
Σας αποστέλλουμε την πρόταση μας για τη διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών 
με αντικείμενο την προμήθεια «κουβέρτες θέρμανσης-ψύξης ασθενών» . 
 
Παρατηρήσεις: 
 
                              Για τις κουβέρτες θέρμασης προτείνουμε τα παρακάτω: 
 

1.                Ολόσωμη κουβέρτα ενηλίκων για τοποθέτηση πάνω από το σώμα του 
ασθενούς,  διαστάσεων  225 x 132 +/-3 cm 

Οι διαστάσεις ποικίλουν ανάλογα με την προσφερόμενη εταιρεία, αλλά η 
κατηγορία είναι μια και αφορά όλοσωμες κουβέρτες ενηλίκων, οπότε 
προτείνουμε να αφαιρεθούν οι διαστάσεις και να ορίζεται η κατηγορία 
μόνο. 

2.               Το κάτω στρώμα που εφάπτεται του ασθενούς να είναι ανθεκτικό, ελαφρύ, 
υποαλλεργικό,  υφασμάτινης υφής και με διαφορετικό χρωματισμό 

Ο διαφορετικός χρωματισμός και η μόνο μια σωστή πλευρά τοποθέτησης, 
μόνο επιπλέον διαδικασία για το νοσηλευτή μπορεί να θεωρηθεί. Οπότε 
προτείνουμε να αφαιρεθεί η ανάγκη να υπάρχει διαφορετικός 
χρωματισμός επιφανείας. 
 
Για τη συσκευή θέρμανσης προτείνουμε τα παρακάτω: 

 
1.                   Να είναι μικρού μεγέθους και βάρους μικρότερου των 6  κιλών 

Προτείνουμε το βάρος της συσκευής να είνα χαμηλό και να είναι των 7 
κιλών και κάτω. Η συσκευή είναι, έτσι κ αλλιώς, τοποθετημένη πάνω σε 
τροχήλατη βάση για τον πιο αποτελεσματικό της χειρισμό. 

2.                  Να φέρει εσωτερικό φίλτρο αέρα ΗΕΡΑ, υψηλής αντιμικροβιακής 
προστασίας,  με αντικατάσταση μετά από περίπου 2.000 ώρες χρήσης  

Προτείνουμε η συσκευή να φέρει σύστημα ενημέρωσης (alarm), όταν 
συμπληρωθούν οι ώρες χρήσης του φίλτρου αέρος, ανεξάρτητα απο το το 
απόλυτο νούμερο των ωρών   χρήσης. 

3.                  Να έχουν επιλογή θερμοκρασίας : περιβάλλοντος, 32 C, 38   C , 42  C (όλα 
+/- 2) 

                            Προτείνουμε να έχουν τις ανάλογες επιλογές θερμοκρασίας ανά 
κατασκευαστή όπως η θερμοκρασίας περιβάλλοντος, αλλά η ακρίβεια να περιορίζεται 
στο +/- 1 

4.                 Να επιτυγχάνεται η επιλεγμένη θερμοκρασία ταχέως και να διατηρείται 
σταθερή για όσο κρίνεται 

                       Προτείνουμε να επιτυγχάνεται η επιλεγμένη θερμοκρασία ταχέως αλλά και 
να μπορείς να το ρυθμίσεις και χειροκινητά, 
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