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Ραρατθριςεισ Οικονομικών Φορζων ζπειτα από τθν ολοκλιρωςθ 

Ρρώτθσ (Α) Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ για τθν ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΕΞΙ ΧΕΙΟΥΓΙΚΩΝ ΤΑΡΕΗΩΝ 

ΜΕΤΑΦΕΟΜΕΝΘΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ (CPV 33192230-3) τθσ ενταγμζνθσ 

πράξθσ με τίτλο: «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ»  μζςω χρθματοδότθςθσ 

από το «ΕΡ ΚΘΤΘ 2014-2020»  

 

 

1. Πνομα ΡΑΡΑΡΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ Email info@papapostolou.gr Άρκρο Ρρώτθ 

δθμόςια διαβοφλευςθ για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ζξι 

χειρουργικών τραπεηών μεταφ. επιφάνειασ  

Θμ/νία 20/10/2021Κφριοι, 

 

Αναφερόμενοι ςτθν εν κζματι διαβοφλευςθ, ςασ υποβάλλουμε τα ςχόλια τθσ εταιρείασ 

μασ: 

 

Στθν παράγραφο 4 τθσ ενότθτασ ΓΕΝΛΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ηθτείται: 

4.   Να είναι ςφγχρονθσ θλεκτροχδραυλικισ ι θλεκτρομθχανικισ τεχνολογίασ με 

μεταφερόμενθ επιφάνεια, με ενςωματωμζνο, ολοκλθρωμζνο, ανεξάρτθτο, εφεδρικό 

ςφςτθμα ίδιασ λειτουργίασ με το κφριο, που να διακζτει απαραίτθτα εφεδρικζσ μπαταρίεσ, 

αντλία και ςφςτθμα ελζγχου και να είναι ςυνεχϊσ ςε ταυτόχρονθ ςφνδεςθ με το κφριο 

ςφςτθμα. Στθ κολϊνα τθσ χειρουργικισ τράπεηασ να είναι τοποκετθμζνα εςωτερικά, όλα τα 

λειτουργικά μζρθ όπωσ οι μπαταρίεσ, το τροφοδοτικό, ο μεταςχθματιςτισ και θ μονάδα 

ελζγχου για μεγαλφτερθ εργονομία και αςφάλεια του προςωπικοφ ςτα χειρουργεία. 

Θ απαίτθςθ περί φπαρξθσ ολοκλθρωμζνου εφεδρικοφ ςυςτιματοσ ίδιασ λειτουργίασ με το 

κφριο, με εφεδρικζσ μπαταρίεσ, αντλία και ςφςτθμα ελζγχου, αφορά ςε χειρουργικζσ 

τράπεηεσ θλεκτροχδραυλικισ λειτουργίασ, όπου υπάρχει ζνασ κεντρικόσ κινθτιρασ που 

τροφοδοτεί όλεσ τισ κινιςεισ τθσ τράπεηασ με τθν βοικεια ελαιαντλίασ και ο οποίοσ 

καταπονείται ιδιαίτερα, ϊςτε να απαιτείται εφεδρικό ςφςτθμα  λειτουργίασ ςε περίπτωςθ 

βλάβθσ του κεντρικοφ κινθτιρα. Οι τράπεηεσ θλεκτρομθχανικισ τεχνολογίασ, διακζτουν 

ανεξάρτθτουσ κινθτιρεσ για τισ θλεκτρικζσ κινιςεισ τθσ και μάλιςτα για οριςμζνεσ κινιςεισ 

διακζτουν δφο κινθτιρεσ με αποτζλεςμα να μθ καταπονοφνται και ελαχιςτοποιείται ζτςι θ 

πικανότθτα βλάβθσ τουσ. Για τον λόγο τοφτο δεν απαιτείται ολοκλθρωμζνο εφεδρικό 

ςφςτθμα λειτουργίασ, αλλά εφεδρικό ςφςτθμα λειτουργίασ ςε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ 

κεντρικισ μονάδασ ελζγχου. 
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Επίςθσ επιςθμαίνεται ότι θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ αποτελεί  μοναδικό χαρακτθριςτικό 

ςυγκεκριμζνου καταςκευαςτικοφ οίκου και μάλιςτα αφορά τράπεηα τροχιλατθ και όχι 

τράπεηα με αποςπϊμενθ – μεταφερόμενθ επιφάνεια 

Για τουσ ανωτζρω λόγουσ παρακαλοφμε όπωσ τροποποιιςετε τθν οικεία παράγραφο ωσ 

κάτωκι: 

«Να είναι ςφγχρονθσ θλεκτροχδραυλικισ ι θλεκτρομθχανικισ τεχνολογίασ με 

μεταφερόμενθ επιφάνεια, με ενςωματωμζνο εφεδρικό ςφςτθμα λειτουργίασ ςε περίπτωςθ 

βλάβθσ τθσ κεντρικισ μονάδασ ελζγχου. Στθ κολϊνα τθσ χειρουργικισ τράπεηασ να είναι 

τοποκετθμζνα εςωτερικά, όλα τα λειτουργικά μζρθ όπωσ οι μπαταρίεσ, το τροφοδοτικό, ο 

μεταςχθματιςτισ και θ μονάδα ελζγχου για μεγαλφτερθ εργονομία και αςφάλεια του 

προςωπικοφ ςτα χειρουργεία.» 

 

 

Στθν παράγραφο 5 τθσ ενότθτασ ΓΕΝΛΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ηθτείται:  

5. Θ λειτουργία τθσ τράπεηασ να εξαςφαλίηεται και με θλεκτρικι 

παροχι από το δίκτυο και από ενςωματωμζνεσ μπαταρίεσ κφριου και 

εφεδρικοφ ςυςτιματοσ, maintenancefree. Να αναφερκεί ο χρόνοσ φόρτιςθσ και 

λειτουργίασ των μπαταριϊν προσ αξιολόγθςθ. 

 

Σε ςυνάρτθςθ  με τθν τισ παρατθριςεισ μασ ςχετικά με τθν παράγραφο 4 ανωτζρω, 

παρακαλοφμε όπωσ τροποποιιςετε τθν οικεία παράγραφο ωσ κάτωκι: 

 

«Θ λειτουργία τθσ τράπεηασ να εξαςφαλίηεται και με θλεκτρικι 

παροχι από το δίκτυο και από ενςωματωμζνεσ μπαταρίεσ maintenancefree. Να αναφερκεί 

ο χρόνοσ φόρτιςθσ και λειτουργίασ των μπαταριϊν προσ αξιολόγθςθ. 

 

 

Στθν παράγραφο 8 τθσ ενότθτασ ΓΕΝΛΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ηθτείται, ανάμεςα ςτα 

άλλα:  

 

8. ……. 

- τμιμα κάτω πλάτθσ προςκαφαιροφμενο 
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- Τμιμα λεκάνθσ προςκαφαιροφμενο 

- Δφο (2) τμιματα χεριϊν προςκαφαιροφμενα και με δυνατότθτα μετακίνθςθσ κατά 

180° 

 

Θ δυνατότθτα  προςκαφαίρεςθσ του κάτω τμιματοσ πλάτθσ αφενόσ μεν δεν προςφζρει 

κάποιο κλινικό όφελοσ αφετζρου περιορίηει τθν ευρεία ςυμμετοχι ςτθν διαγωνιςτικι 

διαδικαςία. 

Επιςθμαίνεται ότι θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ αποτελεί μοναδικό χαρακτθριςτικό τθσ 

χειρουργικισ τράπεηασ VANTO  του καταςκευαςτικοφ οίκου OPT. 

Επιςθμαίνεται ότι θ δυνατότθτα προςκαφαίρεςθσ του κάτω τμιματοσ πλάτθσ επιφζρει 

αςτάκεια ςτθν χειρουργικι  επιφάνεια λόγω τθσ φπαρξθσ πρόςκετων ςυνδζςμων. 

 

Για τουσ ανωτζρω λόγουσ παρακαλοφμε όπωσ τροποποιιςετε τθν οικεία παράγραφο ωσ 

κάτωκι: 

«- τμιμα κάτω πλάτθσ» 

 

Κεωροφμε ότι εκ παραδρομισ ηθτείται το τμιμα λεκάνθσ να είναι προςκαφαιροφμενο, 

κακόςον τοφτο αποτελεί τθν βάςθ τθσ χειρουργικισ επιφάνειασ και δεν είναι δυνατόν να 

προςκαφαιρείται 

 

Επιςθμαίνεται ότι  καμία χειρουργικι τράπεηα που κυκλοφορεί ςτθν παγκόςμια αγορά δεν 

πλθροί τθν ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ. 

 

Για τουσ ανωτζρω λόγουσ παρακαλοφμε όπωσ τροποποιιςετε τθν οικεία παράγραφο ωσ 

κάτωκι: 

«- τμιμα λεκάνθσ» 

 

Κεωροφμε ότι τα τμιματα χεριϊν πρζπει να εξειδικευτοφν και να επαναδιατυπωκοφν ςτθν 

ΕΝΟΤΘΤΑ «ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΧΕΛΟΥΓΛΚΩΝ ΤΑΡΕΗΩΝ» ανά ειδικότθτα. 

 

Για τον ανωτζρω λόγο, παρακαλοφμε όπωσ απαλειφκεί θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ και 

επαναδιατυπωκεί ςτθν ΕΝΟΤΘΤΑ «ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΧΕΛΟΥΓΛΚΩΝ ΤΑΡΕΗΩΝ» 
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Στθν παράγραφο 10 τθσ ενότθτασ ΓΕΝΛΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ηθτείται: 

 

10. Να επιτρζπεται με αςφάλεια θ πλφςθ και θ απολφμανςθ τθσ, και προσ τοφτο 

τα θλεκτρικά τθσ μζρθ να είναι πλενόμενου τφπου με βακμό προςταςίασ IPX6. 

  

Εδϊ θ ουςία τθσ απαίτθςθσ είναι τα θλεκτρικά μζρθ τθσ επιφάνειασ να είναι πλενόμενου 

τφπου και να επιτρζπεται θ πλφςθ - απολφμανςθ τθσ και ςε αυτοματοποιθμζνο πλυντιριο 

απολφμανςθσ (tunnel) και όχι ο βακμόσ προςταςίασ ζναντι διειςδυτικότθτασ  υγρϊν. 

Εξάλλου ο αιτοφμενοσ βακμόσ προςταςίασ αποτελεί φωτογραφικό τεχνικό χαρακτθριςτικό 

ςυγκεκριμζνθσ χειρουργικισ τράπεηασ αποκλείοντασ όλουσ τουσ άλλουσ καταςκευαςτικοφσ 

οίκουσ.  

Για τουσ ανωτζρω λόγουσ παρακαλοφμε όπωσ τροποποιιςετε τθν οικεία παράγραφο ωσ 

κάτωκι: 

« Να είναι καταςκευαςμζνθ από ανοξείδωτο χάλυβα και να επιτρζπεται με αςφάλεια  θ 

πλφςθ - απολφμανςθ τθσ ςε πλυντιριο απολφμανςθσ (tunnel) και προσ τοφτο τα θλεκτρικά 

τθσ μζρθ να είναι πλενόμενου τφπου. Να αναφερκεί ο βακμόσ προςταςίασ  ζναντι 

διειςδυτικότθτασ  υγρϊν.» 

 

 

Στθν παράγραφο 12 τθσ ενότθτασ ΓΕΝΛΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ηθτείται: 

 

 

12. Το χειρουργικό τραπζηι να διακζτει λειτουργία ISO CENTER ϊςτε όταν 

αλλάηει κζςθ κατά τθ διάρκεια τθσ επζμβαςθσ να μθν χάνεται το 

χειρουργικό πεδίο από το μικροςκόπιο 

 

Θ αιτοφμενθ λειτουργία ISO CENTER αποτελεί μοναδικό χαρακτθριςτικό τθσ χειρουργικισ 

τράπεηασ MST-7300N BX του καταςκευαςτικοφ οίκου MIZUHO και αφορά ςε μοναδικζσ 

εξειδικευμζνεσ επεμβάςεισ νευροχειρουργικισ. 
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Για τον ανωτζρω λόγο, παρακαλοφμε όπωσ απαλειφκεί θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ ι τα 

χαρακτθριςτικά τθσ νευροχειρουργικισ επιφάνειασ  να διαφοροποιθκοφν  και να 

εξειδικευτοφν  μόνο για τθν νευροχειρουργικι επιφάνεια ανεξάρτθτα από τισ υπόλοιπεσ 

επιφάνειεσ 

 

Στθν παράγραφο 13 τθσ ενότθτασ ΓΕΝΛΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ηθτείται: 

 

13. Θ κολϊνα ςτιριξθσ να είναι τοποκετθμζνθ ςε τζτοια κζςθ 

(ζκκεντρθ ςτιριξθ ι ςε ςχιμα Η) που να επιτρζπει τθν απρόςκοπτθ 

λειτουργία του C-Arm. 

 

Θ απαίτθςθ για ζκκεντρθ ςτιριξθ τθσ κολόνασ ι ςχιματοσ Η, αφενόσ μεν είναι μοναδικά 

χαρακτθριςτικά δφο ςυγκεκριμζνων καταςκευαςτικϊν οίκων (SHAERER για τθν ζκκεντρθ 

ςτιριξθ και MIZUHO για τθν κολόνα ςχιματοσ Η) και μάλιςτα αφοροφν ςε τροχιλατεσ 

τράπεηεσ και όχι ςε τράπεηεσ με αποςπϊμενθ επιφάνεια, με αποτζλεςμα τον περιοριςμό 

τθσ ευρείασ ςυμμετοχισ ςτθν διαγωνιςτικι διαδικαςία, αφετζρου θ απρόςκοπτθ 

λειτουργία με C-ARM, που είναι και ςκοπόσ τθσ προδιαγραφισ, εξαςφαλίηεται με τθν 

δυνατότθτα τθσ  οριηόντιασ ολίςκθςθσ που ηθτείται ςτθν ενότθτα ΧΕΛΟΥΓΛΚΘ ΕΡΛΦΑΝΕΛΑ  

 

Για τουσ ανωτζρω λόγουσ παρακαλοφμε όπωσ τροποποιιςτε τθν οικεία παράγραφο ωσ 

κάτωκι: 

 

«Να επιτρζπεται θ απρόςκοπτθ λειτουργεία του  C-AR-Μ. Να περιγραφεί ο τρόποσ που 

επιτυγχάνεται αυτό» 

 

Στθν παράγραφο 17 τθσ ενότθτασ ΓΕΝΛΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ηθτείται: 

 

17. Οι ρυκμίςεισ  και   οι κινιςεισ επιτυγχάνονται από: 

 

- Ενςφρματο χειριςτιριο, το οποίο κα εκτελεί όλεσ τισ κινιςεισ τθσ τράπεηασ. 

Το ενςφρματο χειριςτιριο να διακζτει οκόνθ LCD, ςτθν οποία να εμφανίηονται όλεσ οι 

λειτουργίεσ και οι τυχόν δυςλειτουργίεσ τθσ τράπεηασ (με εφχρθςτο ςφςτθμα 

αυτοδιάγνωςθσ, χωρίσ τθν χριςθ παρελκόμενων ςυςκευϊν για εξοικονόμθςθ χρόνου), 
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κακϊσ και θ κατάςταςθ φόρτιςθσ των μπαταριϊν. Να λειτουργεί με ανεξάρτθτο ςφςτθμα 

μπαταριϊν. 

 

- Εφεδρικό πλθκτρολόγιο που να βρίςκεται ςτθν βάςθ τθσ τράπεηασ, το οποίο να 

εκτελεί όλεσ τισ κινιςεισ τθσ τράπεηασ. Να διακζτει ενδείξεισ φόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν 

κφριου και δευτερεφοντοσ ςυςτιματοσ λειτουργίασ, κακϊσ και ενδείξεισ φυςιολογικισ 

λειτουργίασ ι δυςλειτουργίασ για κάκε ζνα από τα δφο ςυςτιματα λειτουργίασ. Να 

λειτουργεί με ανεξάρτθτο ςφςτθμα μπαταριϊν. Επιπλζον να διακζτει ποδοδιακόπτθ τριϊν 

κζςεων και αςφρματο πλθκτρολόγιο ίδιων δυνατοτιτων με το ενςφρματο 

 

Είναι ευρζωσ γνωςτό ότι το ενςφρματο χειριςτιριο λειτουργεί μζςω των ενςωματωμζνων 

μπαταριϊν τθσ τράπεηασ και μόνο το αςφρματο χειριςτιριο διακζτει ανεξάρτθτο ςφςτθμα 

επαναφορτιηόμενων μπαταριϊν. Επιπλζον, ςε ςυνδυαςμό με τα ςχόλια μασ ςτθν 

παράγραφο 4 ανωτζρω, παρακαλοφμε όπωσ τροποποιιςετε τθν οικεία παράγραφο ωσ 

κάτωκι : 

 

 

« - Ενςφρματο χειριςτιριο, το οποίο κα εκτελεί όλεσ τισ κινιςεισ τθσ τράπεηασ. 

Το ενςφρματο χειριςτιριο να διακζτει οκόνθ LCD, ςτθν οποία να εμφανίηονται όλεσ οι 

λειτουργίεσ και οι τυχόν δυςλειτουργίεσ τθσ τράπεηασ (με εφχρθςτο ςφςτθμα 

αυτοδιάγνωςθσ, χωρίσ τθν χριςθ παρελκόμενων ςυςκευϊν για εξοικονόμθςθ χρόνου), 

κακϊσ και θ κατάςταςθ φόρτιςθσ των μπαταριϊν.  

- Εφεδρικό πλθκτρολόγιο που να βρίςκεται ςτθν βάςθ τθσ τράπεηασ, το οποίο να 

εκτελεί όλεσ τισ κινιςεισ τθσ τράπεηασ. Να διακζτει ενδείξεισ φόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν  

κακϊσ και ενδείξεισ φυςιολογικισ λειτουργίασ ι δυςλειτουργίασ. Επιπλζον να διακζτει 

ποδοδιακόπτθ τριϊν κζςεων και αςφρματο πλθκτρολόγιο ίδιων δυνατοτιτων με το 

ενςφρματο 

 

 

Στθν παράγραφο 18 ςτθν υποενότθτα «ΚΟΛΩΝΑ» τθσ ενότθτασ ΓΕΝΛΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ 

ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ, ανάμεςα ςτα άλλα, ηθτείται: 

 

18. Μζςω των πλθκτρολογίων να επιτυγχάνονται θλεκτρικά οι παρακάτω ρυκμίςεισ: 

ΚΟΛΩΝΑ 
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- Φψοσ από 450mm ζωσ 1050mm (± 25mm) 

 

Το αιτοφμενο εφροσ ρφκμιςθσ φψουσ αποτελεί μοναδικόσ χαρακτθριςτικό τράπεηασ του 

καταςκευαςτικοφ οίκου MIZUHO, με αποτζλεςμα να περιορίηει ακζμιτα τθν ευρεία 

ςυμμετοχι ςτθν διαγωνιςτικι διαδικαςία. 

 

Για τον ανωτζρω λόγο παρακαλοφμε όπωσ τροποποιιςετε τθν οικεία παράγραφο  ωσ 

κάτωκι  

 

«Φψοσ (χωρίσ τα  μαξιλάρια) από 600mm ζωσ 1150mm (± 25mm) 

 

 

- Δυνατότθτα Συνδυαςμοφ τθσ κίνθςθσ Trendelenburg / ReverseTrendelenburg με 

τθν πλευρικι     κλίςθ     (TILT) κατά τουλάχιςτον 30° / 20° 

Ζνασ τζτοιοσ ςυνδυαςμόσ τθσ κίνθςθσ Trendelenburg / Reverse Trendelenburg με τθν 

πλευρικι κλίςθ (TILT) , αφενόσ μεν περιορίηει τθν ευρεία ςυμμετοχι ςτθν διαγωνιςτικι 

διαδικαςία, αφετζρου όχι μόνο δεν εξυπθρετεί κάποια χειρουργικι επζμβαςθ, αλλά μία 

τζτοια κζςθ είναι οριακι για τθν αςφάλεια του αςκενι.  

Για τουσ ανωτζρω λόγουσ, παρακαλοφμε όπωσ τροποποιιςετε τθν οικεία παράγραφο ωσ 

κάτωκι : 

- « Δυνατότθτα Συνδυαςμοφ τθσ κίνθςθσ Trendelenburg / Reverse Trendelenburg με 

τθν πλευρικι κλίςθ (TILT). Να αναφερκοφν  τα ςχετικά εφρθ προσ αξιολόγθςθ»  

 

Στθν παράγραφο 18 ςτθν υποενότθτα «ΧΕΛΟΥΓΛΚΘ ΕΡΛΦΑΝΕΛΑ» τθσ ενότθτασ ΓΕΝΛΚΕΣ 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ, ανάμεςα ςτα άλλα, ηθτείται: 

 

ΧΕΛΟΥΓΛΚΘ ΕΡΛΦΑΝΕΛΑ 

- Y sliding 8 εκατ. δεξιά & 8 εκατ. αριςτερά από τθν κεντρικι κζςθ 

Θ αιτοφμενθ λειτουργία τθσ εγκάρςιασ μετατόπιςθσ τθσ χειρουργικισ επιφάνειασ αποτελεί 

μοναδικό χαρακτθριςτικό τθσ χειρουργικισ τράπεηασ MST-7300N BX του καταςκευαςτικοφ 

οίκου MIZUHO και αφορά ςε μοναδικζσ  εξειδικευμζνεσ επεμβάςεισ νευροχειρουργικισ. 
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Για τον ανωτζρω λόγο, παρακαλοφμε όπωσ απαλειφκεί θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ ι τα 

χαρακτθριςτικά τθσ νευροχειρουργικισ επιφάνειασ  να διαφοροποιθκοφν  και να 

εξειδικευτοφν  μόνο για τθν νευροχειρουργικι επιφάνεια ανεξάρτθτα από τισ υπόλοιπεσ 

επιφάνειεσ. 

 

 

- Κίνθςθ λεκάνθσ/πυελικισ κζςθσ ι πλάτθσ ςε ανάςτροφθ κζςθ : +65° / -40° τουλάχιςτον 

 

Θ απαίτθςθ κλίςθσ  του τμιματοσ λεκάνθσ / πυζλου ι πλάτθσ ςε ανάςτροφθ κζςθ, αποτελεί 

μοναδικό χαρακτθριςτικό τράπεηασ με ζκκεντρθ ςτιριξθ τθσ κολόνασ, όπου το τμιμα 

πλάτθσ είναι τοποκετθμζνο πάνω από τθν κολόνα, με αποτζλεςμα να μθν είναι εφικτι θ 

κλίςθ του τμιματοσ πλάτθσ (που οφτωσ ι άλλωσ ηθτείται ανωτζρω +/- ) παρά μόνο αν θ 

επιφάνεια ςυντεκεί ςε ανάςτροφθ κζςθ, οπότε το τμιμα λεκάνθσ / πυζλου λειτουργεί ωσ 

τμιμα πλάτθσ. 

 

Για τον ανωτζρω λόγο και με δεδομζνο ότι θ κλίςθ του τμιματοσ πλάτθσ ηθτείται ανωτζρω, 

παρακαλοφμε όπωσ απαλειφκεί θ ςυγκεκριμζνθ παράγραφοσ 

 

- Κίνθςθ τθσ χειρουργικισ επιφάνειασ κατά τον διαμικθ άξονα (ολίςκθςθ), για λιψθ 

ακτινογραφίασ ςτα τμιματα που καλφπτονται από τθ διάμετρο τθσ κολϊνασ. Μικοσ 

ολίςκθςθσ τθσ χειρουργικισ επιφάνειασ μεγαλφτερο ςε ςχζςθ με τθ διάμετρο τθσ κολϊνασ 

για τθν ανεμπόδιςτθ χριςθ του C-Arm τουλάχιςτον 450mm τόςο από τθν πλευρά τθσ 

κεφάλθσ όςο και των ποδιϊν. 

 

Θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ οριηόντια ολίςκθςθσ κατά 450 mm τόςο προσ τθν πλευρά τθσ 

κεφαλισ όςο και προσ τθν πλευρά των ποδιϊν, δθλαδι 900  mm ςυνολικά, δεν διατίκεται 

από καμία τράπεηα ςτθν παγκόςμια αγορά. 

 

Εδϊ το ηθτοφμενο είναι θ απρόςκοπτθ λειτουργία του C-ARM και τοφτο επιτυγχάνεται όταν 

θ διαμικθσ διάςταςθ τθσ κολόνασ να είναι μικρότερθ από το εφροσ τθσ οριηόντιασ 

ολίςκθςθσ ϊςτε να αποφεφγονται τυχόν «τυφλά» ςθμεία (όπωσ ςωςτά αναφζρεται ςτθν εν 

λόγω  προδιαγραφι ανωτζρω. Κεωροφμε, αντί τθσ εν λόγω απαίτθςθσ, κα πρζπει να 

ηθτθκεί το ελεφκερο μικοσ ακτινοςκόπθςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν οριηόντια ολίςκθςθ, 

τόςο προσ τθν πλευρά τθσ κεφαλισ όςο και προσ τθν πλευρά των ποδιϊν προσ αξιολόγθςθ. 
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Για τουσ ανωτζρω λόγουσ, παρακαλοφμε όπωσ τροποποιιςετε τθν οικεία παράγραφο ωσ 

κάτωκι : 

 

«Κίνθςθ τθσ χειρουργικισ επιφάνειασ κατά τον διαμικθ άξονα (ολίςκθςθ), για λιψθ 

ακτινογραφίασ ςτα τμιματα που καλφπτονται από τθ διάμετρο τθσ κολϊνασ. Μικοσ 

ολίςκθςθσ τθσ χειρουργικισ επιφάνειασ μεγαλφτερο ςε ςχζςθ με τθ διάμετρο τθσ κολϊνασ 

για τθν ανεμπόδιςτθ χριςθ του C-Arm Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ, το ελεφκερο μικοσ 

ακτινοςκόπθςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν οριηόντια ολίςκθςθ, τόςο από τθν πλευρά τθσ 

κεφάλθσ όςο και των ποδιϊν. 

 

 

Στθν παράγραφο 18 ςτθν υποενότθτα «ΕΡΛΡΛΕΟΝ» τθσ ενότθτασ ΓΕΝΛΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ 

ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ, ανάμεςα ςτα άλλα, ηθτείται: 

 

-   Κεντρικό κλείδωμα τροχϊν. 

 

Κεωροφμε ότι θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ ζχει τεκεί εκ παραδρομισ, διότι ηθτοφνται 

τράπεηεσ με κολόνα μετακινοφμενθ με ειδικό τροχιλατο μεταφοράσ και όχι τροχιλατεσ 

τράπεηασ που επιβάλλεται να διακζτουν κλείδωμα τροχϊν. 

 

Για τον ανωτζρω λόγο, παρακαλοφμε, όπωσ απαλειφκεί θ οικεία παράγραφοσ. 

 

- Ρλικτρο εκτζλεςθσ των κινιςεων τθσ τράπεηασ με μικρότερθ  ταχφτθτα απαραίτθτα. 

Για ευαίςκθτουσ αςκενείσ είναι ςθμαντικό θ ταχφτθτα εκτζλεςθσ των κινιςεων να είναι 

πολφ χαμθλότερθ από τθν μζγιςτθ. 

Για τον ανωτζρω λόγο, παρακαλοφμε όπωσ τροποποιιςετε τθν οικεία παράγραφο ωσ 

κάτωκι: 

«Ρλικτρο εκτζλεςθσ των κινιςεων τθσ τράπεηασ με μικρότερθ  ταχφτθτα ζωσ περίπου 30% 

τθσ μζγιςτθσ, απαραίτθτα. 

 

 

Στθν παράγραφο 21 ςτθν υποενότθτα «ΕΡΛΡΛΕΟΝ» τθσ ενότθτασ ΓΕΝΛΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ 

ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ, ηθτείται: 
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Θ χειρουργικι επιφάνεια να είναι αρκρωτι (modular) και όλα τα τμιματα τθσ να είναι 

προςκαφαιροφμενα ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα να εξυπθρετοφνται όλεσ οι 

χειρουργικζσ ειδικότθτεσ. Να δφναται με κατάλλθλθ διαμόρφωςθ των τμθμάτων τθσ 

(προςκαφαίρεςθ) να εξυπθρετιςει αςκενι με φψοσ από 50cm (παιδί) ζωσ 210 cm (υψθλοφ 

αναςτιματοσ) ±5%. 

 

Σε ςυνάρτθςθ με τισ παρατθριςεισ μασ ςτθν παράγραφο  8 περί δυνατότθτα 

προςκαφαίρεςθσ των τμθμάτων κάτω πλάτθσ και λεκάνθσ, παρακαλοφμε όπωσ 

τροποποιιςετε τθν οικεία παράγραφο ωσ κάτωκι : 

 

«Θ χειρουργικι επιφάνεια να είναι αρκρωτι (modular) και όλα τα τμιματα τθσ να είναι 

προςκαφαιροφμενα (εκτόσ τμθμάτων κάτω πλάτθσ και λεκάνθσ) ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

δυνατότθτα να εξυπθρετοφνται όλεσ οι χειρουργικζσ ειδικότθτεσ. Να δφναται με κατάλλθλθ 

διαμόρφωςθ των τμθμάτων τθσ (προςκαφαίρεςθ) να εξυπθρετιςει αςκενι με φψοσ από 

50cm (παιδί) ζωσ 210 cm (υψθλοφ αναςτιματοσ) ±5%.» 

 

Στθν παράγραφο 27 ςτθν υποενότθτα «ΕΡΛΡΛΕΟΝ» τθσ ενότθτασ ΓΕΝΛΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ 

ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ, ανάμεςα ςτα άλλα, ηθτείται: 

 

- Να διακζτει ςφςτθμα για τθν αποφυγι ςφγκρουςθσ τθσ χειρουργικισ επιφάνειασ με 

τθν κολϊνα τθσ τράπεηασ και το δάπεδο, ςε περίπτωςθ λάκουσ χειριςμοφ από το χριςτθ. 

 

Κεωροφμε ότι το ςφςτθμα αποφυγισ τθσ ςφγκρουςθσ τθσ επιφάνειασ με τθν κολόνα ι το 

δάπεδο δεν είναι επαρκισ   για τθν αςφάλεια τόςο τθσ τράπεηασ όςο και του αςκενι. Ρροσ 

εξαςφάλιςθ τθσ πλιρουσ αςφάλειασ τόςο τθσ τράπεηασ όςο και του αςκενι πρζπει να 

διαςφαλίηεται και θ αποφυγι ατυχθμάτων από τθν ςφγκρουςθ τθσ επιφάνειασ με ξζνα 

αντικείμενα που τυχόν παρεμβάλλονται. 

 

Για τον ανωτζρω λόγο, παρακαλοφμε να προςτεκεί και θ ακόλουκθ απαίτθςθ : 

«Να αναγνωρίηει ςφγκρουςθ με ξζνα αντικείμενα και να διακόπτει άμεςα τθν ςχετικι 

κίνθςθ» 
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Στθν ενότθτα ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΧΕΛΟΥΓΛΚΩΝ ΤΑΡΕΗΩΝ ςτθν υποενότθτα ΣΕΤ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑΛΣΚΘΣΛΟΛΟΓΛΑΣ (6 ςετ), μεταξφ άλλων, ηθτείται:  

 

- Στιριγμα βραχίονα με δυνατότθτα περιςτροφισ (2 τεμάχια): 

 

Σε ςυνάρτθςθ με το ςχόλιο μασ ςτθν παράγραφο 8 περί των δφο τμθμάτων χεριϊν και προσ 

διευκόλυνςθ τόςο του αςκενι όςο και του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, παρακαλοφμε όπωσ 

τροποποιιςετε τθν οικεία παράγραφο ωσ κάτωκι : 

 

2 αρκρωτά ςτθρίγματα βραχίονα αναιςκθςίασ με δυνατότθτα ρφκμιςθσ με το   ζνα χζρι και 

ταχυςφνδεςμο προςαρμογισ τουσ ςτισ πλαϊνζσ ράγεσ τθσ χειρουργικισ   επιφάνειασ.  Θ 

ακτίνα κίνθςθσ του αρκρωτοφ βραχίονα να είναι τουλάχιςτον 400 mm και να ζχει τθν 

δυαντότθατ περιςτροφισ κατά 360ο . Απαραίτθτα να είναι κατάλλθλα για φπτια, πρθνι και 

πλάγια κζςθ ϊςτε να μθν απαιτείται θ αντικατάςταςθ τουσ ανάλογα με τθν επικυμθτι  

κζςθ ( φπτια, πρθνι ι πλάγια κζςθ) 

 

Κεωροφμε ότι κα πρζπει να προςτεκεί και το κάτωκι εξάρτθμα 

-    Λμάντα πρόςδεςθσ  χεριοφ 

 

 

Στθν ενότθτα ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΧΕΛΟΥΓΛΚΩΝ ΤΑΡΕΗΩΝ ςτθν υποενότθτα ΣΕΤ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ 

ΝΕΥΟΧΕΛΟΥΓΛΚΟΥ ΤΑΡΕΗΛΟΥ ( 1 ςετ) ηθτείται:  

 

 

Θ χειρουργικι τράπεηα, να ςυνοδεφεται από πλιρεσ ςφςτθμα νευροχειρουργικισ ςτιριξθσ 

κεφαλισ τεςςάρων ςθμείων αποτελοφμενο από: 

 

Λ. Στιριγμα κεφαλισ 

Μεταλλικό θμικυκλικό πλαίςιο με ζξι (6) υποδοχζσ βιδϊν προσ επιλογι τεςςάρων (4) ι 

ακόμα και ζξι (6) ςθμείων, ανάλογα με τθν προςπζλαςθ. 

Θ τοποκζτθςθ των βιδϊν ςτθ διαδικαςία ςτερζωςθσ να γίνεται με απλι προϊκθςθ μζχρι 

τθν επαφι με το κρανίο και κατόπιν περιςτρζφοντασ τθ βίδα 2 ολόκλθρεσ ςτροφζσ, ϊςτε να 

ιςοδυναμεί με 3 χιλιοςτά εντόσ του κρανίου. 
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ΛΛ. Θμικφκλιο που ςτερεϊνεται πάνω ςτο ςτιριγμα κεφαλισ και διακζτει: 

- δυο (2) slideadjusters για τθν τοποκζτθςθ των πολφςπαςτων διαςτολζων τφπου 

Leyla ςε οποιοδιποτε ςθμείο του θμικυκλίου, ανάλογα με τθν επζμβαςθ. 

- δφο (2) ςτθρίγματα χεριϊν χειρουργοφ. 

- μία (1) φαρζτρα διακερμίασ ι αναρρόφθςθσ. 

- δεφτερο θμικφκλιο με υποδοχζσ για 6 περίπου ελκτιρεσ δζρματοσ (ψαράδικα) 

- εξάρτθμα κικθ για patties, που προςαρτάται ςτο πιο πάνω δεφτερο θμικφκλιο.  

-          2 πολφςπαςτουσ retractors τφπου Leyla 

 

ΛΛΛ . Ρροςαρμογζα χειρουργικοφ τραπεηιοφ με βάςθ ςτιριξθσ του παραπάνω ςυςτιματοσ , 

ςφαιρικοφ τφπου για ςτακεροποίθςθ ςε οποιαδιποτε κζςθ 

Να αναφερκοφν αναλυτικά τυχόν επιπλζον παρελκόμενα για αξιολόγθςθ. 

 

Το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ κεφαλισ για νευροχειρουργικζσ επεμβάςεισ 

διατίκεται αποκλειςτικά από τον καταςκευαςτικό οίκο MIZUHO με αποτζλεςμα να 

αποκλείονται όλοι οι άλλοι καταςκευαςτικοί οίκοι. 

Για τον ανωτζρω λόγο, παρακαλοφμε όπωσ τροποποιιςετε τθν οικεία παράγραφο ωσ 

κάτωκι : 

 

«Λ. Στιριγμα κεφαλισ 

Μεταλλικό θμικυκλικό πλαίςιο με ζξι (6) υποδοχζσ βιδϊν προσ επιλογι τεςςάρων (4) ι 

ακόμα και ζξι (6) ςθμείων, ανάλογα με τθν προςπζλαςθ. 

Θ τοποκζτθςθ των βιδϊν ςτθ διαδικαςία ςτερζωςθσ να γίνεται με απλι προϊκθςθ μζχρι 

τθν επαφι με το κρανίο και κατόπιν περιςτρζφοντασ τθ βίδα 2 ολόκλθρεσ ςτροφζσ, ϊςτε να 

ιςοδυναμεί με 3 χιλιοςτά εντόσ του κρανίου. 

 

ΛΛ. Θμικφκλιο που ςτερεϊνεται πάνω ςτο ςτιριγμα κεφαλισ και διακζτει: 

- δυο (2) slideadjusters για τθν τοποκζτθςθ των πολφςπαςτων διαςτολζων τφπου 

Leyla ςε οποιοδιποτε ςθμείο του θμικυκλίου, ανάλογα με τθν επζμβαςθ. 

- δφο (2) ςτθρίγματα χεριϊν χειρουργοφ. 
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- μία (1) φαρζτρα διακερμίασ ι αναρρόφθςθσ. 

- δεφτερο θμικφκλιο με υποδοχζσ για 6 περίπου ελκτιρεσ δζρματοσ (ψαράδικα) 

- εξάρτθμα κικθ για patties, που προςαρτάται ςτο πιο πάνω δεφτερο θμικφκλιο. -2 

πολφςπαςτουσ retractors τφπου Leyla 

 

ΛΛΛ . Ρροςαρμογζα χειρουργικοφ τραπεηιοφ με βάςθ ςτιριξθσ του παραπάνω ςυςτιματοσ , 

ςφαιρικοφ τφπου για ςτακεροποίθςθ ςε οποιαδιποτε κζςθ 

Να αναφερκοφν αναλυτικά τυχόν επιπλζον παρελκόμενα για αξιολόγθςθ. 

 

Πλα τα ανωτζρω εξαρτιματα να ςυνοδεφονται με τα αντίςτοιχα ςυνδετικά τουσ (clamps) 

για τθν προςαρμογι τουσ ςτθν χειρουργικι επιφάνεια. 

 

Ι εναλλακτικά να προςφερκεί ιςοδφναμο ςφςτθμα που να εξυπθρετεί νευροχειρουργικζσ 

επεμβάςεισ κεφαλισ. Να περιγραφεί προσ αξιολόγθςθ» 

 

Επίςθσ ςε ςυνάρτθςθ με το ςχόλιο μασ ςτθν παράγραφο 8 περί των δφο τμθμάτων χεριϊν 

και προσ διευκόλυνςθ τόςο του αςκενι όςο και του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, 

παρακαλοφμε όπωσ τροποποιιςετε τθν οικεία παράγραφο ωσ κάτωκι : 

 

2 αρκρωτά ςτθρίγματα βραχίονα αναιςκθςίασ με δυνατότθτα ρφκμιςθσ με το   ζνα χζρι και 

ταχυςφνδεςμο προςαρμογισ τουσ ςτισ πλαϊνζσ ράγεσ τθσ χειρουργικισ   επιφάνειασ.  Θ 

ακτίνα κίνθςθσ του αρκρωτοφ βραχίονα να είναι τουλάχιςτον 400 mm και να ζχει τθν 

δυνατότθτα περιςτροφισ κατά 360ο . Απαραίτθτα να είναι κατάλλθλα για φπτια, πρθνι και 

πλάγια κζςθ ϊςτε να μθν απαιτείται θ αντικατάςταςθ τουσ ανάλογα με τθν επικυμθτι  

κζςθ ( φπτια, πρθνι ι πλάγια κζςθ) 

 

Στθν ενότθτα ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΧΕΛΟΥΓΛΚΩΝ ΤΑΡΕΗΩΝ ςτθν υποενότθτα ΣΕΤ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ 

ΟΚΟΡΕΓΛΚΘΣ ΧΕΛΟΥΓΛΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ (1 ςετ), μεταξφ άλλων, ηθτείται:  

 

1. Ρλιρεσ ςφςτθμα ορκοπεδικισ ζλξθσ κάτω άκρων εναζριασ προςαρμογισ αποτελοφμενο 

από: 
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• δφο μθχανιςμοφσ (βραχίονεσ) ζλξθσ ρυκμιηόμενου μικουσ, πλιρεισ με ςυςτιματα 

μικρομετρικισ ρφκμιςθσ κατά 20 εκατοςτά τουλάχιςτον και μακρομετρικισ ρφκμιςθσ κατά 

20 εκατοςτά τουλάχιςτον (δυναμόμετρα). 

 

Ρροσ εξαςφάλιςθ τθσ πλιρουσ ακτινοδιαπερατότθτασ κατά τισ επεμβάςεισ ιςχίου, 

κεωροφμε ότι οι μθχανιςμοί ζλξθσ (βραχίονεσ) πρζπει να είναι πλιρωσ ακτινοδιαπερατοί 

κατά 360ο και καταςκευαςμζνοι από ανκρακονιματα. 

 

Για τον ανωτζρω λόγο, παρακαλοφμε όπωσ τροποποιιςετε τθν οικεία παράγραφο ωσ 

κάτωκι : 

 

«δφο μθχανιςμοφσ (βραχίονεσ) ζλξθσ, πλιρωσ ακτινοδιαπερατοί κατά 360ο, 

καταςκευαςμζνοι από ανκρακονιματα, πλιρεισ με ςυςτιματα μικρομετρικισ ρφκμιςθσ 

κατά 20 εκατοςτά τουλάχιςτον και μακρομετρικισ ρφκμιςθσ κατά 20 εκατοςτά τουλάχιςτον 

(δυναμόμετρα).» 

 

 

3. Τμιμα πλάτθσ τριϊν μερϊν (εκ των οποίων τα δυο πλευρικά να 

προςκαφαιροφνται) για επεμβάςεισ ϊμων, με ρυκμιηόμενο τμιμα κεφαλισ τφπου 

«κάςκασ» 

 

6. Διάταξθ beachchair για χειρουργεία ϊμου./  

 

Κεωροφμε ότι θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ καλφπτεται από τθν παράγραφο 3 ανωτζρω. 

 

Για τον ανωτζρω λόγο, παρακαλοφμε όπωσ απαλειφκεί θ οικεία παράγραφοσ  

 

Επιπροςκζτωσ, κεωροφμε ότι για λόγουσ κάλυψθσ όλθσ τθσ γκάμασ των ορκοπεδικϊν 

επεμβάςεων κα πρζπει να προςτεκοφν τα κάτωκι εξαρτιματα : 

 

- Επιφάνεια χειρουργικισ άκρασ χειρόσ διαςτάςεων 820x360mm περίπου  
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με  ςφιγκτιρα προςαρμοηόμενθ επί τθσ χειρουργικισ επιφάνειασ, τροχιλατθ  με πλευρικζσ 

ράγεσ. Δυνατότθτα ρφκμιςθσ φψουσ κακϊσ και περιςτροφισ κατά +/- 45ο 

- Συςκευι ζλξθσ πιχυ άκρασ χειρόσ «WEINBERGER» το οποίο να ζχει τθν δυνατότθτα 

ςυνεργαςίασ με τθν άτρακτο ζλξθσ του ςυςτιματοσ ορκοπεδικισ ζλξθσ που περιγράφεται 

ανωτζρω ςτθν παράγραφο 1  ανωτζρω   

 

Επίςθσ ςε ςυνάρτθςθ με το ςχόλιο μασ ςτθν παράγραφο 8 περί των δφο τμθμάτων χεριϊν 

και προσ διευκόλυνςθ τόςο του αςκενι όςο και του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, 

παρακαλοφμε όπωσ προςκζςετε  τθν κάτωκι παράγραφο : 

 

2 αρκρωτά ςτθρίγματα βραχίονα αναιςκθςίασ με δυνατότθτα ρφκμιςθσ με το   ζνα χζρι και 

ταχυςφνδεςμο προςαρμογισ τουσ ςτισ πλαϊνζσ ράγεσ τθσ χειρουργικισ   επιφάνειασ.  Θ 

ακτίνα κίνθςθσ του αρκρωτοφ βραχίονα να είναι τουλάχιςτον 400 mm και να ζχει τθν 

δυνατότθτα περιςτροφισ κατά 360ο . Απαραίτθτα να είναι κατάλλθλα για φπτια, πρθνι και 

πλάγια κζςθ ϊςτε να μθν απαιτείται θ αντικατάςταςθ τουσ ανάλογα με τθν επικυμθτι  

κζςθ ( φπτια, πρθνι ι πλάγια κζςθ) 

 

Στθν ενότθτα ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΧΕΛΟΥΓΛΚΩΝ ΤΑΡΕΗΩΝ ςτθν υποενότθτα ΣΕΤ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ 

ΟΥΟΛΟΓΛΚΘΣ - ΚΩΑΚΟΧΕΛΟΥΓΛΚΘΣ ΧΕΛΟΥΓΛΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ (1 ςετ), μεταξφ άλλων 

ηθτείται: 

 

- Στιριγμα βραχίονα όταν ο αςκενισ βρίςκεται ςε πλευρικι κζςθ, μεταβλθτοφ 

φψουσ με δυνατότθτα περιςτροφισ (1 τεμάχιο)  

 

Σε ςυνάρτθςθ με το ςχόλιο μασ ςτθν παράγραφο 8 περί των δφο τμθμάτων χεριϊν και προσ 

διευκόλυνςθ τόςο του αςκενι όςο και του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, παρακαλοφμε όπωσ 

τροποποιιςετε τθν οικεία παράγραφο ωσ κάτωκι : 

 

2 αρκρωτά ςτθρίγματα βραχίονα αναιςκθςίασ με δυνατότθτα ρφκμιςθσ με το   ζνα χζρι και 

ταχυςφνδεςμο προςαρμογισ τουσ ςτισ πλαϊνζσ ράγεσ τθσ χειρουργικισ   επιφάνειασ.  Θ 

ακτίνα κίνθςθσ του αρκρωτοφ βραχίονα να είναι τουλάχιςτον 400 mm και να ζχει τθν 

δυνατότθτα περιςτροφισ κατά 360ο . Απαραίτθτα να είναι κατάλλθλα για φπτια, πρθνι και 

πλάγια κζςθ ϊςτε να μθν απαιτείται θ αντικατάςταςθ τουσ ανάλογα με τθν επικυμθτι  

κζςθ ( φπτια, πρθνι ι πλάγια κζςθ) 
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Στθν ενότθτα ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΧΕΛΟΥΓΛΚΩΝ ΤΑΡΕΗΩΝ ςτθν υποενότθτα ΣΕΤ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΛΚΘΣ ΧΕΛΟΥΓΛΚΘΣ (1 ςετ), μεταξφ άλλων ηθτείται: 

 

- Στιριγμα Βραχίονα όταν ο αςκενισ βρίςκεται ςε πλευρικι κζςθ, μεταβλθτοφ 

φψουσ με δυνατότθτα περιςτροφισ (2 τεμάχιο) 

 

Σε ςυνάρτθςθ με το ςχόλιο μασ ςτθν παράγραφο 8 περί των δφο τμθμάτων χεριϊν και προσ 

διευκόλυνςθ τόςο του αςκενι όςο και του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, παρακαλοφμε όπωσ 

τροποποιιςετε τθν οικεία παράγραφο ωσ κάτωκι : 

 

2 αρκρωτά ςτθρίγματα βραχίονα αναιςκθςίασ με δυνατότθτα ρφκμιςθσ με το   ζνα χζρι και 

ταχυςφνδεςμο προςαρμογισ τουσ ςτισ πλαϊνζσ ράγεσ τθσ χειρουργικισ   επιφάνειασ.  Θ 

ακτίνα κίνθςθσ του αρκρωτοφ βραχίονα να είναι τουλάχιςτον 400 mm και να ζχει τθν 

δυνατότθτα περιςτροφισ κατά 360ο . Απαραίτθτα να είναι κατάλλθλα για φπτια, πρθνι και 

πλάγια κζςθ ϊςτε να μθν απαιτείται θ αντικατάςταςθ τουσ ανάλογα με τθν επικυμθτι  

κζςθ ( φπτια, πρθνι ι πλάγια κζςθ) 

 

Στθν ενότθτα ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΧΕΛΟΥΓΛΚΩΝ ΤΑΡΕΗΩΝ ςτθν υποενότθτα ΣΕΤ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ 

ΓΥΝΑΛΚΟΛΟΓΛΚΘΣ ΧΕΛΟΥΓΛΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ (1 ςετ): 

  

Σε ςυνάρτθςθ με το ςχόλιο μασ ςτθν παράγραφο 8 περί των δφο τμθμάτων χεριϊν και προσ 

διευκόλυνςθ τόςο του αςκενι όςο και του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, παρακαλοφμε όπωσ 

προςκζςετε ςτθν οικεία παράγραφο το κάτωκι : 

 

2 αρκρωτά ςτθρίγματα βραχίονα αναιςκθςίασ με δυνατότθτα ρφκμιςθσ με το   ζνα χζρι και 

ταχυςφνδεςμο προςαρμογισ τουσ ςτισ πλαϊνζσ ράγεσ τθσ χειρουργικισ   επιφάνειασ.  Θ 

ακτίνα κίνθςθσ του αρκρωτοφ βραχίονα να είναι τουλάχιςτον 400 mm και να ζχει τθν 

δυνατότθτα περιςτροφισ κατά 360ο . Απαραίτθτα να είναι κατάλλθλα για φπτια, πρθνι και 

πλάγια κζςθ ϊςτε να μθν απαιτείται θ αντικατάςταςθ τουσ ανάλογα με τθν επικυμθτι  

κζςθ ( φπτια, πρθνι ι πλάγια κζςθ) 

 

Στθν ενότθτα ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΧΕΛΟΥΓΛΚΩΝ ΤΑΡΕΗΩΝ ςτθν υποενότθτα ΣΕΤ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ 

ΩΛ ΧΕΛΟΥΓΛΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ (1 ςετ): 

 



17 
 

Σε ςυνάρτθςθ με το ςχόλιο μασ ςτθν παράγραφο 8 περί των δφο τμθμάτων χεριϊν και προσ 

διευκόλυνςθ τόςο του αςκενι όςο και του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, παρακαλοφμε όπωσ 

προςκζςετε ςτθν οικεία παράγραφο το κάτωκι : 

 

2 αρκρωτά ςτθρίγματα βραχίονα αναιςκθςίασ με δυνατότθτα ρφκμιςθσ με το   ζνα χζρι και 

ταχυςφνδεςμο προςαρμογισ τουσ ςτισ πλαϊνζσ ράγεσ τθσ χειρουργικισ   επιφάνειασ.  Θ 

ακτίνα κίνθςθσ του αρκρωτοφ βραχίονα να είναι τουλάχιςτον 400 mm και να ζχει τθν 

δυνατότθτα περιςτροφισ κατά 360ο . Απαραίτθτα να είναι κατάλλθλα για φπτια, πρθνι και 

πλάγια κζςθ ϊςτε να μθν απαιτείται θ αντικατάςταςθ τουσ ανάλογα με τθν επικυμθτι  

κζςθ ( φπτια, πρθνι ι πλάγια κζςθ) 

 

Στθν παράγραφο 5. τθσ ενότθτασ ΤΟΧΘΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΤΘΣ ΧΕΛΟΥΓΛΚΘΣ ΕΡΛΦΑΝΕΛΑΣ 

ΚΑΛ ΤΘΣ ΚΟΛΩΝΑΣ (τεμάχια 2), μεταξφ άλλων ηθτείται: 

 

5. Να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα. 0,5% 

Με δεδομζνο ότι διάφοροι καταςκευαςτικοί οίκοι χρθςιμοποιοφν διαφορετικά ανοξείδωτο 

υλικά καταςκευισ και για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ευρείασ ςυμμετοχισ ςτθν διαγωνιςτικι 

διαδικαςία, παρακαλοφμε όπωσ τροποποιιςετε τθν οικεία παράγραφο ωσ κάτωκι : 

«Να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο υλικό. Να γίνει αναλυτικι περιγραφι του 

υλικοφ καταςκευισ προτιμάται το ελαφρφτερο υλικό ϊςτε να διευκολφνεται θ μεταφορά 

του από το προςωπικό». 

 

Κα κζλαμε να επιςθμάνουμε ότι το τροχιλατο που προτίκεται να προςφζρει θ εταιρεία 

μασ (του Γερμανικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου TRUMPF) είναι καταςκευαςμζνο από ειδικό 

κράμα αλουμινίου (εκ φφςεωσ ανοξείδωτο υλικό) που ζχει υποςτεί ειδικι διαδικαςία 

ςκλιρυνςθσ και όχι μόνο ζχει  τισ ίδιεσ αντοχζσ ςτισ μθχανικζσ καταπονιςεισ και τθν ίδια 

αντιοξειδωτικι ικανότθτα με τον ανοξείδωτο χάλυβα αλλά και είναι ελαφρφτερο, γεγονόσ 

που  διευκολφνει τθν διαδικαςία μεταφοράσ. 

 

Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε περαιτζρω πλθροφορία. 

Για τθν ΡΑΡΑΡΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ 

Ακανάςιοσ Καρδοφλασ 

Διευκυντισ Ρωλιςεων 
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2. Πνομα ΑΝΔΙΩΤΘ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Email chryssadakos@biosense.gr

 Άρκρο ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΕΞΙ ΧΕΙΟΥΓΙΚΩΝ 

ΤΑΡΕΗΩΝ  

Θμ/νία 19/10/2021Αξιότιμοι κφριοι και κυρίεσ, 

Με το παρόν κα κζλαμε να ςασ υποβάλλουμε τισ παρατθριςεισ μασ ςχετικά με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ που αφοροφν τθν "Ρρομικεια και εγκατάςταςθ ΣΥςτιματοσ Ζξι 

Χειρουργικϊν Τραπεηϊν Μεταφερόμενθσ επιφάνειασ (CPV 33192230-3) ςτα πλαίςια 

Αναβάκμιςθσ των Υπθρεςιϊν Υγείασ ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων "Ο Άγιοσ Γεϊργιοσ". 

Ριο ςυγκεκριμζνα: 

 

ΡΑΑΓΑΦΟΣ 5 

Θ χειρουργικι επιφάνεια κακ' όλο το μικοσ και πλάτοσ τθσ να είναι ακτινοδιαπερατι και 

να αποτελείται από ζξι (6) τουλάχιςτον τμιματα 

 

- τμιμα κάτω πλάτθσ προςκαφαιροφμενο 

 

H ςχετικι απαίτθςθ είναι φωτογραφικι, χαρακτθριςτικό τθσ χειρουργικισ τράπεηασ VANTO  

του καταςκευαςτικοφ οίκου OPT. 

 

Ρροτείνουμε τθν  διαμόρφωςθ τθσ ςχετικισ  προδιαγραφισ ωσ κατωτζρω: 

«- τμιμα κάτω πλάτθσ» 

 

- Τμιμα λεκάνθσ προςκαφαιροφμενο 

 

Το τμιμα λεκάνθσ δεν είναι δυνατόν να προςκαφαιρείται 

 

Ρροτείνουμε τθν  διαμόρφωςθ τθσ ςχετικισ  προδιαγραφισ ωσ κατωτζρω: 

«- τμιμα λεκάνθσ» 

 

 

10. Να επιτρζπεται με αςφάλεια θ πλφςθ και θ απολφμανςθ τθσ, και προσ τοφτο 
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τα θλεκτρικά τθσ μζρθ να είναι πλενόμενου τφπου με βακμό προςταςίασ IPX6. 

  

Ο  βακμόσ προςταςίασ 6 αποτελεί φωτογραφικι διάταξθ ςυγκεκριμζνθσ τθσ χειρουργικισ 

τράπεηασ VANTO του οίκου OPT αποκλείοντασ όλουσ τουσ άλλουσ καταςκευαςτικοφσ 

οίκουσ.  

Ρροτείνουμε τθν  διαμόρφωςθ τθσ ςχετικισ  προδιαγραφισ ωσ κατωτζρω: 

« Να είναι καταςκευαςμζνθ από ανοξείδωτο χάλυβα και να επιτρζπεται με αςφάλεια  θ 

πλφςθ - απολφμανςθ τθσ ςε πλυντιριο απολφμανςθσ (tunnel) και προσ τοφτο τα θλεκτρικά 

τθσ μζρθ να είναι πλενόμενου τφπου.  

 

11. Το χειρουργικό τραπζηι να διακζτει λειτουργία ISO CENTER ϊςτε όταν 

αλλάηει κζςθ κατά τθ διάρκεια τθσ επζμβαςθσ να μθν χάνεται το 

χειρουργικό πεδίο από το μικροςκόπιο 

 

Θ λειτουργία ISO CENTER είναι φωτογραφικό   χαρακτθριςτικό τθσ χειρουργικισ τράπεηασ 

MST-7300N BX του καταςκευαςτικοφ οίκου MIZUHO  

 

Ρροτείνουμε τθν  διαγραφι τθσ ςχετικισ  προδιαγραφισ 

 

12. Μζςω των πλθκτρολογίων να επιτυγχάνονται θλεκτρικά οι παρακάτω ρυκμίςεισ: 

ΚΟΛΩΝΑ 

- Φψοσ από 450mm ζωσ 1050mm (± 25mm) 

 

Το ςυγκεκριμζνο μζγεκοσ ρφκμιςθσ φψουσ είναι φωτογραφικό  χαρακτθριςτικό τράπεηασ 

του καταςκευαςτικοφ οίκου MIZUHO 

 

Ρροτείνουμε τθν  διαμόρφωςθ τθσ ςχετικισ  προδιαγραφισ ωσ κατωτζρω  

 

«Φψοσ  από 600mm ζωσ 1150mm (± 25mm) 
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- Δυνατότθτα Συνδυαςμοφ τθσ κίνθςθσ Trendelenburg / ReverseTrendelenburg με 

τθν πλευρικι     κλίςθ     (TILT) κατά τουλάχιςτον 30° / 20° 

 

Ο αιτοφμενοσ ςυνδυαςμόσ  Trendelenburg / Reverse Trendelenburg δεν ζχει κάποια κλινικι 

εφαρμογι. 

 

Ρροτείνουμε τθν  διαμόρφωςθ τθσ ςχετικισ  προδιαγραφισ ωσ κατωτζρω 

« Δυνατότθτα Συνδυαςμοφ τθσ κίνθςθσ Trendelenburg / Reverse Trendelenburg με τθν 

πλευρικι κλίςθ (TILT). 

 

ΧΕΛΟΥΓΛΚΘ ΕΡΛΦΑΝΕΛΑ 

 

- Y sliding 8 εκατ. δεξιά & 8 εκατ. αριςτερά από τθν κεντρικι κζςθ - 8 εκ 100 9 ζωσ11εκ 110 

> 12 εκ120 - 6% 

 

Θ απαίτθςθ  Y sliding  είναι φωτογραφικι για τθν   χειρουργικι τράπεηα MST-7300N BX του 

καταςκευαςτικοφ οίκου MIZUHO  

 

Ρροτείνουμε τθν  διαγραφι τθσ ςχετικισ  προδιαγραφισ 

 

ΣΕΤ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ ΝΕΥΟΧΕΛΟΥΓΛΚΟΥ ΤΑΡΕΗΛΟΥ ( 1 ςετ) 2% 

 

Θ χειρουργικι τράπεηα , να ςυνοδεφεται από πλιρεσ ςφςτθμα νευροχειρουργικισ ςτιριξθσ 

κεφαλισ τεςςάρων ςθμείων αποτελοφμενο από: 

 

Λ. Στιριγμα κεφαλισ 

Μεταλλικό θμικυκλικό πλαίςιο με ζξι (6) υποδοχζσ βιδϊν προσ επιλογι τεςςάρων (4) ι 

ακόμα και ζξι (6) ςθμείων, ανάλογα με τθν προςπζλαςθ. 

Θ τοποκζτθςθ των βιδϊν ςτθ διαδικαςία ςτερζωςθσ να γίνεται με απλι προϊκθςθ μζχρι 

τθν επαφι με το κρανίο και κατόπιν περιςτρζφοντασ τθ βίδα 2 ολόκλθρεσ ςτροφζσ, ϊςτε να 

ιςοδυναμεί με 3 χιλιοςτά εντόσ του κρανίου. 
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ΛΛ. Θμικφκλιο που ςτερεϊνεται πάνω ςτο ςτιριγμα κεφαλισ και διακζτει: 

- δυο (2) slideadjusters για τθν τοποκζτθςθ των πολφςπαςτων διαςτολζων τφπου 

Leyla ςε οποιοδιποτε ςθμείο του θμικυκλίου, ανάλογα με τθν επζμβαςθ. 

- δφο (2) ςτθρίγματα χεριϊν χειρουργοφ. 

- μία (1) φαρζτρα διακερμίασ ι αναρρόφθςθσ. 

- δεφτερο θμικφκλιο με υποδοχζσ για 6 περίπου ελκτιρεσ δζρματοσ (ψαράδικα) 

- εξάρτθμα κικθ για patties, που προςαρτάται ςτο πιο πάνω δεφτερο θμικφκλιο. -2 

πολφςπαςτουσ retractors τφπου Leyla 

 

ΛΛΛ . Ρροςαρμογζα χειρουργικοφ τραπεηιοφ με βάςθ ςτιριξθσ του παραπάνω ςυςτιματοσ , 

ςφαιρικοφ τφπου για ςτακεροποίθςθ ςε οποιαδιποτε κζςθ 

Να αναφερκοφν αναλυτικά τυχόν επιπλζον παρελκόμενα για αξιολόγθςθ. 

 

Το αιτοφμενο νευροχειρουργικό  ςφςτθμα ςυγκράτθςθσ κεφαλισ είναι φωτογραφικό για  

τον καταςκευαςτικό οίκο MIZUHO  

 

 

Ρροτείνουμε εναλλακτικά να ηθτθκεί ειδικό  νευροχειρουργικό ςφςτθμα κεφαλισ τφπου 

MAYFIELD  

 

 

Με εκτίμθςθ, 

 

BIOSENSE 
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3. Πνομα MEDIC PLAN HEALTH PROJECT Email paipetis@medic-plan.com

 Άρκρο Σχόλια διαβοφλευςθσ για προμικεια και εγκατάςταςθ Συςτιματοσ 

Ζξι Χειρουργικών Τραπεηών  

Θμ/νία 19/10/2021Αξιότιμοι κφριοι, 

 

Αναφερόμενοι ςτθν ανωτζρω Διαβοφλευςθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, παρακαλοφμε όπωσ 

τροποποιιςετε / απαλείψετε τισ κάτωκι παραγράφουσ, κακϊσ περιζχουν δεςμευτικά-

περιοριςτικά ςτοιχεία και εμποδίηουν τθ ςυμμετοχι τθσ εταιρίασ μασ ςτο διαγωνιςμό για 

δυνατότθτεσ οι οποίεσ είτε δεν παρζχουν κανζνα απολφτωσ κλινικό όφελοσ είτε είναι 

ιδιαίτερα περιοριςτικζσ και με χαρακτθριςτικά προθγοφμενθσ τεχνολογίασ, απορρίπτοντασ 

πιο ςφγχρονεσ μεκόδουσ που διακζτουν οι χειρουργικζσ τράπεηεσ τθσ εταιρίασ μασ.  

 

Αναλυτικότερα: 

 

Ραράγραφοσ 4: «…με ενςωματωμζνο, ολοκλθρωμζνο, ανεξάρτθτο, εφεδρικό ςφςτθμα ίδιασ 

λειτουργίασ με το κφριο, που να διακζτει απαραίτθτα εφεδρικζσ μπαταρίεσ, αντλία και 

ςφςτθμα ελζγχου και να είναι ςυνεχϊσ ςε ταυτόχρονθ ςφνδεςθ με το κφριο ςφςτθμα. …» 

 

Ρροτεινόμενθ τροποποίθςθ: 

«Το ςφνολο των χειρουργικϊν τραπεηιϊν να ςυνοδεφεται με ζνα (1) τεμάχιο ανεξάρτθτου 

εφεδρικοφ ςυςτιματοσ - διάταξθσ, που να διακζτει απαραίτθτα εφεδρικζσ μπαταρίεσ και 

να επιτρζπει τθ πραγματοποίθςθ όλων των θλεκτρικϊν κινιςεων ςε περιπτϊςεισ βλάβθσ 

του τροφοδοτικοφ ι και του πίνακα ελζγχου αλλά και τθν πραγματοποίθςθ όλων των 

θλεκτρικϊν κινιςεων τθσ χειρουργικισ επιφάνειασ όταν αυτι βρίςκεται πάνω ςτο 

τροχιλατο μεταφοράσ.» 

_______________________________ 

 

Ραράγραφοσ 5: «Θ λειτουργία τθσ τράπεηασ να εξαςφαλίηεται και με θλεκτρικι παροχι από 

το δίκτυο και από ενςωματωμζνεσ μπαταρίεσ κφριου και εφεδρικοφ ςυςτιματοσ, 

maintenance free. …» 

 

Ρροτεινόμενθ τροποποίθςθ: 

«Θ λειτουργία τθσ τράπεηασ να εξαςφαλίηεται και με θλεκτρικι παροχι από το δίκτυο και 

από ενςωματωμζνεσ μπαταρίεσ maintenance free. …» 
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_______________________________ 

 

Ραράγραφοσ 12: «Το χειρουργικό τραπζηι να διακζτει λειτουργία ISO CENTER ϊςτε όταν 

αλλάηει κζςθ κατά τθ διάρκεια τθσ επζμβαςθσ να μθν χάνεται το χειρουργικό πεδίο από το 

μικροςκόπιο.» 

 

Ρροτείνεται θ απαλοιφι τθσ εν λόγω παραγράφου. 

_______________________________ 

 

Ραράγραφοσ 13: «Θ κολϊνα ςτιριξθσ να είναι τοποκετθμζνθ ςε τζτοια κζςθ (ζκκεντρθ 

ςτιριξθ ι ςε ςχιμα Η) που να επιτρζπει τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του C-arm.» 

 

Ρροτείνεται θ απαλοιφι τθσ εν λόγω παραγράφου. 

_______________________________ 

 

Ραράγραφοσ 17: «Οι ρυκμίςεισ και οι κινιςεισ να επιτυγχάνονται από: 

- Ενςφρματο χειριςτιριο, το οποίο κα εκτελεί όλεσ τισ κινιςεισ τθσ τράπεηασ. Το 

ενςφρματο χειριςτιριο να διακζτει οκόνθ LCD, ςτθν οποία να εμφανίηονται όλεσ οι 

λειτουργίεσ και οι τυχόν δυςλειτουργίεσ τθσ τράπεηασ (με εφχρθςτο ςφςτθμα 

αυτοδιάγνωςθσ, χωρίσ τθ χριςθ παρελκόμενων ςυςκευϊν για εξοικονόμθςθ χρόνου), 

κακϊσ και θ κατάςταςθ φόρτιςθσ των μπαταριϊν. Να λειτουργεί με ανεξάρτθτο ςφςτθμα 

μπαταριϊν.  

- Εφεδρικό πλθκτρολόγιο που να βρίςκεται ςτθν βάςθ τθσ τράπεηασ, το οποίο να 

εκτελεί όλεσ τισ κινιςεισ τθσ τράπεηασ. Να διακζτει ενδείξεισ φόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν 

κφριου και δευτερεφοντοσ ςυςτιματοσ λειτουργίασ, κακϊσ και ενδείξεισ φυςιολογικισ 

λειτουργίασ ι δυςλειτουργίασ για κάκε ζνα από τα δφο ςυςτιματα λειτουργίασ. Να 

λειτουργεί με ανεξάρτθτο ςφςτθμα μπαταριϊν. Επιπλζον να διακζτει ποδοδιακόπτθ τριϊν 

κζςεων και αςφρματο πλθκτρολόγιο ίδιων δυνατοτιτων με το ενςφρματο.» 

 

Ρροτεινόμενθ τροποποίθςθ: 

«Οι ρυκμίςεισ και οι κινιςεισ να επιτυγχάνονται από: 

- Ενςφρματο χειριςτιριο, το οποίο κα εκτελεί όλεσ τισ κινιςεισ τθσ τράπεηασ. Το 

ενςφρματο χειριςτιριο να διακζτει οκόνθ LCD, ςτθν οποία να εμφανίηονται όλεσ οι 
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λειτουργίεσ και οι τυχόν δυςλειτουργίεσ τθσ τράπεηασ, κακϊσ και θ κατάςταςθ φόρτιςθσ 

των μπαταριϊν.  

- Εφεδρικό πλθκτρολόγιο που να βρίςκεται ςτθν κολϊνα τθσ τράπεηασ, το οποίο να 

εκτελεί όλεσ τισ κινιςεισ τθσ τράπεηασ. Να διακζτει ενδείξεισ φόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν, 

κακϊσ και ενδείξεισ φυςιολογικισ λειτουργίασ ι δυςλειτουργίασ. Επιπλζον να διακζτει 

ποδοδιακόπτθ τριϊν κζςεων και αςφρματο πλθκτρολόγιο ίδιων δυνατοτιτων με το 

ενςφρματο (να προςφερκοφν προσ επιλογι).» 

_______________________________ 

 

Ραράγραφοσ 18: «Μζςω των πλθκτρολογίων να επιτυγχάνονται θλεκτρικά οι παρακάτω 

ρυκμίςεισ: 

ΚΟΛΩΝΑ 

- Φψοσ από 450mm ζωσ 1050mm (±25mm). 

- … 

- Δυνατότθτα λιψθσ κζςθσ μθδζν (0) για αυτόματθ επαναφορά ςτθ βαςικι οριηόντια 

κζςθ και ταυτόχρονθ ευκυγράμμιςθ όλων των κινιςεων.  

ΧΕΛΟΥΓΛΚΘ ΕΡΛΦΑΝΕΛΑ 

- Y sliding 8 εκατ. δεξιά & 8 εκατ. αριςτερά από τθν κεντρικι κζςθ 

- … 

ΕΡΛΡΛΕΟΝ 

- Κεντρικό κλείδωμα τροχϊν.» 

 

 

Ρροτεινόμενθ τροποποίθςθ: 

«Μζςω των πλθκτρολογίων να επιτυγχάνονται θλεκτρικά οι παρακάτω ρυκμίςεισ: 

ΚΟΛΩΝΑ 

- Φψοσ από 650mm ζωσ 1050mm (±25mm). 

- … 

- Δυνατότθτα λιψθσ κζςθσ μθδζν (0) για αυτόματθ επαναφορά ςτθ βαςικι οριηόντια 

κζςθ.»  
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Ρροτείνεται θ απαλοιφι των παρακάτω όρων:  

ΧΕΛΟΥΓΛΚΘ ΕΡΛΦΑΝΕΛΑ 

- Y sliding 8 εκατ. δεξιά & 8 εκατ. αριςτερά από τθν κεντρικι κζςθ 

- … 

ΕΡΛΡΛΕΟΝ 

- Κεντρικό κλείδωμα τροχϊν.» 

_______________________________ 

 

ΣΕΤ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ ΝΕΥΟΧΕΛΟΥΓΛΚΟΥ ΤΑΡΕΗΛΟΥ (1 ςετ) 

 

Επιςθμαίνεται ότι το ηθτοφμενο ςετ αποτελείται από επεμβατικά εξαρτιματα τα οποία δεν 

διακζτουν οι εταιρίεσ που προμθκεφονται χειρουργικζσ τράπεηεσ. Ρροτείνεται θ 

αντικατάςταςι του με το παρακάτω: 

 

«Θ χειρουργικι τράπεηα να ςυνοδεφεται από ςετ Εξαρτθμάτων Νευροχειρουργικισ: 

- Μαξιλάρι για επεμβάςεισ μεςοςπονδφλιου δίςκου (1 τεμάχιο) 

- Ρλιρεσ ςφςτθμα Mayfield για πρόςκια και οπίςκια προςπζλαςθ μαηί με 

προςαρμογζα ςτθν επιφάνεια, (1 τεμάχιο) αποτελοφμενο από: 

• Αντάπτορα για τθν προςαρμογι του ςυςτιματοσ MAYFIELD ςτο χειρουργικό 

τραπζηι  

• Σφιγκτιρα κρανίου  

• Βαςικι μονάδα ςτιριξθσ  

• Ρροςκζφαλο ενθλίκων ςχιματοσ πετάλου  

• Ρεριςτρεφόμενο αντάπτορα  

• Τρεισ (3) ακίδεσ ενθλίκων  

- Μπάρα προςαρμογισ εξαρτθμάτων για χειρουργικζσ επεμβάςεισ με αςκενείσ ςτθ 

κακιςτικι κζςθ (1 τεμάχιο) 

- Ρροςκζφαλο κυκλικό ενθλίκων (1 τεμάχιο)» 

_______________________________ 
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ΣΕΤ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ ΟΚΟΡΕΔΛΚΘΣ ΧΕΛΟΥΓΛΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ (1 ςετ) 

 

Ραράγραφοσ 1: «Ρλιρεσ ςφςτθμα ορκοπεδικισ ζλξθσ κάτω άκρων εναζριασ προςαρμογισ, 

αποτελοφμενο από: 

- … 

- Δφο μθχανιςμοφσ (βραχίονεσ) ζλξθσ ρυκμιηόμενου μικουσ, πλιρεισ, με ςυςτιματα 

μικρομετρικισ ρφκμιςθσ κατά 20 εκατοςτά τουλάχιςτον και μακρομετρικισ ρφκμιςθσ κατά 

20 εκατοςτά τουλάχιςτον (δυναμόμετρα) 

- …» 

 

Ρροτεινόμενθ τροποποίθςθ όρου: 

«Ρλιρεσ ςφςτθμα ορκοπεδικισ ζλξθσ κάτω άκρων εναζριασ προςαρμογισ, αποτελοφμενο 

από: 

- … 

- Δφο μθχανιςμοφσ (βραχίονεσ) ζλξθσ ρυκμιηόμενου μικουσ, πλιρεισ, με ςυςτιματα 

μικρομετρικισ ρφκμιςθσ (δυναμόμετρα) 

- …» 

_______________________________ 

 

Μετά τιμισ,  

 

Για τθν MEDIC PLAN HEALTH PROJECT 

 

Ραϊπζτθσ Νικθφόροσ  

(Μθχανικόσ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ – Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ρωλιςεων) 
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