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Όλνκα

ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΟ
ΣΡΑΠΕΖΘ ΟΡΘΟΠΕΔΘΚΗ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ
Πξνδηαγξαθή 11 Πξνηείλνπκε ηελ αιιαγή ηεο ελ ιόγσ
πξνδηαγξαθήο ζε : ‘’ Μέζσ ησλ πιεθηξνινγίσλ λα
επηηπγράλνληαη ειεθηξηθά νη παξαθάησ ξπζκίζεηο :’’ •
Ύςνο (ρσξίο ηα καμηιάξηα) από 600mm εσο 1050mm
πεξίπνπ (=/-25mm) • Πιεπξηθά δεμηά /αξηζηεξά (TILT) +/20° • Trendelenburg/reverse Trendelenburg 30°/31° •
Σκήκα θάησ πιάηεο πάλσ θαη θάησ +90°/-45° • Σκήκα
πνδηώλ πάλσ θαη θάησ (ηαπηόρξνλα θαη ρσξηζηά) +30°/105° Πξνδηαγξαθή 12 Πξνηείλνπκε ηελ αιιαγή ηεο ελ
ιόγσ πξνδηαγξαθήο ζε : ‘’Εθηόο από ηηο παξαπάλσ
ειεθηξηθέο θηλήζεηο , λα πξαγκαηνπνηνύληαη ρεηξνθίλεηα
νη παξαθάησ ξπζκίζεηο : ‘’ • Σκήκα ηεο θεθαιήο πάλσ θαη
θάησ +45°/-90° • Δηάηαζε πνδηώλ κε δηπιή δηάηαζε (γηα
ιαπαξνζθνπηθή πξνζέγγηζε ) 105° Πξνδηαγξαθή 21
Πξνηείλνπκε ηελ αιιαγή ηεο ελ ιόγσ πξνδηαγξαθήο ζε :
Να είλαη θαηάιιειε γηα ππέξβαξνπο αζζελείο ηνπιάρηζηνλ
450 θηιώλ θαη λα κπνξεί λα εθηειεί ρσξίο θαλέλα
απνιύησο πεξηνξηζκό ζην πιήξεο εύξνο ηνπο , όιεο ηηο
ειεθηξηθέο ηεο θηλήζεηο κε θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 200 θηιώλ
απαξαηηήησο Πξνδηαγξαθή 25 Πξνηείλνπκε ηελ αιιαγή

Αλαδήηεζε
Δηαβνπιεύζε
σλ

ηεο ελ ιόγσ πξνδηαγξαθήο ζε : Θα εθηηκεζεί ε δπλαηόηεηα
απνκλεκόλεπζεο δηακνξθσκέλσλ ζέζεσλ ηεο
ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο γηα επαλάθιεζε κέζσ ηνπ
ρεηξηζηεξίνπ , θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα λα ππάξρνπλ πξν
απνζεθεπκέλεο νη ζέζεηο flex, reflex zeroposition.
Όλνκα
MEDIC
PLAN MEDIZINE
TECHNIK

Email

Άξζξν Πρoκ.

Φεηροσργηθής
paipetis@medicΟρζοπεδηθής
plan.com
Τράπεδας

Ηκ/λία
05/10/2018

Αγαπεηνί θύξηνη, Αλαθεξόκελνη ζηελ αλσηέξσ
Δηαβνύιεπζε, ζαο ππνβάιινπκε ηηο αθόινπζεο
παξαηεξήζεηο καο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ ππόςε από ηηο
αξκόδηεο επηηξνπέο γηα ηελ ζύλαςε ησλ ηειηθώλ
πξνδηαγξαθώλ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε δηαθήξπμε γηα
ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδώλ. Αλαιπηηθόηεξα, πξνηείλνληαη νη
αθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη
κεγαιύηεξε επξύηεηα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό θαη ην
Ννζνθνκείν ζαο λα πξνκεζεπηεί Υεηξνπξγηθή Σξάπεδα
ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο: Παξάγξαθνο 9: Πξνηείλεηαη θαη
ην ηκήκα θάησ πιάηεο λα είλαη πξνζζαθαηξνύκελν, γηα
κεγαιύηεξε πξνζαξκνζηηθόηεηα (modularity) ηεο
ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο ώζηε λα εμππεξεηνύληαη όιεο νη
ρεηξνπξγηθέο εηδηθόηεηεο. Παξάγξαθνη 11 & 12:
Πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ζηνπο παξαθάησ όξνπο ηεο ελ
ιόγσ παξαγξάθνπ, θαζώο νξηζκέλα εύξε θαη ξπζκίζεηο
δελ ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα θαιύπηεη
κηα ζύγρξνλε Υεηξνπξγηθή Σξάπεδα ηειεπηαίαο
ηερλνινγίαο. «Μέζσ ησλ πιεθηξνινγίσλ λα
επηηπγράλνληαη ειεθηξηθά νη παξαθάησ ξπζκίζεηο: - Ύςνο
(ρσξίο ηα καμηιάξηα) από 600 έσο 1100mm πεξίπνπ
(±20mm) - Trendelenburg / Reverse Trendelenburg ± 55°
ηνπιάρηζηνλ - Κίλεζε ηεο ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο θαηά
ηνλ δηακήθε άμνλα (νιίζζεζε), γηα ιήςε αθηηλνγξαθίαο
ζηα ηκήκαηα πνπ θαιύπηνληαη από ηε δηάκεηξν ηεο
θνιώλαο. Μήθνο νιίζζεζεο ηεο ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο
κεγαιύηεξν από ηε δηάκεηξν ηεο θνιώλαο γηα ηελ
αλεκπόδηζηε ρξήζε ηνπ C-arm, ή έθθεληξα ηνπνζεηεκέλε
θνιώλα. - …» «Εθηόο από ηηο παξαπάλσ ειεθηξηθέο
θηλήζεηο, λα πξαγκαηνπνηνύληαη ρεηξνθίλεηα νη παξαθάησ
ξπζκίζεηο: - Σκήκα ηεο θεθαιήο πάλσ θαη θάησ: + 50° / 50° ηνπιάρηζηνλ» Πξνηείλεηαη θαη ε απαινηθή ηνπ όξνπ
«επηζπκεηό, όρη επί πνηλή απνθιεηζκνύ» Παξάγξαθνο
18.1: Πξνηείλεηαη ε απαινηθή ηνπ παξαθάησ όξνπ, γηαηί
δεκηνπξγεί αδηθαηνιόγεηα εκπόδηα ζην δηαγσληζκό:
«…θαηά 20 εθαηνζηά ηνπιάρηζηνλ θαη καθξνκεηξηθήο
ξύζκηζεο θαηά 20 εθαηνζηά ηνπιάρηζηνλ» Επηπιένλ

πξνηείλεηαη ε πξνζζήθε ησλ παξαθάησ εμαξηεκάησλ γηα
ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο νξζνπεδηθήο έιμεο: έλα (1) δεύγνο ζηήξημεο πνδηώλ - δπν (2) επηδαπέδηα
ζηεξίγκαηα ησλ κεραληζκώλ έιμεο γηα ρξήζε κόλν ζε
πεξηπηώζεηο ππέξβαξσλ αζζελώλ άλσ ησλ 170 Kgr, (ζε
πεξηπηώζεηο αζζελώλ κε βάξνο κηθξόηεξν ε ρξήζε ηεο
έιμεο λα γίλεηαη απαξαίηεηα ρσξίο ηα ελ ιόγσ
ζηεξίγκαηα) Παξάγξαθνο 20: Πξνηείλεηαη ε πξνζζήθε ηνπ
παξαθάησ όξνπ: - ηπρόλ βιάβε ή αλεπάξθεηα
νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο κε αληίζηνηρεο
νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο. Παξάγξαθνο 21:
Πξνηείλεηαη ην θνξηίν κε ην νπνίν ε ρεηξνπξγηθή ηξάπεδα
κπνξεί λα εθηειεί ρσξίο θαλέλα απνιύησο πεξηνξηζκό ζην
πιήξεο εύξνο ηνπο όιεο ηηο ειεθηξηθέο θηλήζεηο λα είλαη
250 θηιά. ΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ: Παξάγξαθνο
1.3: Πξνηείλεηαη ν θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη
πηζηνπνηεκέλνο κε ζύζηεκα πνηόηεηαο EN ISO 9001.
Πξνηείλεηαη επίζεο λα πξνζηεζνύλ νη θάησζη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί ε πξνκήζεηα
πιήξσο αλαβαζκηζκέλνπ ρεηξνπξγηθνύ ηξαπεδηνύ
ζύκθσλα κε ηηο Επξσπατθέο Οδεγίεο θαη ηηο ηειεπηαίεο
εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο: - Οη θηλήζεηο λα εθηεινύληαη από
πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο θηλεηήξα γηα κείσζε ηνπ ρξόλνπ
αληαπόθξηζεο ζηελ εθηέιεζε ησλ επηζπκεηώλ θηλήζεσλ
αιιά θαη γηα κεγαιύηεξε αληνρή ζηε ρξήζε (ζα εθηηκεζεί
ηδηαίηεξα o κεγαιύηεξνο αξηζκόο θηλεηήξσλ ζηε
πξαγκαηνπνίεζε ησλ θηλήζεσλ). - Να επηηξέπεηαη ε πιύζε
– απνιύκαλζε ηεο απνζπώκελεο ρεηξνπξγηθήο επηθάλεηαο
ζε πιπληήξην απνιύκαλζεο (tunnel).
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- ηελ παξάγξαθν 18 όπνπ δεηείηαη πξνο επηινγή πιήξεο
ζύζηεκα νξζνπεδηθήο έιμεο, παξαθαινύκε όπσο
πξνζηεζεί: «ην ηκήκα ηνπ πξνζαξκνγέα ηεο νξζνπεδηθήο

έιμεο πνπ βξίζθεηαη θάησ από ηελ πεξηνρή ηεο ππέινπ λα
είλαη πιήξσο αθηηλνδηαπεξαηό θαηά 360°, ώζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε αθηηλνζθόπεζε ζηελ πεξηνρή ηεο ππέινπ
κε C-ARM, ρσξίο λα απαηηείηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ
αζζελή» - Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε επξεία ζπκκεηνρή ζηελ
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, δεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρνπλ
αζζελείο άλσ ησλ 400 θηιώλ πνπ λα κπνξνύλ λα
ππνβιεζνύλ ζε αλαηζζεζία-επέκβαζε παξαθαινύκε όπσο
ηξνπνπνηήζεηε ηελ παξάγξαθν 21 σο θάησζη: « Να είλαη
θαηάιιειε γηα ππέξβαξνπο αζζελείο ηνπιάρηζηνλ 400
θηιώλ θαη λα κπνξεί λα εθηειεί ρσξίο θαλέλα απνιύησο
πεξηνξηζκό ζην πιήξεο εύξνο ηνπο, όιεο ηηο ειεθηξηθέο
θηλήζεηο κε θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 225 θηιά απαξαηηήησο» ηελ παξάγξαθν 23, πέξαλ ηνπ ζπζηήκαηνο απνθπγήο
ζύγθξνπζεο πνπ δεηείηαη, γηα ιόγνπο πιήξνπο αζθάιεηαο
ηνπ αζζελή αιιά θαη ηεο ηξάπεδαο, παξαθαινύκε όπσο
πξνζηεζεί: «επίζεο ζε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο, λα
δηαθόπηεη άκεζα ηελ επίκαρε θίλεζε θαη ηαπηόρξνλα λα
απνκαθξύλεη ην εκπιεθόκελν ηκήκα από ην ζεκείν
επαθήο»

