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Α. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ • Παράγραφος 3, απαιτείται: « 3. Η επιφάνεια κατάκλισης 

να αποτελείται από τα εξής τέσσερα (4) τμήματα: a. Τμήμα πλάτης, b. Τμήμα πυέλου, 

c. Τμήμα μηρών, d. Τμήμα ποδιών, τα οποία να είναι κατασκευασμένα από πλαστικό 

υλικό υψηλής αντοχής, εύκολα αποσπώμενα για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση 

». Προς αποφυγή παρερμηνειών και κωλυμάτων κατά την αξιολόγηση των 

προσφορών, θα προτείναμε την επαναδιατύπωση της οικείας προδιαγραφής ως 

κάτωθι: « 3. Η επιφάνεια κατάκλισης να εδράζεται σε δύο τηλεσκοπικές στήλες, για 

εύκολη πρόσβαση κάτωθεν της επιφάνειας κατάκλισης για καθαρισμό και 

απολύμανση, με λειτουργία προστασίας από υπερφόρτωση των κινητήρων και να 

αποτελείται από τα εξής τέσσερα (4) τμήματα: a. Τμήμα πλάτης, b. Τμήμα πυέλου, c. 

Τμήμα μηρών, d. Τμήμα ποδιών, τα οποία να είναι κατασκευασμένα από πλαστικό 

υλικό υψηλής αντοχής, εύκολα αποσπώμενα για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση, 

εκτός των ακτινοδιαπερατών τμημάτων. Να διαθέτουν εξαιρετική διαπερατότητα 

αέρα ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και άνετη αναπνοή του δέρματος του ασθενή». 

• Παράγραφος 7, απαιτείται: «7. Να περιλαμβάνονται ενσωματωμένα χειριστήρια στα 

πλαϊνά προστατευτικά:….. ….. b. για τον νοσηλευτή στις δύο εξωτερικές πλευρές 

των πλαϊνών της κλίνης καθώς , για τον έλεγχο τουλάχιστον των παρακάτω 

κινήσεων:…. i. ρύθμιση του ύψους της κλίνης από 34 έως και 80 εκατοστά 

(±2cm)….». Τα συγκεκριμένα σημεία της οικείας προδιαγραφής αποκλείουν την 

εταιρεία μας από τη συμμετοχή της στον επικείμενο διαγωνισμό όπως επίσης και 

πολλές άλλες εταιρείες που διαθέτουν την συγκεκριμένη ρύθμιση περίπου στα 

αριθμητικά δεδομένα που αιτείται η εν λόγω προδιαγραφή. Θα προτείναμε την 

επαναδιατύπωση της οικείας προδιαγραφής ως κάτωθι: «7. Να περιλαμβάνονται 

ενσωματωμένα χειριστήρια στα πλαϊνά προστατευτικά : ….. b. για τον νοσηλευτή 

στις δύο εξωτερικές πλευρές των πλαϊνών της κλίνης καθώς ή στο ενσύρματο 

χειριστήριο κεντρικού ελέγχου, για τον έλεγχο τουλάχιστον των παρακάτω 

κινήσεων:…. i. ρύθμιση του ύψους της κλίνης από 40 έως και 80 εκατοστά 

(±2cm)….». • Παράγραφος 8, απαιτείται: « 8. Τα χειριστήρια μόνο από μεριάς του 

Νοσηλευτή να διαθέτουν δυνατότητα κλειδώματος των κινήσεων για μεγαλύτερη 

ασφάλεια του ». Προς αποφυγή παρερμηνειών και κωλυμάτων κατά την αξιολόγηση 

των προσφορών, θα προτείναμε την επαναδιατύπωση της οικείας προδιαγραφής ως 

κάτωθι: « 8. Τα χειριστήρια γενικού ελέγχου του Νοσηλευτή να διαθέτουν 

δυνατότητα κλειδώματος των κινήσεων για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενή. Τα 

χειριστήρια να διαθέτουν περιορισμό σε ακούσιες κινήσεις: a) Πλήκτρο ή άλλο τρόπο 

ενεργοποίησης των ηλεκτρικών ρυθμίσεων. b) Αυτόματο κλείδωμα των ηλεκτρικών 

ρυθμίσεων μετά το πέρας ορισμένου χρόνου σε περίπτωση μη χρήσης των 

χειριστηρίων ». Β. ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ • Παράγραφος 28, απαιτείται: «28.Στην βάση του 

το αερόστρωμα να διαθέτει σύστημα αερισμού για την καλύτερη διαχείριση της 

υγρασίας και της θερμότητας στο αερόστρωμα.» Η παραπάνω απαίτηση με την 

αναφορά το αερόστρωμα να διαθέτει σύστημα αερισμού στην βάση του καταδεικνύει 



συγκεκριμένο Κατασκευαστικό Οίκο και περιορίζει την συμμετοχή της εταιρείας μας 

όπως επίσης και πολλών άλλων εταιρειών που διαθέτουν στρώμα το οποίο διαθέτει 

ειδικό κάλυμμα το οποίο είναι αεροδιαπερατό και εξασφαλίζει την καλύτερη 

διαχείριση της υγρασίας και της θερμότητας στον ασθενή. Θα προτείναμε την 

επαναδιατύπωση της οικείας προδιαγραφής ως κάτωθι: «28.Το αερόστρωμα να 

διαθέτει κάλυμμα αεροδιαπερατό για την καλύτερη διαχείριση της υγρασίας και της 

θερμότητας του ασθενή.» • Παράγραφος 29, απαιτείται: «29. Να αποτελείται από 

κυψελίδες με δυνατότητα μεμονωμένης αντικατάστασης τους σε περίπτωση 

διάτρησης μίας εξ αυτών, ώστε να μην είναι αναγκαία η πλήρης αντικατάστασή τους 

(απαραίτητο)». Ο κάθε κατασκευαστής διαθέτει διαφορετικό τρόπο 

επισκευής/αντικατάστασης των μεμονωμένων αεροθαλάμων και όχι απαραίτητα 

μέσω αντικατάστασης με το αποτέλεσμα να παραμένει το ίδιο ήτοι η επισκευή του 

μεμονωμένου αεροθαλάμου. «29. Να αποτελείται από κυψελίδες με δυνατότητα 

μεμονωμένης ή τμηματικής αντικατάστασης/επισκευής τους σε περίπτωση διάτρησης 

μίας εξ αυτών ώστε να μην είναι αναγκαία η πλήρης αντικατάστασή τους 

(απαραίτητο). Να είναι από διάφανο υλικό για τον εύκολο και άμεσο εντοπισμό 

διαρροών και υγρού (πχ. αίμα) που μπορεί να έχει εισέλθει στο στρώμα. Να διαθέτει 

ξεχωριστής σχεδίασης αεροθαλάμους στο τμήμα ποδιών, ώστε να επιτυγχάνεται 

επιπρόσθετη προστασία κατά των κατακλίσεων και πλάγιους αεροθαλάμους στα 

τμήματα λεκάνης – πλάτης για την καλύτερη στήριξη του ασθενή στο στρώμα ». • 

Παράγραφος 35, απαιτείται: «35. Το αερόστρωμα να φέρει κάλυμμα 

κατασκευασμένο από ανθεκτικό συνθετικό υλικό, αδιάβροχο, διαπνεόμενο, 

βραδύκαυστο, το οποίο να φέρει ειδική μόνιμη επικάλυψη με αντιμικροβιακή δράση. 

Το κάλυμμα να αποσπάται πλήρως για τον καθαρισμό και την απολύμανση του». Η 

απαίτηση για μόνιμη επικάλυψη καταδεικνύει συγκεκριμένο Κατασκευαστικό Οίκο 

και αποκλείει την εταιρεία μας από τη συμμετοχή της στον επικείμενο διαγωνισμό 

όπως επίσης και πολλές άλλες εταιρείες. Για να μπορεί να συμμετάσχει η εταιρεία 

μας, θα προτείναμε την επαναδιατύπωση της οικείας προδιαγραφής ως κάτωθι: «35. 

Το αερόστρωμα να φέρει κάλυμμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό συνθετικό υλικό, 

αδιάβροχο, διαπνεόμενο ώστε να αναπνέει το δέρμα του ασθενούς και να 

απομακρύνεται ο ιδρώτας, βραδύκαυστο, το οποίο είναι επιθυμητό να φέρει ειδική 

μόνιμη επικάλυψη με αντιμικροβιακή δράση. Το κάλυμμα να αποσπάται πλήρως για 

τον καθαρισμό και την απολύμανση του». Με εκτίμηση, Γεωργία Χαραλαμποπούλου 

Product Manager Critical Care 
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Προς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Αρ.Πρωτ.: 0000006626 Αθήνα, 04 Ιουνίου 

2020 ΘΕΜΑ: 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Ε.Θ. (9 ΜΗΧ.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ» Αξιότιμοι κύριοι, Σε συνέχεια του υπ΄αριθμ. Πρωτ. Γ2/3910/15-

5-2020, ανάρτησης προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών, σας 

αποστέλλουμε τα σχόλιά μας: Η εταιρία μας προτίθεται να συμμετάσχει στον υπό 

κρίση διαγωνισμό και να υποβάλλει προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη της 

διακήρυξης, προσφέροντας υπερηχογράφο, της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, του 

κατασκευαστικού οίκου CanonMedicalSystemsΙαπωνίας, ο οποίος φέρει τη σήμανση 

CE σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ. Η τεχνολογία στα 

συστήματα υπερήχων εξελίσσεται και έχετε τη δυνατότητα να προμηθευτείτε ένα 

κορυφαίο τεχνολογικά σύστημα υπερήχου. Θα θέλαμε να προτείνουμε τις παρακάτω 

αλλαγές επί των προδιαγραφών: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΙΔΟΣ 5 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στην παράγραφο 5.14: «Κονσόλα χειρισμού με δυνατότητα 

αυξομείωσης ύψους, περιστροφής και ενσωματωμένη οθόνη αφής. ΝΑΙ» Όπως 

διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης 

σύστημα και η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό. «Κονσόλα χειρισμού με 

δυνατότητα αυξομείωσης ύψους και ενσωματωμένη οθόνη αφής. Οι λειτουργίες τους 

να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. ΝΑΙ» «Ενεργές θύρες για 

ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών ≥ 4» Η εν λόγο σύνθεση του συστήματος 

περιλαμβάνει δύο ηχοβόλες κεφαλές. Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η 

προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και η ευρύτατη δυνατή 

συμμετοχή στο διαγωνισμό, αφού οι τρεις θύρες υπερκαλύπτουν τη βασική σύνθεσή 

του. «Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών ≥3» ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Στην παράγραφο 6.5: «Να συνοδεύεται από 

εξωτερικό λογισμικό διαχειρίσεις ασθενών ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)» Όπως 

διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης 

σύστημα και η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό, δίνοντας τη 

δυνατότητας προσφοράς αξιόπιστων σταθμών εργασίας, κατάλληλους για ιατρική 

μελέτη, ανάλυση και επεξεργασία των εξετάσεων «Να συνοδεύεται από λογισμικό 

διαχειρίσεις ασθενών ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά)» Είμαστε στην διάθεσή σας 

για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση. Μετά τιμής, Μαριλένα 

Τουάρντιτς Ειδικός Πωλήσεων Canon Medical Systems U.S. 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για την : Προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΗ Δ στο πλαίσιο της 

2ης Δημοσίας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. που 

διενεργείται από το Γ. Ν. Κιλκίς ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Σχετικά με την Δημόσια 

Διαβούλευση που αφορά στην προμήθεια Συστήματος Υπερηχοτομογραφίας 

Καρδιολογικής Χρήσης, προς κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Κιλκίς, η εταιρία μας 

κατόπιν προσεκτικής μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών, θα ήθελε να κάνει τις 

εξής επισημάνσεις αφενός γιατί διαθέτει εξειδικευμένα Συστήματα Υπερήχων 

Καρδιολογικής Χρήσης και αφετέρου για να διασφαλιστεί η απαραίτητη ποιότητα 

των υπό προμήθεια συστημάτων καθώς και το δημόσιο συμφέρον. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

: ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ 

ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΗ Δ • Παρατήρηση 1. • Ζητούμενη προδιαγραφή: «ΤΥΠΟΙ 

ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 3.6 Ηχοβόλος Κεφαλή πραγματικού χρόνου 

διοισοφάγειος παίδων ΝΑΙ, από 4 MHz έως 9MHz Η διάμετρος της κορφής της 

κεφαλής να μην ξεπερνά τα 47x15x1200 mm» • Πρόταση τροποποίησης: 3.6 

Ηχοβόλος Κεφαλή πραγματικού χρόνου διοισοφάγειος παίδων ΝΑΙ, από 4 MHz έως 

8MHz Η διάμετρος της κορφής της κεφαλής να μην ξεπερνά τα 47x15x1200 mm • 

Αιτιολογία: Η τροποποίηση ζητείται προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή της 

εταιρείας μας καθώς και του ευρύτερου δυνατού αριθμού κατασκευαστριών 

εταιρειών υπερήχων. Η ελάχιστη αυτή τροποποίηση δεν επηρεάζει σε καμιά 

περίπτωση την διαγνωστική ικανότητα του προσφερόμενου συστήματος. 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας. Με τιμή, Για την ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

Δημήτρης Καββαδάς Account Manager Philips HS, IIG District Greece 


