εταιρίας μας αλλά και άλλων προμηθευτών που 

διαθέτουν Θερμοκοιτίδα εντατικής με CE. (βλέπετε σελ.2, συνημμένου Prospectus Draeger 

Babyleo TN500) 

mailto:diabouleysi@agandreashosp.gr
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Προτεινόμενη Αναδιατύπωση Προδιαγραφής 3 : «Ο θερμαγωγός αέρα και το θερμαντικό 

ακτινοβολίας να διατηρούν τη θερμοκρασία σταθερή, ανάλογα με τις ρυθμίσεις  και την λειτουργία της 

θερμοκοιτίδας, έτσι ώστε να αποφεύγεται η απώλεια θερμότητας και η υπερθέρμανση.» 

 Προδιαγραφή 7 : «Να διαθέτει λειτουργία προθέρμανσης για το θερμαντικό ακτινοβολίας και 

δυνατότητα ρύθμισης της έντασης από 10% έως 100%. Επίσης να προσαρμόζεται αυτόματα η ένταση σε 

περίπτωση αλλαγής κλίσης του στρώματος.» 

 Σχόλια Meditrust: Για την ασφάλεια του Νεογνού, η ένταση για το θερμαντικό ακτινοβολίας 

πρέπει να είναι σταθερή σύμφωνα με την ρύθμιση , χωρίς να μετατρέπεται σε περίπτωση αλλαγής 

κλίσης του στρώματος. Επειδή και αυτή η προδιαγραφή είναι φωτογραφική της Draeger Babyleo 

TN500, ζητάμε την αναδιατύπωση της προδιαγραφής με σκοπό την δυνατότητα συμμετοχής της 

εταιρίας μας αλλά και άλλων προμηθευτών που διαθέτουν θερμοκοιτίδα εντατικής με CE. 

(βλέπετε σελ.7, Radian Warmer, συνημμένου Prospectus Draeger Babyleo TN500) 

 Προτεινόμενη Αναδιατύπωση Προδιαγραφής 7 : «Να διαθέτει λειτουργία προθέρμανσης για το 

θερμαντικό ακτινοβολίας και δυνατότητα ρύθμισης της έντασης από 10% έως 100%. Επίσης  η ένταση 

να είναι σταθερή σε περίπτωση οιασδήποτε αλλαγής κλίσης του στρώματος.» 

  Προδιαγραφή 8: «Κατά προτίμηση να έχει δυνατότητα προσθήκης θερμαινόμενου στρώματος.» 

 Σχόλια Meditrust: Επειδή το θερμαινόμενο στρώμα δημιουργεί προβλήματα με την 

προθέρμανση ή την θέρμανση στην λειτουργία της σαν ανοικτή θερμοκοιτίδα και επειδή  είναι 

επίσης φωτογραφική της Draeger Babyleo TN500, ζητάμε την αναδιατύπωση της 

προδιαγραφής με σκοπό την δυνατότητα συμμετοχής της εταιρίας μας αλλά και άλλων 

προμηθευτών που διαθέτουν θερμοκοιτίδα εντατικής με CE προς όφελος του Νοσοκομείου 

σας: 

 Προτεινόμενη Αναδιατύπωση Προδιαγραφής 8 : «Θα αξιολογηθεί  η δυνατότητα 

προσθήκης θερμαινόμενου στρώματος.» 
 

 Προδιαγραφή 9 : «Να διαθέτει κλειστό αυτόματο (servocontrolled) σύστημα ρύθμισης και ελέγχου της 

υγρασίας από 30% έως 95% τουλάχιστον, σε βήματα του 1%. Να έχει δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης 

του ποσοστού υγρασίας βάση της ρυθμισμένης θερμοκρασίας αέρα. Να διαθέτει είσοδο για σύνδεση με 

εξωτερικό δοχείο νερού και αυτόματη λειτουργία καθαρισμού του υγραντήρα.» 

 Σχόλια Meditrust: Εφόσον 35% είναι η υγρασία περιβάλλοντος, ζητάμε την αλλαγή  της προδιαγραφής 

από 40% έως 95% τουλάχιστον. Για την ασφάλεια των νεογνών πρέπει να ρυθμίζεται η υγρασία και να 

μην είναι αυτόματη σύμφωνα με την φωτογραφική προδιαγραφή  της  θερμοκοιτίδας Babyleo TN500, 

Επίσης, αν η υγρασία γίνεται με την μέθοδο ΒΡΑΣΜΟΥ, τότε δεν θα υπάρχει ομίχλη στα εσωτερικά 

τοιχώματα της θερμοκοιτίδας και φυσικά δεν θα υπάρχει και εξωτερικό δοχείο νερού (στα πόδια της 

θερμοκοιτίδας) με υγρά τα οποία είναι μολυσματικά για την αίθουσα της ΜΕΝΝ. Ζητάμε την 

επαναδιατύπωση της προδιαγραφής με σκοπό την δυνατότητα συμμετοχής της εταιρίας μας αλλά και 

άλλων προμηθευτών που διαθέτουν θερμοκοιτίδα εντατικής με CΕ  προς όφελος του Νοσοκομείου σας 

ως ακολούθως: (Βλέπετε σελ.7, Humidifier regulation, συνημμένου Prospectus Draeger Babyleo 

TN500) 

 Προτεινόμενη Αναδιατύπωση Προδιαγραφής 9 : «Να διαθέτει κλειστό αυτόματο (servocontrolled) 

σύστημα ρύθμισης και ελέγχου της υγρασίας από 40% έως 95% τουλάχιστον, σε βήματα του 1%. H 

υγρασία να παράγεται μέσω βρασμού ούτως ώστε να μην δημιουργείται ομίχλη στο εσωτερικό της 

θερμοκοιτίδας και να έχει πλήρη ορατότητα το Νοσηλευτικό προσωπικό.» 
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Προδιαγραφή 11 : «Να διαθέτει ευδιάκριτη έγχρωμη οθόνη αφής, μεγέθους 10 ιντσών τουλάχιστον, 

με Ελληνικό μενού λειτουργίας.» 

 Σχόλια Meditrust: Όταν η οθόνη διαθέτει σύμβολα και αριθμούς, το ελληνικό μενού είναι περιττό. 

Ζητάμε την επαναδιατύπωση της προδιαγραφής με σκοπό την δυνατότητα συμμετοχής της εταιρίας 

μας αλλά και άλλων προμηθευτών που διαθέτουν θερμοκοιτίδα εντατικής με CE, προς όφελος του 

Νοσοκομείου σας ως ακολούθως: 

 Προτεινόμενη Αναδιατύπωση Προδιαγραφής 11 : «Να διαθέτει ευδιάκριτη έγχρωμη οθόνη αφής 

με ελληνικό μενού λειτουργίας ή με σύμβολα και αριθμούς.» 

 

Προδιαγραφή 14 : «Να διαθέτει ενσωματωμένους ή μέσω εξωτερικής συμβατής συσκευής ειδικούς 

αισθητήρες για την μέτρηση και απεικόνιση του επιπέδου φωτός και θορύβου εντός της καμπίνας.» 

 Σχόλια Meditrust: Επειδή και αυτή η προδιαγραφή είναι φωτογραφική της Draeger Babyleo TN500, 

ζητάμε την αναδιατύπωση της προδιαγραφής με σκοπό την δυνατότητα συμμετοχής της εταιρίας μας 

αλλά και άλλων προμηθευτών που διαθέτουν θερμοκοιτίδα εντατικής με CE και την δημιουργία υγιούς 

ανταγωνισμού προς όφελος του Νοσοκομείου σας (βλέπετε σελ.2, «The next best thing»  

συνημμένου Prospectus Draeger Babyleo TN500). 

 Προτεινόμενη Αναδιατύπωση Προδιαγραφής 14 : «Θα αξιολογηθεί  αν διαθέτει ενσωματωμένους 

ή μέσω εξωτερικής συμβατής συσκευής ειδικούς αισθητήρες για την μέτρηση και απεικόνιση του 

επιπέδου φωτός και θορύβου εντός της καμπίνας.» 

 

Προδιαγραφή 15 : «Να παρέχει δυνατότητα απεικόνισης τάσεων για θερμοκρασία, υγρασία 

(τουλάχιστον 48 ώρες) και βάρος (τουλάχιστον 7 ημέρες).  » 

 Σχόλια Meditrust: Επειδή σε όλες τις θερμοκοιτίδες η απεικόνιση τάσεων θερμοκρασίας και υγρασίας 

είναι για 24 ώρες και του βάρους σε 7 ημέρες και είναι προφανές ότι η προδιαγραφή είναι 

φωτογραφική της Draeger Babyleo TN500, ζητάμε την αναδιατύπωση της προδιαγραφής με σκοπό την 

δυνατότητα συμμετοχής της εταιρίας μας αλλά και άλλων προμηθευτών που διαθέτουν θερμοκοιτίδα 

εντατικής με CE και την δημιουργία υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του Νοσοκομείου σας 

(βλέπετε σελ.8, «Graphical & tabular display of Trends» συνημμένου Prospectus Draeger Babyleo 

TN500), ζητάμε την αλλαγή της προδιαγραφής για την δυνατότητα προσέλκυσης προμηθευτών με 

σκοπό την δημιουργία υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος του Νοσοκομείου σας. 

 Προτεινόμενη Αναδιατύπωση Προδιαγραφής 15 : «Να παρέχει δυνατότητα απεικόνισης τάσεων 

για θερμοκρασία, υγρασία (τουλάχιστον 24 ώρες) και βάρους (τουλάχιστον 7 ημέρες).» 

 

Προδιαγραφή 18 : «Να έχει δυνατότητα συνεργασίας με εξωτερικές συσκευές ψύξης.» 

 Σχόλια Meditrust: Αυτή είναι και πάλι φωτογραφική περιγραφή του Babyleo TN500. Ζητάμε την 

αλλαγή της προδιαγραφής για την δυνατότητα προσέλκυσης προμηθευτών, με θερμοκοιτίδα εντατικής 

με CE, με σκοπό την δημιουργία υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος του Νοσοκομείου σας. (βλέπετε 

σελ.3, «AutoTherm package» συνημμένου Prospectus Draeger Babyleo TN500). 

 Προτεινόμενη Αναδιατύπωση Προδιαγραφής 18 : «Θα αξιολογηθεί αν έχει την δυνατότητα 

συνεργασίας με εξωτερικές συσκευές ψύξης.» 

 

Προδιαγραφή 19 : «Θα εκτιμηθεί αν διαθέτει αυτόματο πρόγραμμα απογαλακτισμού. Ο χειριστής 

να δηλώνει τον επιθυμητό στόχο (θερμοκρασίας αέρα και δέρματος) απογαλακτισμού και το σύστημα 

αυτόματα να μειώνει τη θερμοκρασία του αέρα σε ελεγχόμενα βήματα και διαστήματα, λαμβάνοντας 

υπόψη τη θερμοκρασία δέρματος του νεογνού έως ότου επιτευχθεί ο στόχος.» 

 Σχόλια Meditrust: Αυτή είναι και πάλι φωτογραφική περιγραφή του Babyleo TN500. Επειδή η 
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θερμοκοιτίδα δεν είναι αναπνευστήρας για να έχει αυτόματο πρόγραμμα απογαλακτισμού και επειδή 

σύμφωνα και με το βιβλίο οδηγιών της Babyleo TN500, ‘Automatic weaning can only be started 

when the start temperature is less than 38 °C (100.4 °F) and does not lie within the extended 

temperature range’, δηλαδή «Ο αυτόματος απογαλακτισμός μπορεί να ξεκινήσει μόνο όταν η 

θερμοκρασία εκκίνησης είναι μικρότερη από 38°C (100,4°F) και δεν βρίσκεται εντός του εκτεταμένου 

εύρους θερμοκρασίας», ζητάμε την ακύρωση αυτής της προδιαγραφής με σκοπό την ασφάλεια του 

Νεογνού. 
 

Προδιαγραφή 22 : «Να έχει τρεις (3) μεγάλες ανοιγόμενες πόρτες (μία εμπρόσθια & δύο πλαϊνές), 

για εύκολη πρόσβαση. Το στρώμα του νεογνού να σύρεται έξω από τη θερμοκοιτίδα και από τις δύο 

πλαϊνές πόρτες, παρέχοντας ευκολία κατά τη διάρκεια επεμβάσεων του.» 

 Σχόλια Meditrust: Εδώ δεν αναφέρονται οι λειτουργίες της θερμοκοιτίδας. Σε λειτουργία κλειστής 

θερμοκοιτίδας υπάρχουν δύο (2) μεγάλες ανοιγόμενες πόρτες (μία εμπρόσθια και μία οπίσθια) για 

εύκολη πρόσβαση και όχι τρείς (μία πλαγίως), διότι αυτό είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια του 

νεογνού. Το στρώμα του νεογνού να σύρεται έξω από τη θερμοκοιτίδα και από τις δύο  πόρτες. Σε 

λειτουργία ανοικτής κλίνης, πέφτουν προς τα κάτω οι τρείς (3) πόρτες, (μία εμπρόσθια & δύο πλαϊνές) 

παρέχοντας ευκολία στις επεμβάσεις. Επειδή και αυτή η προδιαγραφή φωτογραφίζει την θερμοκοιτίδα 

Babyleo TN500  (Βλέπετε  σελ.8  συνημμένου Prospectus «2 side access panels and front»), ζητάμε 

την αναδιατύπωση της προδιαγραφής ως ακολούθως: 

 Προτεινόμενη Αναδιατύπωση Προδιαγραφής 22 : «Σε λειτουργία κλειστής θερμοκοιτίδας ,να έχει 

δύο (2) μεγάλες ανοιγόμενες πόρτες (μία εμπρόσθια & μία οπίσθια ), για εύκολη πρόσβαση. Το 

στρώμα του νεογνού να σύρεται έξω από τη θερμοκοιτίδα και από τις δύο πόρτες, παρέχοντας 

ευκολία κατά τη διάρκεια επεμβάσεων του. Σε λειτουργία ανοικτής κλίνης, η εμπρόσθια και οι δύο 

πλαϊνές θα πέφτουν προς τα κάτω παρέχοντας ευκολία στις επεμβάσεις.» 

 

Προδιαγραφή 28 : «Να διαθέτει επιλογή κλειδώματος για την οθόνη αφής, τη ρύθμιση ύψους και 

την κλίση του στρώματος.» 

 Σχόλια Meditrust: Πάλι  φωτογραφική περιγραφή του Babyleo TN500, (βλέπετε σελ.8 Lock 

συνημμένου Prospectus). Θεωρούμε απαραίτητο για την ασφάλεια του νεογνού να υπάρχει κλείδωμα 

στην πλατφόρμα του στρώματος, για να μην βγαίνει έξω περισσότερο από όσο χρειάζεται, στην 

ρύθμιση του ύψους και στο κλείδωμα της  Χ-Ray κασέτα. Η επιλογή κλειδώματος στην οθόνη δεν 

είναι απαραίτητη διότι η θερμοκοιτίδα δεν είναι αναπνευστήρας. Ζητάμε την αλλαγή της 

προδιαγραφής για την ασφάλεια του Νεογνού. 

 Προτεινόμενη Αναδιατύπωση Προδιαγραφής 28 : «Να διαθέτει επιλογή κλειδώματος για  τη 

ρύθμιση ύψους, το εύρος του στρώματος προς τα έξω από τις 2 μεγάλες θύρες  και την κασέτα Χ-Ray. 

Θα αξιολογηθεί η επιλογή κλειδώματος της οθόνης.» 
 

Προδιαγραφή 35 : «Να συνοδεύεται από:  

 Ειδικό ανατομικό, ακτινοπερατό, στρωματάκι  

 Αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας δέρματος μιας χρήσης.  

 Ειδικό κάλυμμα αισθητήρα θερμοκρασίας δέρματος (τουλάχιστον 40 τεμάχια).  

 Κάλυμμα θερμοκοιτίδας, ιατρικής κλάσης, για εξειδικευμένη εφαρμογή στις συγκεκριμένες 

θερμοκοιτίδες, με ενσωματωμένο καπάκι για φωτοθεραπεία.  

 Δύο βοηθήματα στήριξης-τοποθέτησης νεογνού, ιατρικής κλάσης.  

 Εύκαμπτο στήριγμα σωλήνων και ηλεκτροδίων επί της κλίνης του νεογνού  

 Βραχίονας υποστήριξης για τη θεραπεία βλάβης του κοιλιακού τοιχώματος  

 Σωλήνα σύνδεσης με τις παροχές Ο2 του νοσοκομείου.  
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 Ράφι τοποθέτησης εξοπλισμού και στατώ ορού. » 

 Σχόλια Meditrust: Επειδή η “ορολογία” «Δύο βοηθήματα στήριξης-τοποθέτησης νεογνού, ιατρικής 

κλάσης» και  «Βραχίονας υποστήριξης για τη θεραπεία βλάβης του κοιλιακού τοιχώματος», είναι από 

την θερμοκοιτίδα   Babyleo TN500, ζητάμε την ακριβή «μετάφραση» αυτής για να είναι σαφέστερο τι 

ζητάτε. 

 Προτεινόμενη Αναδιατύπωση Προδιαγραφής 35 : «Να συνοδεύεται από:  

 Ειδικό ανατομικό, ακτινοπερατό, στρωματάκι  

 Αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας δέρματος μιας χρήσης.  

 Ειδικό κάλυμμα αισθητήρα θερμοκρασίας δέρματος (τουλάχιστον 40 τεμάχια).  

 Κάλυμμα θερμοκοιτίδας, ιατρικής κλάσης, για εξειδικευμένη εφαρμογή στις συγκεκριμένες 

θερμοκοιτίδες, με ενσωματωμένο καπάκι για φωτοθεραπεία.  

 Εύκαμπτο στήριγμα σωλήνων και ηλεκτροδίων επί της κλίνης του νεογνού  

 Σωλήνα σύνδεσης με τις παροχές Ο2 του νοσοκομείου.  

 Ράφι τοποθέτησης εξοπλισμού και στατώ ορού. 

 

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. απόφαση Ν21/19-8-2019 το Διοικητικό 

Εφετείο  Τμήμα Α’-Μονομελές, η απόφαση του Δικαστηρίου για τις φωτογραφικές προδιαγραφές  

της θερμοκοιτίδας  Babyleo TN500, ήταν η ακόλουθη: 

 «Όμως, συνιστούν πρόσθετες ειδικές προδιαγραφές, οι οποίες τέθηκαν ως υποχρεωτικές σε 

διαγωνισμό που η ανάθεση γίνεται με αποκλειστικό κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και, ως εκ τούτου, 

κατά παράβαση των προεκτεθεισών διατάξεων του Ν. 4412/2016 και της Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 

130648/2009, οδηγούν σε αποκλεισμό από την συμμετοχή στον διαγωνισμό ειδών (εν προκειμένω 

θερμοκοιτίδων νεογνών ανοικτού/κλειστού τύπου), μολονότι αυτά  φέρουν την σήμανση CE. 

Επομένως, η απόφαση της Α.Ε.Π.Π., που απέρριψε τον σχετικό λόγο ως αναπόδεικτο, φαίνεται  

ανεπαρκώς αιτιολογημένη και ο λόγος αυτός πιθανολογείται σοβαρά ως βάσιμος» 

Πάντα στην διάθεσή σας,  

Με Εκτίμηση 

M e d i t r u s t ΕΠΕ 

 
Ιωάννης Κουζινόπουλος 

Δ/ντής Πωλήσεων 


