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Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

Καλαβρύτων 37, Τ.Κ. 263 32, Πάτρα 

 

Υπόψη: Γραφείου Προμηθειών           Αρ. Πρωτ.: SA-8/22 

 04/02/2022 

 

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για τις 

ανάγκες της ΜΜΑ του νοσοκομείου. 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της υπηρεσίας σας με Αριθμό Πρωτοκόλλου: 3173/28-01-2022 για 

διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Κρεβατιών Νοσηλείας προϋπολογισμού 

3.400,00 € (τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) / τεμάχιο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ευχαρίστως σας 

παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας ως κάτωθι. 

 

▪ 1η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Η τεχνική προδιαγραφή 4 αναφέρει: 
 
 «4. H επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων περίπου 200 x 85 cm, αποτελούμενη από τέσσερα (4) 
πλαστικά τμήματα πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό υλικό με 
πιστοποιημένη αντιμικροβιακή σύσταση. Τα επιμέρους τμήματα να δύνανται να αντικατασταθούν σε 
περίπτωση φθοράς τους. Να κατατεθεί πιστοποιητικό σχετικά με την αντιμικροβιακή σύσταση.» 
 
Είναι επουσιώδης η ύπαρξη επιφάνειας κατάκλισης με πιστοποιημένη αντιμικροβιακή σύσταση καθώς ο 
ασθενής ή το νοσηλευτικό προσωπικό δεν έρχεται σε επαφή με αυτή αφού καλύπτεται από το στρώμα που 
διαθέτει αυτό το χαρακτηριστικό. Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται η απόκλιση στις διαστάσεις της 
επιφάνειας κατάκλισης η οποία δεν μπορεί να ξεπερνάει τα ±5 cm 
 
Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 
 
«4. H επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων 200 x 85 cm (±5cm), αποτελούμενη από τέσσερα (4) 
πλαστικά τμήματα πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό 
υλικό. Τα επιμέρους τμήματα να δύνανται να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς τους.» 
 
▪ 2η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Η τεχνική προδιαγραφή 5 αναφέρει: 
 
«5. Να είναι στιβαρής κατασκευής και να δέχεται ασθενή βάρους τουλάχιστον 220kg.» 
 
Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες ΕΝ 60601-2-52 για την κατασκευή μία κλίνης, το συνολικό βάρος που 
μπορεί να δεχτεί είναι o συνδυασμός του βάρους του στρώματος, των παρελκομένων και του ασθενούς, και 
αυτό ονομάζεται ασφαλές φορτίο λειτουργίας. Οπότε, αντίστοιχα και η εν λόγω προδιαγραφή θα πρέπει να 
ακολουθεί αυτή την οδηγία με το μεγαλύτερο ποσοστό των κλινών της αγοράς να δύναται να δεχτούν βάρος 
τουλάχιστον 250 kg. Μάλιστα για μεγαλύτερη ασφάλεια και αποφυγή βλαβών στα ηλεκτρικά μοτέρ, θα πρέπει 
να υπάρχει και σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση. 
 
Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 
 
«5. Να είναι στιβαρής κατασκευής και να διαθέτει ασφαλές φορτίο λειτουργίας τουλάχιστον 250kg, με 
προστασία υπερφόρτωσης.» 
 
▪ 3η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Η τεχνική προδιαγραφή 6 αναφέρει: 
 
«6. Οι μετόπες κεφαλής και ποδιών να είναι ενιαίου τύπου από πλαστικό αντιμικροβιακής σύστασης, οι οποίες 
να προσθαφαιρούνται εύκολα. Να διαθέτουν σύστημα κλειδώματος στο σασί. Η μετώπη κεφαλής να είναι 



 

 

σταθερή και να μην ακολουθεί τις κινήσεις της κλίνης. Να κατατεθεί πιστοποιητικό σχετικά με την 
αντιμικροβιακή σύσταση.» 
 
Είναι επουσιώδης η ύπαρξη αντιμικροβιακού υλικού στις μετόπες, καθώς δεν έρχεται σε άμεση επαφή το 
νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό αφού φοράει γάντια για την εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας (πχ. 
αφαίρεση μετώπης κεφαλής για διασωλήνωση). Επίσης, για την ύπαρξη σταθερής μετώπης κεφαλής 
απαιτείται η κλίνη να είναι μεγαλύτερη κατά μήκος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείτε πρόβλημα σε 
μικρά δωμάτια, ιδιαίτερα δε όταν απαιτείται να χρησιμοποιηθεί φορείο για την μεταφορά του ασθενή και 
πρέπει να περάσει από μπροστά από την κλίνη. 
 
Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 
 
«6. Οι μετόπες κεφαλής και ποδιών να είναι ενιαίου τύπου από πλαστικό υλικό, οι οποίες να 
προσθαφαιρούνται εύκολα. Να διαθέτουν σύστημα κλειδώματος στο σασί.» 
 
▪ 4η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Η τεχνική προδιαγραφή 7 αναφέρει: 
 
«7. Να διαθέτει από δύο πλαστικά πλαϊνά κιγκλιδώματα αντιμικροβιακής σύστασης σε κάθε πλευρά, τα οποία 
να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του μήκους της επιφάνειας κατάκλισης με ύψος τουλάχιστον 40 cm. Να 
διαθέτουν μηχανισμό εύκολης αναδίπλωσης με κίνηση καθ’ ύψος κατακόρυφα.» 
 
Όπως αναφέρουμε και παραπάνω, είναι επουσιώδης η ύπαρξη αντιμικροβιακού υλικού στην κλίνη, καθώς 
το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό δεν έρχεται σε άμεση επαφή με αυτή αφού φοράει γάντια για την 
εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας. Οπότε, το ίδιο ισχύει και για τα πλαϊνά κιγκλιδώματα που αποτελούν 
τμήμα της κλίνης. Επίσης, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 60601-2-52 το ύψος των κιγκλιδωμάτων θα 
πρέπει να είναι 22 cm ψηλότερα από την επιφάνεια του στρώματος, οπότε, όταν ζητείται στρώμα των 14cm 
το ύψος των κιγκλιδωμάτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 36cm. 
 
Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 
 
«7. Να διαθέτει από δύο πλαστικά πλαϊνά κιγκλιδώματα σε κάθε πλευρά, τα οποία να καλύπτουν το 
μεγαλύτερο μέρος του μήκους της επιφάνειας κατάκλισης με ύψος τουλάχιστον 36cm. Να διαθέτουν 
μηχανισμό εύκολης αναδίπλωσης με κίνηση καθ’ ύψος κατακόρυφα.» 
 
▪ 5η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Η τεχνική προδιαγραφή 8 αναφέρει: 
 
«8. Να διαθέτει ενσύρματο χειριστήριο ασθενή για την ρύθμιση κινήσεων. Να διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενες 
τις ακόλουθες θέσεις μέσω μοτέρ: 
• Εύρος διακύμανσης ύψους μεταξύ 35-80 (±2cm). 
• Τμήματος πλάτης τουλάχιστον 70ο μοίρες. 
• Τμήματος μηρών τουλάχιστον 35ο μοίρες. 
• Trendelenburg \ AntiTrendelenburg τουλάχιστον 15 ο μοίρες. 
• Ανεξάρτητη ηλεκτρική ανύψωση των ποδιών τουλάχιστον 20 μοίρες.» 
 
Η προδιαγραφή αναφέρεται σε κινήσεις που θα πρέπει να ελέγχονται μόνο από το νοσηλευτικό προσωπικό 
και όχι από τον ασθενή, ιδιαίτερα δε όταν σε αυτές περιλαμβάνεται και η ειδική κίνηση Trendelenburg / 
AntiTrendelenburg.  
Επίσης, οι περισσότερες κλίνες του εμπορίου συμπεριλαμβανομένης και αυτή της εταιρίας μας, διαθέτουν 
εύρος κίνησης ύψους περίπου 35cm με το κατώτερο όριο να ξεκινάει στα ~39 cm. 
Τέλος, των τμήμα ποδιών σπανίως ρυθμίζεται από το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά ακόμα και σε 
περίπτωση που απαιτηθεί, αυτό μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί χειροκίνητα καθώς τα πόδια αποτελούν το 
μικρότερο βάρος του σώματος του ασθενή.  
 
 
 



 

 

Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 
 
«8. Να διαθέτει ενσύρματο χειριστήριο νοσηλευτικού προσωπικού για την ρύθμιση κινήσεων. Να 
διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενες τις ακόλουθες θέσεις μέσω μοτέρ: 
• Εύρος διακύμανσης ύψους μεταξύ 39-74 (±2cm). 
• Τμήματος πλάτης τουλάχιστον 70ο μοίρες. 
• Τμήματος μηρών τουλάχιστον 35ο μοίρες. 
• Trendelenburg \ AntiTrendelenburg τουλάχιστον 15 ο μοίρες. 
• Ανεξάρτητη ηλεκτρική ή μηχανική ανύψωση των ποδιών τουλάχιστον 20 μοίρες.» 
 
▪ 6η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Η τεχνική προδιαγραφή 10 αναφέρει: 
 
«10. Η κλίνη να διαθέτει μηχανικό σύστημα με ευκρινή, εύκολα προσβάσιμο διακόπτη (ή μοχλό) για άμεση 
οριζοντίωση προς έκτακτες περιπτώσεις αναγκών CPR.» 
 
Για την εκτέλεση του CPR απαιτείται τουλάχιστον το τμήμα της πλάτης να οριζοντιώνεται μηχανικά. Πέραν 
τούτου, όλες πλέον οι κλίνες διαθέτουν και ηλεκτρική ρύθμιση του CPR με το πάτημα μόνο ενός κομβίου, με 
την κλίνη να ρυθμίζεται άμεσα και καθ’ ύψος στο χαμηλότερο σημείο, ώστε να έχουν πρόσβαση όλοι για την 
εκτέλεση των θωρακικών συμπιέσεων στον ασθενή.  
 
Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 
«10. Η κλίνη να διαθέτει μηχανικό σύστημα με ευκρινώς, εύκολα προσβάσιμο διακόπτη (ή μοχλό), 
για άμεση οριζοντίωση του τμήματος της πλάτης προς έκτακτες περιπτώσεις αναγκών CPR. 
Επιπλέον, η κλίνη να διαθέτει δυνατότητα και ηλεκτρικής ρύθμισης του CPR με το πάτημα ενός 
κουμπιού, η οποία θα οριζοντιώνεται και ταυτόχρονα θα ρυθμίζεται και καθ’ ύψος στο χαμηλότερο 
σημείο, προς διευκόλυνση του νοσηλευτικού προσωπικού.» 
 
▪ 7η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Η τεχνική προδιαγραφή 14 αναφέρει: 
 
« 14. Η κλίνη να συνοδεύεται με στρώμα κατάλληλο για την προστασία από κατακλίσεις μέχρι 4ου βαθμού 
με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

• Το στρώμα να είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, 
τουλάχιστον δύο στρώσεων αφρού πολυουρεθάνης-βισκόζης. 

• Να είναι ύψους τουλάχιστον 14 cm και κατάλληλης πυκνότητας (τουλάχιστον 40 kg/m3). 

• Το στρώμα να είναι ελαφρύ, το μέγεθός του ανάλογο των διαστάσεων της κλίνης και κατάλληλο για βάρος 
ασθενή 220 kg τουλάχιστον. 

• Το στρώμα να διαθέτει κάλυμμα με φερμουάρ, το οποίο να είναι αδιάβροχο, αεροδιαπερατό, 
αντιβακτηριακό, διελαστικό και βραδύκαυστο. Να πλένεται στο πλυντήριο.» 

 
Όπως αναφέρουμε και στην 2η παρατήρηση, το βάρος που μπορεί να δεχτεί η κλίνη είναι συνδυασμός του 
βάρους του στρώματος, των παρελκομένων και του ασθενή. Οπότε, το στρώμα θα πρέπει να είναι κατάλληλο 
να αντέχει βάρος ασθενή τουλάχιστον 200 kg ώστε η κλίνη να καλύπτει και το βάρος των υπολοίπων υλικών.  
Επιπλέον, αναφορικά με την πυκνότητα, αυτή θα πρέπει να είναι διαφορετική κατά μήκος της επιφάνειας 
κατάκλισης καθώς δεν ασκούνται οι ίδιες πιέσεις από το σώμα. Οπότε, θα πρέπει να διαχωρίζεται σε τρεις 
διαφορετικές ζώνες, κεφαλής – κορμού – πελμάτων ώστε να υποστηρίζει στο μέγιστο τον ασθενή. 
Τέλος, το στρώμα θα πρέπει να διαθέτει και ενισχυμένα πλαϊνά, ώστε να αποφεύγεται η βύθιση του 
στρώματος όταν ο ασθενής γυρίζει στα πλάγιά του, αυξάνοντας έτσι την αίσθηση της ασφάλειας του. 
 
Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 
 
« 14. Η κλίνη να συνοδεύεται με στρώμα κατάλληλο για την προστασία από κατακλίσεις μέχρι 4ου 
βαθμού με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

• Το στρώμα να είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για νοσοκομειακή 
χρήση, τουλάχιστον δύο στρώσεων αφρού πολυουρεθάνης-βισκόζης. 



 

 

• Να είναι ύψους τουλάχιστον 14 cm και να διαθέτει τουλάχιστον τρεις διαφορετικές εργονομικές 
ζώνες στήριξης για κεφαλή, κορμό, πέλματα, διαφορετικών πυκνοτήτων. 

• Το στρώμα να είναι ελαφρύ, το μέγεθός του ανάλογο των διαστάσεων της κλίνης και κατάλληλο 
για βάρος ασθενή 200 kg τουλάχιστον. 

• Να διαθέτει ενισχυμένα πλαϊνά κατά μήκος του, για να διασφαλίζεται η σταθερότητα του ασθενή 
όταν τοποθετείται στα πλάγια του στρώματος. 

• Το στρώμα να διαθέτει κάλυμμα με φερμουάρ, το οποίο να είναι αδιάβροχο, αεροδιαπερατό, 
αντιβακτηριακό, διελαστικό και βραδύκαυστο. Να πλένεται στο πλυντήριο.» 

 
▪ 8η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Ο γενικός όρος 2 αναφέρει: 
 
« 2. Οι συμμετέχουσες εταιρείες για το είδος 2 να μπορούν να διαθέσουν δείγματα των προσφερόμενων 
ειδών προς επίδειξη εφόσον ζητηθούν εντός δέκα (10) ημερών.» 
 
Η κλίνη είναι από τα σημαντικότερα είδη για τον ασθενή και το νοσηλευτικό – ιατρικό προσωπικό καθώς έχει 
συνεχόμενη επίδραση στην εξέλιξη της νοσηλείας και η οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις ζητούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές μπορεί να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις. Για το λόγο αυτό, είναι επιτακτική η επίδειξη των 
κλινών προς επίρρωση όλων των ζητούμενων τεχνικών χαρακτηριστικών, επί ποινή αποκλεισμού. 
 
Προτείνουμε την τροποποίηση του όρου ως εξής: 
 
« 2. Οι συμμετέχουσες εταιρείες για το είδος 2 να μπορούν να διαθέσουν δείγματα των 
προσφερόμενων ειδών προς επίδειξη όλων των ζητούμενων τεχνικών χαρακτηριστικών εντός δέκα 
(10) ημερών από την έγγραφη αναγγελία, επί ποινή αποκλεισμού.» 
 
▪ 9η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. Ο γενικός όρος 6 αναφέρει: 
 
« 6. Αποστολή προμήθειας εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της σύμβασης - ανάληψης 
εργασιών από το Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».» 
 
Η κλίνη δεν διατίθεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αλλά κατασκευάζεται πάντα ανάλογα με τις 
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές με αποτέλεσμα το ελάχιστο χρονικό διάστημα διάθεσης να είναι οι 
ενενήντα (90) ημέρες.  
 
Προτείνουμε την τροποποίηση του όρου ως εξής: 
 
« 6. Αποστολή προμήθειας εντός ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από το Γ. 
Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».» 
 
 
Τέλος, παρακάτω σας προτείνουμε να προστεθούν στις τεχνικές προδιαγραφές χαρακτηριστικά τα οποία 
αυξάνουν την λειτουργικότητα της κλίνης, ενώ παράλληλα δεν αυξάνουν το κόστος αυτής. 
 
▪ Τεχνική προδιαγραφή 15: 
« Η κλίνη να διαθέτει ενσύρματο χειριστήριο από την πλευρά του ασθενή με τα εξής χαρακτηριστικά: 
-  Ηλεκτρική ρύθμιση της πλάτης, μηρών, του ύψους και της θέσης autocontour με δυνατότητα 

κλειδώματος των κινήσεων από το νοσηλευτικό προσωπικό.  
- Να διαθέτει λυχνία Led η οποία να ενεργοποιείται  με  το πάτημα ενός κομβίου για την 

εξυπηρέτηση του ασθενούς αλλά και του νοσηλευτικού προσωπικού. 
- Να διαθέτει φωτιζόμενα κομβία για την εύκολη χρήση του κατά την  διάρκεια  της νύχτας.  
- Να αποσυνδέεται εύκολα για την άμεση αντικατάστασή του ακόμα και από μη τεχνικό 

προσωπικό χωρίς την χρήση εργαλείων και χωρίς την ανάγκη μετακίνησης του ασθενούς από 
την επιφάνεια κατάκλισης και να μπορεί να τοποθετηθεί αμφίπλευρα της κλίνης ώστε να μπορεί 
να εξυπηρετήσει τον κάθε ασθενή.» 

 



 

 

 
▪ Τεχνική προδιαγραφή 16: 
« Η κλίνη να διαθέτει μπαταρία, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και σε περιπτώσεις διακοπής 
ρεύματος ή μετακίνησης.» 
 
 
Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Βασίλειος Γκότσης 
Product Manager 
Critical Care 


