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Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θιεηζηήο ζεξκνθνηηίδαο 1. Να
είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, θιεηζηνύ ηύπνπ θαη νη
ιεηηνπξγίεο ηεο λα ειέγρνληαη από κηθξνεπεμεξγαζηή, ν
νπνίνο ζα πξαγκαηνπνηεί απηόκαηνπο ειέγρνπο ώζηε λα
απνηξαπεί πιήξσο νπνηνδήπνηε πηζαλό ιάζνο ξύζκηζεο.
2. Να θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε βάζε κε ηέζζεξηο ηξνρνύο,
εθ ησλ νπνίσλ νη δύν λα είλαη αληηζηαηηθνί κε θξέλν. 3.
Να έρεη δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζπξηαξηώλ γηα ηελ
θύιαμε αληηθεηκέλσλ (πξνο επηινγή). 4. Να δηαζέηεη
κεγάιε θακπίλα κε ρνληξό ηνίρσκα από δηαθαλέο plexi
glass, δηαπεξαηό από ηελ αθηηλνβνιία ηεο θσηνζεξαπείαο
θαη ηνπ αθηηλνινγηθνύ, γηα ηελ εύθνιε παξαθνινύζεζε
ηνπ λενγλνύ. Να δηαζέηεη αλνίγκαηα γηα λα πεξλνύλ
εύθνια ειεθηξόδηα, ζσιήλεο, θαζεηήξεο θηι. 5. Να
δηαζέηεη ζηα πιατλά ξάγεο γηα ηελ ζηήξημε εμαξηεκάησλ
όπσο ζηαηώ νξνύ, ξνόκεηξνπ θηι. 6. Να δηαζέηεη έληεθα
(11) θαλάιηα γηα ηελ εηζαγσγή θαισδίσλ θαη
αηζζεηήξσλ. 7. Να θέξεη 6 ζπξίδεο, εθ ησλ νπνίσλ θαη 1
ίξηδνο (2 εκπξόο, 2 πίζσ θαη από 1 ζηα πιάγηα), πνπ λα
θιείλνπλ αεξνζηεγώο θαη λα αλνίγνπλ κε απιή πίεζε ησλ
αγθώλσλ. Σα θιείζηξα λα είλαη άζξαπζηα. Όιν ην
θάιπκκα ηεο ζεξκνθνηηίδαο λα δύλαηαη λα αθαηξείηαη γηα
θαζαξηζκό. 8. Να θέξεη κεγάιε κπξνζηηλή θαη πίζσ
πόξηα, νη νπνίεο λα αλνίγνπλ ώζηε ην ζηξώκα ηνπ
λενγλνύ λα ζύξεηαη εύθνια έμσ από ηελ ζεξκνθνηηίδα. Σν
ζηξώκα λα είλαη καιαθό από πιηθό βηνζπκβαηό,
αδηάβξνρν, άθαπζην, αθηηλνδηαπεξαηό θαη λα θαιύπηεη
όιε ηε βάζε ηεο ζεξκνθνηηίδαο. 9. Οη δηαζηάζεηο ηνπ
ζηξώκαηνο λα είλαη πεξίπνπ 64cm κήθνο x 51cm πιάηνο x
30cm ύςνο 10. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ππνδνρή γηα

Αλαδήηεζε
Γηαβνπιεύζεσ
λ

αθηηλνινγηθή θαζέηα ζηε βάζε ηεο θιίλεο. 11. Να
δηαζέηεη ιεηηνπξγία ηαπηόρξνλεο παξαθνινύζεζεο
δίδπκσλ λενγλώλ. 12. Να ππάξρεη ζύζηεκα ώζηε θαηά ην
άλνηγκα ηεο πόξηαο λα κελ επηηξέπεηαη ε κείσζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ζηελ θακπίλα θαη ν αέξαο λα θαηαλέκεηαη
νκνηόκνξθα. 13. Η θιίλε ηνπ λενγλνύ λα κπνξεί λα ηεζεί
ζε ζέζε trendelenbourg / fowler κέζσ εμσηεξηθώλ
ειεθηξνληθώλ θνπκπηώλ κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο
θιίζεο έσο θαη + 15ν/ -5⁰. 14. Να δηαζέηεη δύν
αηζζεηήξηα δέξκαηνο θαη έλα αηζζεηήξην αέξνο. Να έρεη
ζύζηεκα ςεθηαθήο ξύζκηζεο θαη ειέγρνπ ηεο
ζεξκνθξαζίαο αέξνο από 20ν-39νC θαη δέξκαηνο από
35ν-39νC πεξίπνπ. 15. Όιεο νη ξπζκίζεηο λα γίλνληαη κε
νζόλε αθήο 7’’ (touch screen) θαη λα εκθαλίδνληαη
ςεθηαθά (επηζπκεηέο - πξαγκαηηθέο) ζηελ επδηάθξηηε
νζόλε αθήο LCD. Να είλαη ηνπνζεηεκέλε ζην ύςνο ησλ
καηηώλ αιιά θαη πιήξσο ξπζκηδόκελε ώζηε λα είλαη
επαλάγλσζηε ζε όιεο ηηο ζέζεηο. Να δηαζέηεη ζύζηεκα
πινήγεζεο επηηξέπνληαο ηελ εύθνιε ρξήζε ηνπ
κηθξνεπεμεξγαζηή, ν νπνίνο λα ειέγρεη ηηο παξακέηξνπο
γηα ζεξκνθξαζία αέξνο - δέξκαηνο, πγξαζία αέξνο θαη
βάξνο. Να έρεη δπλαηόηεηα απεηθόληζεο γξαθηθώλ
παξαζηάζεσλ. 16. Να δηαζέηεη είζνδν γηα παξνρή
νμπγόλνπ θαη αληίζηνηρε έλδεημε. 17. Να δηαζέηεη
ζύζηεκα ειέγρνπ ηνπ εηζεξρόκελνπ Ο2 ζηε ζεξκνθνηηίδα,
ξπζκηδόκελνπ από 21-75% ζε βήκαηα ηνπ 1%. Η
πξαγκαηηθή ζπγθέληξσζε Ο2 λα απεηθνλίδεηαη ζηελ LCD
νζόλε θαη λα ππάξρεη δπλαηόηεηα γξαθηθήο παξάζηαζεο
(πξνο επηινγή). 18. Η ζηάζκε ζνξύβνπ εληόο ηεο
θακπίλαο λα είλαη <39 dB. 19. Να δηαζέηεη ειεθηξηθό
ζύζηεκα αλύςσζεο κε δύν πνδνδηαθόπηεο, εκπξόο θαη
πίζσ, γηα κεγαιύηεξε επρέξεηα (πξνο επηινγή). 20. Να
έρεη δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο δπγαξηάο θαη απεηθόληζεο
όισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο ζηελ LCD νζόλε (πξνο
επηινγή). 21. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν δνρείν λεξνύ κε
εηδηθά θίιηξα, ην νπνίν λα γεκίδεη αθαηξώληαο ην. Όια ηα
εμαξηήκαηά ηνπ λα αθαηξνύληαη κε επθνιία θαη λα έρνπλ
δπλαηόηεηα απνζηείξσζεο. Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ην
ζύζηεκα ύγξαλζεο. 22. Να δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθνύο
ζπλαγεξκνύο alarm γηα ηηο πεξηπηώζεηο : απόθιηζε
ζεξκνθξαζίαο αέξνο, απόθιηζε ζεξκνθξαζίαο δέξκαηνο,
ππέξβαζε ζεξκνθξαζίαο αέξνο, ππέξβαζε ζεξκνθξαζίαο
δέξκαηνο, ξύζκηζε πγξαζίαο, ξύζκηζε νμπγόλνπ, βιάβε
ζπζηήκαηνο. 23. Να δηαζέηεη ζεκαληηθό βάξνο πεξίπνπ
115 kg. 24. Οη δηαζηάζεηο ηεο ζεξκνθνηηίδαο λα είλαη
πεξίπνπ : Μήθνο : 119 cm. Πιάηνο : 62 cm. Διάρηζην
ύςνο : 116 cm. Μέγηζην ύςνο : 146 cm. 25. Η
ζεξκνθνηηίδα λα πιεξνί ηα δηεζλή standards αζθαιείαο
θαη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε CE. 26. Να δνζεί εγγύεζε

θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) έηε. 27. Ο πξνκεζεπηήο λα
δηαζέηεη νξγαλσκέλν service θαη δπλαηόηεηα παξνρήο
αληαιιαθηηθώλ θαη ζπληήξεζεο γηα δέθα (10) ρξόληα.
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΟΙΚΣΗ
ΘΔΡΜΟΚΟΙΣΙΓΑ 1. Να είλαη βαξηάο θαηαζθεπήο (120
kg πεξίπνπ) θαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο κε
κηθξνεπεμεξγαζηέο. Να είλαη ηξνρήιαηε κε ηέζζεξηο
αληηζηαηηθνύο ηξνρνύο, από ηνπο νπνίνπο νη δύν λα έρνπλ
θξέλν γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζεξκνθνηηίδαο. 2. Οη
δηαζηάζεηο ηεο ζεξκνθνηηίδαο λα είλαη πεξίπνπ : - Μήθνο :
110 cm. - Πιάηνο : 60 cm. - Ύςνο : 183 cm. 3. Να
ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθό ξεύκα ηάζεο 220V – 240V /
50Hz. 4. Να απνζπλαξκνινγείηαη εύθνια θαη όια ηα
εμαξηήκαηα ηεο λα απνζηεηξώλνληαη ζηνπο 134νC. 5. Η
θιίλε λα δηαζέηεη ηέζζεξα (4) πξνζηαηεπηηθά πιαίζηα από
δηαθαλέο πιηθό, ηα νπνία λα αθαηξνύληαη εύθνια θαη
γξήγνξα θαη ην ζηξώκα λα έρεη δηαζηάζεηο 72x51 cm
πεξίπνπ. 6. Η θιίλε ηνπ λενγλνύ λα κπνξεί λα ηεζεί ζε
επηζπκεηή ζέζε νξηδόληηα θαη ην θξεβαηάθη λα έρεη
δπλαηόηεηα θιίζεο +17ν/-15 ν. 7. Να δηαζέηεη απηόκαην
ειεθηξηθό ζύζηεκα αλύςσζεο ηεο ηξάπεδαο ξπζκηδόκελν
θαηά ύςνο 20 cm πάλσ - θάησ (πξναηξεηηθά). 8. Η θιίλε
λα δηαζέηεη δίζθν αθηηλνγξαθηώλ γηα ηελ άκεζε παξνρή
αθηηλνγξαθηώλ θαζώο θαη πεξηζηξεθόκελν hood 90⁰. 9. Η
θιίλε ηνπ λενγλνύ λα θέξεη εηδηθό άθαπζην,
ζεξκαηλόκελν αληηζηαηηθό αθηηλνδηαπεξαηό ζηξώκα. 10.
Να δηαζέηεη ληνπιάπη απνζήθεπζεο θαη θύιαμεο πιηθώλ,
ζην θάησ κέξνο ηνπ αλαλήπηε κε δύν ζπξηάξηα. γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ησλ αλαγθαίσλ πξαγκάησλ ελόο λενγλνύ
(πξναηξεηηθά). 11. Ο θνξκόο ηεο ηξάπεδαο λα δηαζέηεη
ζέζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ξαθηώλ, ξάγαο θαη ζηπιό νξνύ.
12. Να δηαζέηεη ζεξκαληηθό ζώκα 600W, ώζηε ε
ζεξκόηεηα λα απιώλεηαη νκνηόκνξθα ζηελ θιίλε ηνπ
λενγλνύ, κε ζύζηεκα ειέγρνπ ηεο παξερόκελεο
ζεξκόηεηαο απηόκαηεο ή θαηά βνύιεζε. 13. Να δηαζέηεη
ελζσκαησκέλν θσηηζκό γηα λα απνθεύγνληαη νη ηπρόλ
θσηνζθηάζεηο θαη ην νπνίν λα δηαρέεηαη ζε νιόθιεξε ηελ
θιίλε ηνπ λενγλνύ από ην Hood. 14. Να δηαζέηεη
ειεθηξνληθή κνλάδα παξαθνινύζεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο
ηνπ λενγλνύ. Να δηαζέηεη εηδηθό αηζζεηήξα ν νπνίνο λα
ζπλδέεηαη ζην ππνγάζηξην ηνπ λενγλνύ. Οη πιεξνθνξίεο
γηα ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λενγλνύ λα κεηαδίδνληαη κέζσ
ηνπ αηζζεηήξα ζε ειεθηξνληθή, ςεθηαθή έλδεημε. Να
δηαηεξεί αθξηβή ηζνξξνπία ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ λενγλνύ,
παξάγνληαο ή κεηώλνληαο ηε ζεξκόηεηα, έηζη ώζηε λα
ζηαζεξνπνηείηαη ε ζεξκνθξαζία ζε έλα ζπγθεθξηκέλν
επηζπκεηό επίπεδν. 15. Η ζεξκνθξαζία λα πξνεπηιέγεηαη
κέζσ touch θνπκπηώλ, εύθνια θαη κε επθξίλεηα. 16. Να
δηαζέηεη ηξηπιό ζύζηεκα νπηηθναθνπζηηθώλ ζπλαγεξκώλ

αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζπλαγεξκνύ ώζηε λα είλαη πην
εύθνιε ε αλαγλώξηζε. 17. Να δηαζέηεη ραιαδία γηα ηελ
κεηάδνζε ηεο ζεξκόηεηαο ζην λενγλό. 18. Να δηαζέηεη
νπηηθναθνπζηηθό ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ ζε πεξίπησζε
θαθήο ζύλδεζεο ή απνζύλδεζεο ηνπ αηζζεηήξα,
βξαρπθπθιώκαηνο, δηαθνπήο ηνπ ξεύκαηνο, πςειήο
ζεξκνθξαζίαο 39νC - 39.5νC. 19. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα
ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο δέξκαηνο από 35°C - 38°C
θαη ζεξκνθξαζία αέξα από 20°C - 39°C. 20. Να έρεη ηε
δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ηεο ηξάπεδαο κε θεληξηθή παξνρή
Ο2, θαζώο θαη κε θηάιε Ο2. 21. Να πιεξνί ηα δηεζλή
standards αζθαιείαο : 93/42/EEC, ISO 13485:2003. 22.
Να είλαη θιάζεο BF & 2b. 23. Να δνζεί εγγύεζε θαιήο
ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) έηε. 24. Ο πξνκεζεπηήο λα
δηαζέηεη νξγαλσκέλν service θαη δπλαηόηεηα παξνρήο
αληαιιαθηηθώλ θαη ζπληήξεζεο γηα δέθα (10) ρξόληα.
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Ηκεξνκελία: 1 / 3 / 2019 ΘΔΜΑ Παξαηεξήζεηο θαη
πξνηάζεηο γηα ηξνπνπνίεζε πξνηεηλόκελσλ πξνδηαγξαθώλ
ζρεηηθά κε ηελ « Πξόζθιεζε Πξώηεο (Α) Γεκόζηαο
Γηαβνύιεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα: Βηνταηξηθνύ
Δμνπιηζκνύ – ΣΡΙΩΝ (3) Θεξκνθνηηίδσλ (CPV:
38434540-3) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Μαηεπηηθνύ –
Γπλαηθνινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ
Υαλίσλ. » (κε αξηζκό πξση. 4009, 13/02/2019) Η εηαηξεία
καο ζέηεη ηηο παξαθάησ Παξαηεξήζεηο – Πξνηάζεηο. Ωο
πξνο ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ΣΩΝ
ΘΔΡΜΟΚΟΙΣΙΓΩΝ: ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΠΡΟΘΗΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΘΗΚΗ #1: ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ: Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο
κε θάκεξα CCD γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο εηθόλαο ηεο
θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λενγλνύ κε παξάιιειε
παξαθνινύζεζε όισλ ησλ γξαθεκάησλ γηα ηηο
παξαθνινπζνύκελεο παξακέηξνπο. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:
Με ηελ πξνδηαγξαθή απηή δηαζθαιίδεηαη δπλαηόηεηα
αλαβάζκηζεο ηεο ζεξκνθνηηίδαο ώζηε λα επηηεπρζεί ε
θαιύηεξε παξαθνινύζεζε ηνπ λενγλνύ, αθνύ κπνξεί κε
απηό ηνλ ηξόπν λα έρεη πιήξε εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο
ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην λενγλό γξαθήκαηα γηα ηελ

θιηληθή εηθόλα θαη θάκεξα CCD γηα ηελ θπζηθή
θαηάζηαζε. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΡΟΘΗΚΗ #2:
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ: Να δηαζέηεη
δεύηεξν, εμσηεξηθό κόληηνξ απεηθόληζεο ησλ
κεηξνύκελσλ παξακέηξσλ, ην νπνίν λα δύλαηαη λα
πεξηζηξέθεηαη από ηνλ ρξήζηε γηα λα είλαη νξαηό από
δηαθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: Με ηελ
πξνδηαγξαθή απηή δηαζθαιίδεηαη όηη ε ζεξκνθνηηίδα ζα
κπνξεί λα παξέρεη πιεξνθόξεζε ζην πξνζσπηθό ηεο
θιηληθήο ην νπνίν θηλείηαη κελ θνληά ζηελ ζεξκνθνηηίδα,
όρη όκσο κπξνζηά από ην θύξην κόληηνξ.
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΡΟΘΗΚΗ #3:
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ: Να δηαζέηεη
δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηνπ SpO2 ηνπ λενγλνύ
κέζσ ηερλνινγίαο Massimo. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: Η
παξαθνινύζεζε ηνπ SpO2 ηνπ λενγλνύ είλαη πνιύ ζπρλά
απαξαίηεηε γηα ηελ θαιύηεξε θιηληθή εηθόλα θαη ηεο
εμέιημεο ηεο πγείαο ηνπ λενγλνύ. Έηζη ε πξνζζήθε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθήο αλαβαζκίδεη ζεκαληηθά ηηο
δπλαηόηεηεο παξαθνινύζεζεο ηνπ λενγλνύ. Η ηερλνινγία
Massimo έρεη επηδείμεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα αθξίβεηαο
γηα κεηξήζεηο ζε λενγλά ζε ζύγθξηζε κε ελαιιαθηηθέο
ηερλνινγίεο κέηξεζεο SpO2. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ #6: ΑΡΥΙΚΗ ΓΙΑΣΤΠΩΗ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ: Η θακπίλα ηνπ λενγλνύ λα θέξεη
επίζεο 6 ζύξεο ρεηξόο ηνπιάρηζηνλ. Οη ελ ιόγσ ζύξεο
ρεηξόο, ζα πξέπεη λα αλνίγνπλ αζόξπβα κέζσ θιείζηξσλ.
Δπίζεο λα δηαζέηνπλ αλνίγκαηα (νπέο) γηα ηελ δηέιεπζε
ζσιήλσλ ή θαη ειεθηξνδίσλ. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ
ΓΙΑΣΤΠΩΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ: Η θακπίλα ηνπ
λενγλνύ λα θέξεη επίζεο 6 ζύξεο ρεηξόο ηνπιάρηζηνλ. Οη
ελ ιόγσ ζύξεο ρεηξόο, ζα πξέπεη λα αλνίγνπλ αζόξπβα
κέζσ θιείζηξσλ. Σα όπνηα αλνίγκαηα (νπέο) γηα ηελ
δηέιεπζε ζσιήλσλ ή θαη ειεθηξνδίσλ λα κελ βξίζθνληαη
επάλσ ζηηο ζύξεο ρεηξόο, αιιά ζε δηαθνξεηηθό ζεκείν
ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε αλεκπόδηζηε θξνληίδα ηνπ
λενγλνύ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: Αλ νη ζύξεο ρεηξόο έρνπλ
επάλσ ηνπο ηηο νπέο γηα ηελ δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ, ηόηε
θαηά ην άλνηγκα ησλ ζπξώλ ζα κεηαθηλνύληαη θαη ηα
θαιώδηα. Η ζσζηή ζέζε ησλ νπώλ γηα ηα θαιώδηα είλαη
θάπνπ ώζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ην άλνηγκα νπνηαζδήπνηε
ζύξαο ηεο ζεξκνθνηηίδαο. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ #8: ΑΡΥΙΚΗ
ΓΙΑΣΤΠΩΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ: Να δηαζέηεη ειιεληθό
κελνύ ιεηηνπξγίαο. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΓΙΑΣΤΠΩΗ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ: Θα πξνηείλακε λα δηαηππσζεί ε
πξνδηαγξαθή σο εμήο: «Να πξνηηκεζεί ην ειιεληθό κελνύ
ιεηηνπξγίαο.» ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ #9: ΑΡΥΙΚΗ
ΓΙΑΣΤΠΩΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ: Να ππάξρεη ε

δπλαηόηεηα γξαθηθήο απεηθόληζεο ησλ ηειεπηαίσλ
εηθνζηηεζζάξσλ (24) σξώλ, γηα ηηο εμήο παξακέηξνπο: •
Θεξκνθξαζίαο αέξα • Θεξκνθξαζίαο δέξκαηνο λενγλνύ
δύν ζεκείσλ • Πνζνζηνύ ζπγθέληξσζεο νμπγόλνπ •
Πνζνζηνύ ρεηηθήο Τγξαζίαο • Ιζρύο ζεξκαληηθνύ
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΓΙΑΣΤΠΩΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ:
Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γξαθηθήο απεηθόληζεο ησλ
ηειεπηαίσλ εηθνζηηεζζάξσλ (24) σξώλ, γηα ηηο εμήο
παξακέηξνπο: • Θεξκνθξαζίαο αέξα • Θεξκνθξαζίαο
δέξκαηνο λενγλνύ δύν ζεκείσλ • Πνζνζηνύ
ζπγθέληξσζεο νμπγόλνπ • Πνζνζηνύ ρεηηθήο Τγξαζίαο
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: Πξνηείλνπκε ηελ παξάιεηςε ηεο
παξακέηξνπ ηεο ηζρύνο ηνπ ζεξκαληηθνύ, σο κηα
παξάκεηξνο ε νπνία δελ πξνζθέξεη όθεινο γηα ηελ
αμηνιόγεζε ηεο θιηληθήο εηθόλαο ηνπ λενγλνύ.
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ #11: ΑΡΥΙΚΗ ΓΙΑΣΤΠΩΗ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ: Να δηαζέηεη ζύζηεκα ξύζκηζεο θαη
ειέγρνπ ηνπ πνζνζηνύ ζπγθέληξσζεο ηνπ νμπγόλνπ από
21% έσο 65%. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΓΙΑΣΤΠΩΗ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ: Να δηαζέηεη ζύζηεκα ξύζκηζεο ηνπ
πνζνζηνύ ζπγθέληξσζεο ηνπ νμπγόλνπ από 21% έσο 65%
θαη ζύζηεκα ειέγρνπ ηνπ πνζνζηνύ ζπγθέληξσζεο ηνπ
νμπγόλνπ από 21% έσο 100%. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: Η
δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο ζπγθέληξσζεο νμπγόλνπ έσο
100% απνηειεί έλα επηπιένλ κέηξν αζθάιεηαο ην νπνίν
κπνξεί λα θαιύςεη πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη
ηπρόλ δπζιεηηνπξγία ζρεηηδόκελε κε ην ζύζηεκα παξνρήο
ηνπ νμπγόλνπ. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ #12: ΑΡΥΙΚΗ
ΓΙΑΣΤΠΩΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ: Να δηαζέηεη
δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο κε ζύζηεκα ξύζκηζεο θαη
ειέγρνπ ηεο πγξαζίαο κε εύξνο 35% έσο 95% πεξίπνπ, ζε
βήκαηα ηνπ 1% θαη δνρείν απνιπκαηλόκελν, κεγάιεο
ρσξεηηθόηεηαο. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή ηνπ ελ ιόγσ
ζύζηεκα. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΓΙΑΣΤΠΩΗ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ: Να δηαζέηεη ζηνλ βαζηθό εμνπιηζκό
ζύζηεκα ξύζκηζεο θαη ειέγρνπ ηεο πγξαζίαο κε εύξνο
35% έσο 95% πεξίπνπ, ζε βήκαηα ηνπ 1% θαη δνρείν
απνιπκαηλόκελν, κεγάιεο ρσξεηηθόηεηαο.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: Η δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο πγξαζίαο
είλαη αλάκεζα ζηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη λα
δηαζέηνπλ νη ζύγρξνλεο ζεξκνθνηηίδεο θιεηζηνύ ηύπνπ,
ώζηε λα πξνζαξκόδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο έρεη
ην θάζε λενγλό. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ #19: ΑΡΥΙΚΗ
ΓΙΑΣΤΠΩΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ: Η αξρηθή ηαρύηεηα ηνπ
αέξα πάλσ από ην λενγλό λα κελ ππεξβαίλεη ηα 12
cm/sec. Απηό λα πηζηνπνηείηαη από ηα επίζεκα θπιιάδηα
ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ
ΓΙΑΣΤΠΩΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ: Η αξρηθή ηαρύηεηα ηνπ
αέξα πάλσ από ην λενγλό λα κελ ππεξβαίλεη ηα 30

cm/sec. Απηό λα πηζηνπνηείηαη από ηα επίζεκα θπιιάδηα
ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: Η
ηαρύηεηα ησλ 30 cm/sec είλαη ζύκθσλε κε ηηο
απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο ησλ ζύγρξνλσλ
ζεξκνθνηηίδσλ θιεηζηνύ ηύπνπ θαη είλαη απόιπηα
αζθαιήο γηα ηα λενγλά. Η δηεύξπλζε ηνπ ελ ιόγσ νξίνπ
επλνεί ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνύ αλάκεζα ζηνπο
ππνςήθηεο εηαηξείεο γηα λα πξνζθέξνπλ γηα ην δεηνύκελν
είδνο. Από ηελ άιιε πιεπξά δηαηεξώληαο ην απζηεξό
όξην ησλ 12 cm/sec πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά νη
ππνςήθηεο επηινγέο κνληέισλ γηα ην δεηνύκελν είδνο, δελ
επλνείηαη ε αλάπηπμε αληαγσληζκνύ θαη ηαπηόρξνλα
απμάλεηαη ε πηζαλόηεηα γηα λα πξνκεζεπηεί ην
λνζνθνκείν είδνο ην νπνίν είλαη ζεκαληηθά αθξηβόηεξν
από αληίζηνηρα αμηόινγα ζπζηήκαηα ηεο αγνξάο.
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ #21: ΑΡΥΙΚΗ ΓΙΑΣΤΠΩΗ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ: Να ζπλνδεύεηαη από εηδηθό
εμεηαζηηθό θσηηζκό, ηερλνινγίαο LED, κε δπλαηόηεηα
ξύζκηζεο ηεο έληαζεο θσηηζκνύ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο
ρξώκαηνο, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε λενγλά.
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΓΙΑΣΤΠΩΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ:
(θελό) ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: Πξνηείλνπκε ηελ θαηάξγεζε
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθήο θαζώο απηή αθνξά
δεπηεξεύνλ είδνο. Γελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα από όινπο
ηνπο ππνςήθηνπο πξνκεζεπηέο ζεξκνθνηηίδσλ γηα ηελ
παξαρώξεζε εηδηθνύ εμεηαζηηθνύ θσηηζκνύ, όπσο θαη
πηζηεύνπκε όηη ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ ππνςήθηεο
εηαηξείεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα εηδηθνύ
εμεηαζηηθνύ θσηηζκνύ, ρσξίο απαξαηηήησο λα δηαζέηνπλ
ζεξκνθνηηίδεο. Γηαηεξώληαο απηή ηελ πξνδηαγξαθή
πεξηνξίδνληαη νη ππνςήθηεο πξνκεζεύηξηεο εηαηξείεο γηα
ην δεηνύκελν είδνο, δελ επλνείηαη ε αλάπηπμε
αληαγσληζκνύ θαη ηαπηόρξνλα απμάλεηαη ε πηζαλόηεηα
γηα λα πξνκεζεπηεί ην λνζνθνκείν είδνο ην νπνίν είλαη
ζεκαληηθά αθξηβόηεξν από αληίζηνηρα αμηόινγα
ζπζηήκαηα ηεο αγνξάο. Η πξνκήζεηα ηνπ εηδηθνύ
εμεηαζηηθνύ θσηηζκνύ, είλαη εύθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί
από ην λνζνθνκείν ζε μερσξηζηό αίηεκα ή αθόκα θαη σο
δηαθνξεηηθό είδνο, ζηνλ ίδην δηαγσληζκό κε ηηο
ζεξκνθνηηίδεο. ΜΔ ΣΙΜΗ ΒΙΟΠΡΟΜΗΘΔΤΣΙΚΗ
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θύξηνη, ηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο
ζαο παξαζέηνπκε θαησηέξσ ηα ζρόιηά καο. Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο Θεξκνθνηηίδαο Ννζειείαο Νενγλώλ
Πξνδηαγξαθή 5: Να θέξεη δύν (2) κεγάιεο αλνηγόκελεο
πόξηεο (εκπξόζζηα & νπίζζηα), ώζηε παξέρεηαη επθνιία
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επεκβάζεσλ. Καηά ην άλνηγκα ησλ
ελ ιόγσ πνξηώλ ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα
ζύζηεκα ξνή αέξνο, ώζηε λα κε κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά
ε ζεξκνθξαζία εληόο ηεο ζεξκνθνηηίδαο. ρόιηα Meditrust
πξνδ. 5: Θεσξνύκε απαξαίηεην λα αλαθέξεηαη ζηελ
Πξνδηαγξαθή 5, όηη νη πόξηεο πξέπεη λα αλνίγνπλ πξoο ηα
θάησ θαη ην ζηξώκα ηνπ λενγλνύ λα ζύξεηαη έμσ θαη από
ηηο δύν πόξηεο, γηα ηελ δηελέξγεηα δηαθόξσλ Ιαηξηθώλ
επεκβάζεσλ. Πξνηεηλόκελε Γηαηύπσζε Πξνδηαγξαθήο 5:
«Να θέξεη δύν κεγάιεο πόξηεο (εκπξόζζηα θαη νπίζζηα)
πνπ λα αλνίγνπλ πξνο ηα θάησ πξνο άκεζε αιιά θαη
ηαπηόρξνλε πξόζβαζε ζην λενγλό από νηαδήπνηε κεξηά
παξέρνληαο ηε δπλαηόηεηα θαη ηπρώλ επεκβάζεσλ ζην
λενγλό. Σν ζηξώκα ηνπ λενγλνύ λα ζύξεηαη έμσ θαη από
ηηο δύν πόξηεο ηεο ζεξκνθνηηίδαο. Καηά ην άλνηγκα ησλ ελ
ιόγσ πνξηώλ ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα
ζύζηεκα ξνή αέξνο, ώζηε λα κε κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά
ε ζεξκνθξαζία εληόο ηεο ζεξκνθνηηίδαο» Πξνδηαγξαθή 7:
Η ζεξκνθνηηίδα λα δηαζέηεη νζόλε, ε νπνία λα παξέρεη
ζπλνπηηθή απεηθόληζε όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ, ησλ
δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπλζεθώλ ζπλαγεξκνύ. Δπίζεο ζα
πξέπεη λα παξέρεη αξηζκεηηθή απεηθόληζε ησλ εμήο
παξακέηξσλ: ζεξκνθξαζίαο αέξνο, ζεξκνθξαζία
δέξκαηνο λενγλνύ από δύν ζεκεία ηαπηόρξνλα (έλα
θεληξηθό έλα πεξηθεξεηαθό) γηα ηελ θαιύηεξε εηθόλα ηεο
θαηάζηαζεο ηνπ λενγλνύ, επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο
αέξνο εληόο ηεο θακπίλαο, επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο
δέξκαηνο, επίπεδν πγξαζίαο, πνζνζηνύ νμπγόλνπ. ρόιηα
Meditrust πξνδ. 7 : Θεσξνύκε όηη ην ζπκθέξνλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ είλαη λα απαηηείηαη νζόλε λέαο ηερλνινγίαο
LCD-TFT αθήο, έγρξσκε, ηνπιάρηζηνλ 7 ηληζώλ (πνπ
δηαζέηνπλ όια ηα λέα κνληέια ζεξκνθνηηίδσλ) θαη ζε
ηέηνηα ζέζε πνπ λα θαίλεηαη από απόζηαζε θαη από
νηαδήπνηε γσλία, πξνο εμππεξέηεζε ηνπ Ννζειεπηηθνύ

πξνζσπηθνύ αιιά θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ λενγλώλ.
Οζόλεο ζεξκνθνηηίδσλ ζε θίηξηλν ή κπιέ θόλην κε καύξα
ή άζπξα ζηνηρεία, είλαη παιαηάο ηερλνινγίαο ηνπ έηνπο
2000. Δπίζεο ζεσξνύκε απαξαίηεηε ηελ απεηθόληζε ηνπ
δείθηε ηζρύνο ζεξκνζηάηε. Πξνηεηλόκελε Γηαηύπσζε
Πξνδηαγξαθήο 7: « Να δηαζέηεη κεγάιε έγρξσκε ΣFTLCD νζόλε αθήο 7 ηληζώλ ηνπιάρηζηνλ, ε νπνία λα είλαη
ηνπνζεηεκέλε ζε ηέηνηα ζέζε ώζηε λα είλαη εκθαλήο από
απόζηαζε θαη από νηαδήπνηε γσλία θαη ε νπνία λα
παξέρεη ζπλνπηηθή απεηθόληζε όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ, ησλ
δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπλζεθώλ ζπλαγεξκνύ. Δπίζεο ζα
πξέπεη λα παξέρεη αξηζκεηηθή απεηθόληζε ησλ εμήο
παξακέηξσλ: ζεξκνθξαζίαο αέξνο, ζεξκνθξαζίαο
δέξκαηνο λενγλνύ από δύν ζεκεία ηαπηόρξνλα (έλα
θεληξηθό έλα πεξηθεξεηαθό) γηα ηελ θαιύηεξε εηθόλα ηεο
θαηάζηαζεο ηνπ λενγλνύ, επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο
αέξνο εληόο ηεο θακπίλαο, επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο
δέξκαηνο, επίπεδν πγξαζίαο, πνζνζηνύ νμπγόλνπ θαη
δείθηε ηζρύνο ζεξκνζηάηε.» Πξνδηαγξαθή 8: Να δηαζέηεη
ειιεληθό κελνύ ιεηηνπξγίαο ρόιηα Meditrust πξνδ. 8 :
Δπεηδή ην Διιεληθό Μελνύ ζηε Θεξκνθνηηίδα είλαη
αδηάθνξν, ρσξίο θιηληθό όθεινο δηόηη νη απεηθνλίζεηο
ζηελ Οζόλε είλαη θαηά ην πιείζηνλ Αξηζκνί θαη ύκβνια
θαη επεηδή ην ζπκθέξνλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζαο είλαη ε όζν
ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή, κε ζθνπό ηελ
αλάπηπμε αληαγσληζκνύ, δεηάκε ηελ αιιαγή ηεο
πξνδηαγξαθήο σο αθνινύζσο: Πξνηεηλόκελε Γηαηύπσζε
Πξνδηαγξαθήο 8 : «Να δηαζέηεη Διιεληθό ή Αγγιηθό
κελνύ ιεηηνπξγίαο» Πξνδηαγξαθή 11: Να δηαζέηεη
ζύζηεκα ξύζκηζεο θαη ειέγρνπ πνζνζηνύ ζπγθέληξσζεο
ηνπ Ομπγόλνπ από 21% έσο 65%. ρόιηα Meditrust πξνδ.
11 : Λόγσ ηνπ όηη ε ζπγθέληξσζε ηνπ πνζνζηνύ Ο₂ ζηελ
αηκόζθαηξα είλαη 21% (20.95%) ε ξύζκηζε ηνπ πνζνζηνύ
Ο₂ δελ κπνξεί λα αξρίδεη από 21% αιιά από 22%.
Πξνηεηλόκελε Γηαηύπσζε Πξνδηαγξαθήο 11: «Να
δηαζέηεη ζύζηεκα ξύζκηζεο θαη ειέγρνπ πνζνζηνύ
ζπγθέληξσζεο ηνπ Ομπγόλνπ από 22% έσο 65%»
Πξνδηαγξαθή 12: Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο
κε ζύζηεκα ξύζκηζεο θαη ειέγρνπ ηεο πγξαζίαο κε εύξνο
35% έσο 95% πεξίπνπ, ζε βήκαηα ηνπ 1% θαη δνρείν
απνιπκαηλόκελν, κεγάιεο ρσξεηηθόηεηαο. Να πξνζθεξζεί
πξνο επηινγή ην ελ ιόγσ ζύζηεκα. ρόιηα Meditrust
πξνδ. 12 : Δπεηδή γηα κία ζσζηή λνζειεία ηνπ Νενγλνύ,
είλαη απαξαίηεην ην ζύζηεκα ξύζκηζεο θαη ειέγρνπ ηεο
πγξαζίαο εληόο ηεο ζεξκνθνηηίδαο, ζεσξνύκε όηη ζα
πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζαλ ζηάληαξ εμάξηεκα ηεο
ζεξκνθνηηίδαο θαη όρη πξνο επηινγήλ. πλήζσο πξνο
επηινγήλ απαηηείηαη ην ζύζηεκα Servo Ομπγόλνπ. Δπίζεο
επεηδή ην αλαθεξόκελν εύξνο ησλ 35% -40% είλαη ε

θπζηνινγηθή πγξαζία δσκαηίνπ, ην εύξνο ξύζκηζεο ζα
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ από 40%. Θεσξνύκε επίζεο
απαξαίηεην λα αλαθέξεηαη ν ηξόπνο πγξνπνίεζεο πνπ
πξέπεη λα είλαη δηα βξαζκνύ θαη ην όιν ζύζηεκα
πγξαζίαο λα είλαη εμ’νινθιήξνπ ελζσκαησκέλν ζην
θπξίσο ζώκα ηεο ζεξκνθνηηίδαο, πξνο απνθπγή
εκθάληζεο βαθηεξίσλ θαη ινηκώμεσλ. Πξνηεηλόκελε
Γηαηύπσζε Πξνδηαγξαθήο 12: «Να δηαζέηεη απηόκαην,
απηναπνιπκαηλόκελν, Servo-controlled ζύζηεκα
ξύζκηζεο θαη ειέγρνπ ηεο Τγξαζίαο από 40% έσο 95%
RH πεξίπνπ, κε αληίζηνηρε απεηθόληζε ζηελ νζόλε ηεο
ζεξκνθνηηίδαο. Σν ζύζηεκα απηό, επί πνηλή απόξξηςεο,
ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ
πγξνπνίεζε, κέζνδν εμάηκηζεο ηνπ λεξνύ δηα βξαζκνύ,
γηα ηελ απνθπγή εκθάληζεο βαθηεξίσλ θαη κείσζε ησλ
θηλδύλσλ ινηκώμεσλ. Σν παξαπάλσ ζύζηεκα λα είλαη εμ
νινθιήξνπ ελζσκαησκέλν ζην θπξίσο ζώκα ηεο
ζεξκνθνηηίδαο θαη εύθνιν ζηνλ θαζαξηζκό ηνπ».
Πξνδηαγξαθή 14: Η ζεξκνθνηηίδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη
εηδηθή επηινγή ζίγαζεο ησλ ζπλαγεξκώλ, ηα επίπεδα ησλ
νπνίσλ λα είλαη ελαξκνληζκέλα ζύκθσλα κε ην επίζεκν
Πξόηππν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο IEC-60601-1-8.
ρόιηα Meditrust πξνδ. 14 : Σν IEC-60601-1-8
αλαθέξεηαη κόλν ζηνλ ήρν ησλ ζπλαγεξκώλ (ην δηαζέηεη ε
Θεξκνθνηηίδα Isolette 8000), αιιά όρη θαη ζηελ γεληθή
αζθάιεηα ησλ Θεξκνθνηηίδσλ Νενγλώλ πνπ είλαη ην IEC60601-2-19. Θεσξνύκε ην IEC-60601-1-8 γηα ηνλ
ζπλαγεξκό, ρσξίο θαλέλα θιηληθό πιενλέθηεκα, αληίζεηα
κε ην Πξόηππν ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο IEC-60601-2-19
πνπ αλαθέξεηαη ζηε αζθάιεηα ησλ Θεξκνθνηηίδσλ
Νενγλώλ. Δπίζεο εθηόο ηεο ζίγαζεο ησλ ζπλαγεξκώλ θαη
ζεσξνύκε απαξαίηεηε ηελ δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο
έληαζεο ηνπ ήρνπ ηνπο ζύκθσλα κε ηελ αμηνιόγεζε ηνπ
πεξηζηαηηθνύ από ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό. Πξνηεηλόκελε
Γηαηύπσζε Πξνδηαγξαθήο 14: «Η ζεξκνθνηηίδα ζα πξέπεη
λα δηαζέηεη εηδηθή επηινγή ζίγαζεο ησλ ζπλαγεξκώλ θαη
λα είλαη ελαξκνληζκέλε ζύκθσλα κε ην επίζεκν Πξόηππν
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο IEC-60601-1-8, ή κε ην IEC60601-2-19 εηδηθά γηα ζεξκνθνηηίδεο Νενγλώλ. Δπίζεο λα
ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο έληαζεο ηνπ ήρνπ ηνπο».
Πξνδηαγξαθή 15: Η ζηάζκε ζνξύβνπ εληόο ηεο θακπίλαο
ηνπ λενγλνύ λα είλαη όζν ην δπλαηόλ ρακειόηεξε, <47
Dba ζε ηππηθή ρξήζε, ην νπνίν λα ηεθκεξηώλεηαη
απαξαίηεηα ζηα αληίζηνηρα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. ρόιηα Meditrust πξνδ. 15 :Από
Γηεζλείο Κιηληθέο κειέηεο ε ζηάζκε ζνξύβνπ ζε θαλνληθή
ιεηηνπξγία ηεο ζεξκνθνηηίδαο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
<45 Dba, νύησο ώζηε κε ηελ ιεηηνπξγία πγξαζίαο/Ο₂ λα
θηάλεη ζηα <47 Dba πεξίπνπ. Πξνηεηλόκελε Γηαηύπσζε

Πξνδηαγξαθήο 15: «Η ζηάζκε ζνξύβνπ εληόο ηεο
θακπίλαο ηνπ λενγλνύ λα είλαη όζν ην δπλαηόλ
ρακειόηεξε, <45 Dba ζε ηππηθή ρξήζε θαη<47 Dba κε
ιεηηνπξγία πγξαζίαο/Ο₂, ην νπνίν λα ηεθκεξηώλεηαη
απαξαίηεηα ζηα αληίζηνηρα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ». Πξνδηαγξαθή 19: Η ηαρύηεηα
ηνπ αέξα πάλσ από ην λενγλό λα κελ ππεξβαίλεη ηα
12cm/sec. Απηό λα πηζηνπνηείηαη από ηα επίζεκα
θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. ρόιηα Meditrust
πξνδ. 19 : Η ηαρύηεηα ηνπ ζεξκνύ αέξα πάλσ από ην
Νενγλό πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηόλ ρακειόηεξε
νύησο ώζηε λα κελ αθπδαηώλεηαη ην λενγλό. Η δηεζλώο
απνδεθηή ηαρύηεηα αέξα πάλσ από ην λενγλό είλαη ην
κέγηζην 10cm/sec, όπσο άιισζηε δηαζέηνπλ θαη όια ηα
γλσζηά κνληέια Θεξκνθνηηίδσλ δηεζλώο. Πξνηεηλόκελε
Γηαηύπσζε Πξνδηαγξαθήο 19: "Η ηαρύηεηα ηνπ αέξα
πάλσ από ην λενγλό λα κελ ππεξβαίλεη ηα 10cm/sec. Απηό
λα πηζηνπνηείηαη από ηα επίζεκα θπιιάδηα ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ". Πξνδηαγξαθή 21: Να
ζπλνδεύεηαη από εηδηθό εμεηαζηηθό θσηηζκό, ηερλνινγίαο
LED, κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο έληαζεο θσηηζκνύ θαη
ηεο ζεξκνθξαζίαο ρξώκαηνο, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε
λενγλά. ρόιηα Meditrust πξνδ. 21 : Απηή ε απαίηεζε γηα
εηδηθό εμεηαζηηθό θσο LED είλαη εμαηξεηηθά
«πξσηόηππε» γηα ζηαζεξέο ζεξκνθνηηίδεο λνζειείαο
Νενγλώλ. Παξόκνην θσο απαηηείηαη γηα Φνξεηή ή
Αλνηθηή Θεξκνθνηηίδα, αιιά νπδέπνηε γηα ζηαζεξή
Θεξκνθνηηίδα Ννζειείαο Νενγλώλ. Θεσξνύκε εληειώο
πεξηηηή ηελ δαπάλε γηα εμεηαζηηθό Φώο ζε ζηαζεξή
Θεξκνθνηηίδα Νενγλώλ, πνπ βξίζθεηαη ζε κνλάδα
ΜΔΝΝ, κε άπιεην θσο. Φπζηθά όινη νη θαηαζθεπαζηέο
κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ εηδηθό εμεηαζηηθό θώο LED.
Πξνηεηλόκελε Γηαηύπσζε Πξνδηαγξαθήο 21: Δίλαη
βέβαην όηη ε αθύξσζε ηεο απαίηεζεο απηήο ζα είλαη πξνο
νηθνλνκηθό όθεινο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ρσξίο θαλέλα
πξόβιεκα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ λενγλνύ. Πξνδηαγξαθή
25: Να ζπλνδεύεηαη από: • Δηδηθό αλαηνκηθό,
αθηηλνπεξαηό ζηξσκαηάθη • Αηζζεηήξαο κέηξεζεο
ζεξκνθξαζίαο δέξκαηνο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ • 10
ηνπιάρηζηνλ αηζζεηήξεο κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο
δέξκαηνο κίαο ρξήζεο • Δηδηθό θάιπκκα αηζζεηήξα
ζεξκνθξαζίαο δέξκαηνο (ηνπιάρηζηνλ 40 ηεκάρηα) •
Κάιπκκα ζεξκνθνηηίδαο, ηαηξηθήο θιάζεο, γηα
εμεηδηθεπκέλε εθαξκνγή ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
ζεξκνθνηηίδεο • σιήλα ζύλδεζεο κε ηηο παξνρέο Ο2 ηνπ
λνζνθνκείνπ ρόιηα Meditrust πξνδ. 25 : Δθ' όζνλ
απαηηείηαη ζηελ Πξνδηαγξαθή 7 απεηθόληζε ζεξκνθξαζίαο
λενγλνύ από 2 ζεκεία, ε ζεξκνθνηηίδα πξέπεη λα
ζπλνδεύεηαη θαη από αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο δέξκαηνο

πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, πεξηθεξεηαθήο κέηξεζεο. Οη
αηζζεηήξεο δέξκαηνο κ.ρξ. πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από
έλα εηδηθό θαιώδην πνιιαπιώλ ρξήζεσλ γηα ηελ ζύλδεζή
ηνπο. Δθηόο ηνπ ζσιήλα Ο₂ πξέπεη επίζεο λα ζπλνδέπεηαη
θαη από 2 θάςεο Ο₂. Πξνηεηλόκελε Γηαηύπσζε
Πξνδηαγξαθήο 25: Να ζπλνδεύεηαη από: • Δηδηθό
αλαηνκηθό, αθηηλνπεξαηό ζηξσκαηάθη • Αηζζεηήξα
κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο δέξκαηνο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ •
Αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο δέξκαηνο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ
πεξηθεξεηαθήο κέηξεζεο. • 10 ηνπιάρηζηνλ αηζζεηήξεο
κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο δέξκαηνο κίαο ρξήζεο • Καιώδην
πνιιαπιώλ ρξήζεσλ γηα αηζζεηήξεο κ.ρξήζεσο • Δηδηθό
θάιπκκα αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο δέξκαηνο
(ηνπιάρηζηνλ 40 ηεκάρηα) • Κάιπκκα ζεξκνθνηηίδαο,
ηαηξηθήο θιάζεο, γηα εμεηδηθεπκέλε εθαξκνγή ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο ζεξκνθνηηίδεο • σιήλα ζύλδεζεο κε ηηο
παξνρέο Ο2 ηνπ λνζνθνκείνπ • 2 θάςεο Ομπγόλνπ
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΔΓΓΤΗΔΩΝ,
ΤΝΣΗΡΗΔΩ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΚΛΠ. Πξνδηαγξαθή 2.1 : «Όινη νη
ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ
ζύζηεκα πνηόηεηαο ΔΝ ISO 9001:2008, EN ISO 13485:16
κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ
πξντόλησλ, θαη όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε
ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ ην EN ISO 13485:2016, κε
πηζηνπνηεηηθό επίζεκνπ νξγαληζκνύ πηζηνπνίεζεο, ην
νπνίν θαη θαηαηίζεηαη κε ηελ πξνζθνξά. Δπίζεο λα
δηαζέηεη Βεβαίσζε πκκεηνρήο ζε Δγθεθξηκέλν ύζηεκα
Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ΑΗΗΔ (ζύκθσλα κε ηνλ Ν.
2939/2001 θαη ην ΠΓ 117/2004 θαη 15/2006» ρόιηα
Meditrust πξνδ. 2.1 : Δπεηδή από ηνλ επηέκβξην ηνπ
2018 έρεη πάςεη λα ηζρύεη ην ΔΝ ISO 9001:2008 θαη έρεη
αληηθαηαζηαζεί από ην ΔΝ ISO 9001:2015, ν δηαγσληζκόο
πξέπεη λα αλαθέξεη ην λέν ζύζηεκα πνηόηεηαο ΔΝ ISO
9001:2015 πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρύ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα
πξνζηεζεί θαη ην : Πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο κε ηελ
ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004 (ΦΔΚ32 Β/16-1-2004) «Αξρέο
θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο
ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ». Πξνηεηλόκελε
Γηαηύπσζε Πξνδηαγξαθήο 2.1: «Όινη νη ζπκκεηέρνληεο
ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζύζηεκα πνηόηεηαο ΔΝ
ISO 9001:2008, EN ISO 13485:16 κε πεδίν πηζηνπνίεζεο
ηελ δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ, θαη όζνλ
αθνξά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθώλ
πξντόλησλ ην EN ISO 13485:2016, κε πηζηνπνηεηηθό
επίζεκνπ νξγαληζκνύ πηζηνπνίεζεο, ην νπνίν θαη
θαηαηίζεηαη κε ηελ πξνζθνξά θαζώο θαη πηζηνπνηεηηθό
ζπκκόξθσζεο κε ηελ ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004 (ΦΔΚ32

Β/16-1-2004) «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο
πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ.
Δπίζεο λα δηαζέηεη Βεβαίσζε πκκεηνρήο ζε
Δγθεθξηκέλν ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ΑΗΗΔ
(ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 2939/2001 θαη ην ΠΓ 117/2004 θαη
15/2006» Πάληα ζηελ δηάζεζή ζαο, Με Δθηίκεζε M e d i
t r u s t Δ.Π.Δ. Ισάλλεο Κνπδηλόπνπινο Γ/ληήο Πσιήζεσλ

