
Όνομα ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΥΓΕΙΑ Α.Ε.  Email iatriki@iatrikimerimna.com  Άρθρο 

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  Ημ/νία 07/10/2020 

Κατόπιν προσεκτικής μελέτης των αναρτημένων προς δημόσια διαβούλευση τεχνικών 

προδιαγραφών σας, σας υποβάλλουμε τις παρακάτω προτάσεις βελτίωσής των: 

 

Προτείνουμε να προσφερθούν προς επιλογή ασύρματο πληκτρολόγιο καθώς και μηχανικο-

υδραυλικό εναλλακτικό σύστημα λειτουργίας, το οποίο να εκτελεί όλες τις κινήσεις που 

εκτελεί το κύριο ηλεκτρομηχανικό σύστημα λειτουργίας, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος 

ή/και βλάβης των μπαταριών ή του χειροπληκτρολογίου κλπ. 

Επιπλέον όσον αφορά το σετ εξαρτημάτων ορθοπεδικών επεμβάσεων, προτείνουμε να 

αναγραφεί ότι θα γίνουν αποδεκτά σετ με παρόμοια αλλά ισοδύναμη σύνθεση. 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε 

συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

Με εκτίμηση, 

Ευριπίδης Σιδερίδης (ΜSc Φυσικός) 

Υπεύθυνος Πωλήσεων 

Όνομα MEDIC PLAN  Email paipetis@medic-plan.com  Άρθρο Διαβούλευση για την 

προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  Ημ/νία 

08/10/2020 

Αξιότιμοι κύριοι,  

 

Αναφερόμενοι στην ανωτέρω Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών, σας 

υποβάλλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις μας προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τις 

αρμόδιες επιτροπές για την σύναψη των τελικών προδιαγραφών και την ενσωμάτωσή τους 

σε διακήρυξη για την προμήθεια των ειδών.  Αναλυτικότερα:   

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

Παράγραφος 16: Προτείνεται να αναφέρονται τα αιτούμενα εύρη των κινήσεων, έτσι ώστε 

να εξασφαλιστεί ότι το Νοσοκομείο σας θα προμηθευτεί χειρουργικές τράπεζες με τις 

πλέον σύγχρονες δυνατότητες.  



 

Επιπλέον, ο όρος «Οι κινήσεις της πλευρικής κλίσης και της κλίσης trendelenburg / 

antitrendelenburg να μπορούν να συνδυαστούν χωρίς περιορισμό στο εύρος γωνιών που 

ορίζει η προδιαγραφή», θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι είναι ιδιαίτερα περιοριστικός και 

εμποδίζει τη συμμετοχή της εταιρίας μας στο διαγωνισμό.  

 

Προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής όπως παρακάτω: 

 

«Να επιτυγχάνονται ηλεκτρικά οι παρακάτω λειτουργίες και ρυθμίσεις: 

• Μεταβολή ύψους (μη συμπεριλαμβανομένων των μαξιλαριών): από 600 - 1050mm 

τουλάχιστον. 

• Πλευρική κλίση δεξιά / αριστερά (TILT) : 25° τουλάχιστον. 

• Trendelenburg / Reverse Trendelenburg : 30° τουλάχιστον. 

• Να αναφερθεί προς αξιολόγηση το εύρος γωνιών που επιτυγχάνεται σε περίπτωση 

συνδυασμού των κινήσεων πλευρικής κλίσης και της κλίσης trendelenburg / 

antitrendelenburg.  

• Τμήμα πλάτης πάνω και κάτω: + 80° / - 40° τουλάχιστον. 

• Τμήμα ποδιών πάνω και κάτω: + 30° / - 90° τουλάχιστον. 

• Διαμήκη ολίσθηση της χειρουργικής επιφάνειας στο οριζόντιο επίπεδο μεγέθους 30 

εκατοστών τουλάχιστον για δημιουργία μεγάλης ακτινοδιαπερατής επιφάνειας 

_______________________________________ 

 

Παράγραφος 18: Προτείνεται να αναφέρονται τα αιτούμενα εύρη των κινήσεων, έτσι ώστε 

να εξασφαλιστεί ότι το Νοσοκομείο σας θα προμηθευτεί χειρουργικές τράπεζες με τις 

πλέον σύγχρονες δυνατότητες. 

 

Επιπλέον, ο όρος «Κλίση των κάτω τμημάτων των ποδιών για επίτευξη θέσης jack-knife: 

±80º περίπου.», θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι είναι φωτογραφικός και εμποδίζει τη 

συμμετοχή της εταιρίας μας στο διαγωνισμό.  

 

Προτείνεται η τροποποίηση της προδιαγραφής όπως παρακάτω.  

 



«Να εκτελεί μηχανικά ή ηλεκτρικά μέσω χειροπληκτρολογίου τις εξής κινήσεις 

• Ρύθμιση του τμήματος της κεφαλής: << να αναφερθεί το εύρος της κλήσης 

και ρύθμισης, για αξιολόγηση >>. 

• Διάταση του τμήματος των ποδιών 

• Κλίση των κάτω τμημάτων των ποδιών για επίτευξη θέσης jack-knife με τη χρήση 

ειδικού εξαρτήματος». 

_______________________________________ 

 

Γ. ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ : 

 

Παράγραφος 1: Για μεγαλύτερη ευρύτητα συμμετοχής, προτείνεται η τροποποίηση του 

όρου «iii. Δύο τηλεσκοπικούς βραχίονες διαφορετικού μήκους»  

 

Ως εξής: «iii. Δύο τηλεσκοπικούς βραχίονες αυξομειούμενου μήκους» 

 

_______________________________________ 

 

Προτείνεται επίσης να προστεθούν οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές έτσι ώστε να 

επιτευχθεί η προμήθεια πλήρως αναβαθμισμένου χειρουργικού τραπεζιού, σε συμφωνία 

με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης: 

- Να παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να διακόπτει άμεσα όλες τις εκτελούμενες 

ηλεκτρικές κινήσεις σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης. 

- Να παρέχεται η δυνατότητα απομνημόνευσης 30 τουλάχιστον χειρουργικών 

θέσεων από το χρήστη αλλά και στιγμιαίας απομνημόνευσης χειρουργικής θέσης από το 

χρήστη. 

- Η χειρουργική τράπεζα να είναι κατάλληλη για λειτουργία σε εκρηκτικό περιβάλλον 

χειρουργείου και με ασφάλεια εγκατάστασης σε παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού 

αερίου κατηγορίας ΑΡ. 

- Να διαθέτει σύστημα για την αποφυγή σύγκρουσης της χειρουργικής επιφάνειας με 

το δάπεδο σε περίπτωση λάθους χειρισμού από το χρήστη. 

 



Μετά τιμής,  

 

Για την MEDIC PLAN  

 

Παϊπέτης Νικηφόρος  

(Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Προϊστάμενος Τμήματος Πωλήσεων) 

Όνομα ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ  Email info@papapostolou.gr  Άρθρο Δημόσια 

διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Χειρουργικής Τράπεζας Γενικής 

και Ορθοπεδικής Χειρουργικής  Ημ/νία 07/10/2020 

Κύριοι, 

 

Αναφερόμενοι στην εν θέματι δημόσια διαβούλευση, σας υποβάλλουμε τα σχόλιά μας: 

 

Στην ΕΝΟΤΗΤΑ Α, παράγραφος 4, ζητείται 

«4. Οι τροχοί να είναι πλήρως καλυπτόμενοι από τη βάση για ευκολότερο καθαρισμό και 

απολύμανση της χειρουργικής τράπεζας προς αποφυγή δημιουργίας σημείων εστίασης 

μικροβίων». 

Η απαίτηση «οι τροχοί να είναι πλήρως καλυπτόμενοι από την βάση», αποτελεί μοναδικό 

χαρακτηριστικό χειρουργικής τράπεζας συγκεκριμένου κατασκευαστικού οίκου, με 

αποτέλεσμα να περιορίζει την ευρεία συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία. 

 

Για τον ανωτέρω λόγο, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την οικεία παράγραφο ως 

κάτωθι : 

 

«4. Ο σχεδιασμός της βάσης να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό και απολύμανση της 

χειρουργικής τράπεζας προς αποφυγή δημιουργίας σημείων εστίασης μικροβίων». 

 

Στην ΕΝΟΤΗΤΑ Α, παράγραφος 15, ζητείται 

 

«15. Για τον καλύτερο έλεγχο και την παρακολούθηση των λειτουργιών της τράπεζας, να 

διαθέτει ενδείξεις για τις ακόλουθες καταστάσεις: 



• Το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών 

• Τον προσανατολισμό της επιφάνειας 

• Τις γωνίες κλίσης καθώς και την εκτελούμενη κίνηση 

• Μηνύματα λειτουργίας» 

 

Η απαίτηση ύπαρξης ενδείξεων για τις γωνίες κλίσης, περιορίζει την ευρεία συμμετοχή στην 

διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς να προσφέρει κάποιο ουσιαστικό  όφελος τόσο για τον 

χρήστη όσο και για τον ασθενή. Οι εκάστοτε κλίσεις της επιφάνειας ή τμημάτων αυτής που 

πραγματοποιεί ο χρήστης, αποφασίζονται από την φυσική παρατήρηση της επιθυμητής 

θέσης του ασθενή και όχι από την αριθμητική ένδειξη της κλίσης.  

 

Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την οικεία παράγραφο ως 

κάτωθι : 

 

«15. Για τον καλύτερο έλεγχο και την παρακολούθηση των λειτουργιών της τράπεζας, να 

διαθέτει ενδείξεις για τις ακόλουθες καταστάσεις: 

• Το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών 

• Τον προσανατολισμό της επιφάνειας 

• Την εκτελούμενη κίνηση 

• Μηνύματα λειτουργίας» 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία. 

Για την ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ 

Αθανάσιος Καρδούλας 

Διευθυντής Πωλήσεων 


