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Ημ/νία 
21/04/2020 

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, Κατόπιν προσεκτικής μελέτης των τεχνικών προδιαγραφών 

σας για Κλίνη Τοκετού, Ηλεκτρική, σας υποβάλλουμε τις παρακάτω προτάσεις μας: §  

 

Παράγραφος 2 Προτείνουμε την βελτίωση της απαίτησης προς όφελος του 

νοσοκομείου ως εξής:  

Να διαθέτει ηλεκτρονικό χειριστήριο για τις διάφορες λειτουργίες καθώς και 

χειρολαβές ρυθμιζόμενες σε διάφορες θέσεις, αναβολείς και στηρίγματα ποδιών με 

ταχυσυνδέσμους ώστε να δίνει στην γυναίκα μεγάλη ελευθερία κινήσεων για 

ασφάλεια και άνεση. Επίσης θα εκτιμηθεί να μπορεί να ελέγχεται και από ποδομοχλό.  

 

§ Παράγραφος 3 Προτείνουμε την επαναδιατύπωση της προδιαγραφής για την 

αύξηση του ανταγωνισμού ως εξής :  

«Να διαθέτει 4 διπλούς τροχούς διαμέτρου τουλάχιστον 125mm με κεντρικό 

κλείδωμα για μεγάλη ευελιξία και εύκολη μετακίνηση. Επίσης να διαθέτει 

ενσωματωμένο σκαμπό διαμέτρου περίπου 100mm. Να προσφερθεί κατ’ επιλογή 

σκαμπό με 4 ανεξάρτητους τροχούς τουλάχιστον διαμέτρου 100mm με φρένο.»  

 

§ Παράγραφος 4 Προτείνουμε την επαναδιατύπωση της προδιαγραφής για την 

αύξηση του ανταγωνισμού ως εξής :  

«Να διαθέτει ηλεκτροκίνητες ρυθμίσεις ως εξής : Ύψους Καρέκλας 600mm -

1000mm περίπου, κλίσης πλάτης 60° περίπου, κλίσης λεκάνης 0/+15° περίπου. 

Μεγαλύτερα εύρη θα αξιολογηθούν θετικότερα.  

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή σας. Με εκτίμηση Φούντας 

Σταύρος Τμήμα Πωλήσεων Ιατρική Μέριμνα & Υγεία Α.Ε.  
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Άρθρο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΊΔΟΣ ΚΛΙΝΗ 

ΤΟΚΕΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  

Ημ/νία 
21/04/2020 

Κύριοι, Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του νοσοκομείου σας με αριθ. Πρωτ. 

5532/03.04.2020 για την δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών για 

την προμήθεια των ανωτέρω, ευχαρίστως σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας ως 

κάτωθι: 3. Κλίνη τοκετού, ηλεκτρική  

 

1. Στην τεχνική προδιαγραφή ζητούνται τα κάτωθι: «Να είναι καινούργια, 

αμεταχείριστη, πρακτική, σύγχρονης τεχνολογίας. Να διαθέτει δυνατότητα 

προσαρμογής σε διάφορες στάσεις ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Θα αξιολογηθεί 

θετικότερα εάν το τμήμα ποδιών είναι διαιρούμενο-προσθαφαιρούμενο σε δομή 

«καρέκλα –σκαμπό» ώστε να υποστηρίζει όλες τις θέσεις μέχρι και τον τοκετό. Προς 

εξυπηρέτηση του ιατρού και της ασθενούς, το τμήμα των ποδιών πρέπει να είναι 

διαιρούμενο – προσθαφαιρούμενο σε δομή καρέκλα – σκαμπό ώστε να εξυπηρετεί 

και να διευκολύνει όλες τις θέσεις στον τοκετό. Συγκεκριμένα πρέπει να μετακινείται 

εκτός του πεδίου και να σταθμεύει στο πλάι της κλίνης, όντας αναρτημένο σε 

περιστρεφόμενο βραχίονα. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει δύο πλαϊνά υποπόδια τύπου 

Goepel εκατέρωθεν του κεντρικού, ρυθμιζόμενα (περιστροφή), ώστε να υπάρχει 

γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση σε διαφορετικές καταστάσεις, που 

μπορούν να προκύψουν. Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:  

 

«Να είναι καινούργια, αμεταχείριστη, πρακτική, σύγχρονης τεχνολογίας. Να διαθέτει 

δυνατότητα προσαρμογής σε διάφορες στάσεις ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Το 

τμήμα των ποδιών πρέπει να είναι διαιρούμενο – προσθαφαιρούμενο σε δομή 

καρέκλα – σκαμπό ώστε να εξυπηρετεί και να διευκολύνει όλες τις θέσεις στον 

τοκετό και να μετακινείται εκτός του πεδίου και να σταθμεύει στο πλάι της κλίνης, 

όντας αναρτημένο σε περιστρεφόμενο βραχίονα. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει δύο 

πλαϊνά υποπόδια τύπου Goepel εκατέρωθεν του κεντρικού, ρυθμιζόμενα 

(περιστροφή), ώστε να υπάρχει γρήγορη και αποτελεσματική ανταπόκριση σε 

διαφορετικές καταστάσεις, που μπορούν να προκύψουν  

 

2. Στην τεχνική προδιαγραφή ζητούνται τα κάτωθι: «Να διαθέτει ηλεκτρονικό 

χειριστήριο για τις διάφορες λειτουργίες καθώς και χειρολαβές ρυθμιζόμενες σε 

διάφορες θέσεις , αναβολείς και στηρίγματα ποδιών με ταχυσυνδέσμους ώστε να 

δίνει στην γυναίκα μεγάλη ελευθερία κινήσεων για ασφάλεια και άνεση. Όσον αφορά 

τις χειρολαβές οι οποίες ζητούνται να είναι ρυθμιζόμενες σε διάφορες θέσεις, θα 

θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα πλαϊνά κιγκλιδώματα της κλίνης λειτουργούν ως 

χειρολαβές λόγω της ειδικής κατασκευής τους όπως και επίσης η δυνατότητα 

προσθήκης επιπρόσθετων αναδιπλούμενων χειρολαβών στο ύψος της λεκάνης 

διευκολύνουν κάθε γυναίκα οποιαδήποτε σωματότυπου διότι είναι σχεδιασμένες κατά 

τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν εργονομία και ασφάλεια στην ασθενή. 

Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:  

 

«Να διαθέτει ηλεκτρονικό χειριστήριο για τις διάφορες λειτουργίες καθώς και 

χειρολαβές σε θέσεις που εξυπηρετούν την ασθενή, αναβολείς και στηρίγματα ποδιών 



με ταχυσυνδέσμους ώστε να δίνει στην γυναίκα μεγάλη ελευθερία κινήσεων για 

ασφάλεια και άνεση.  

 

9. Στην τεχνική προδιαγραφή ζητούνται τα κάτωθι: «Να φέρει πλευρικά στηρίγματα 

ρυθμιζόμενα με λαβές & αναμονές για ιμάντες υποστήριξης. Επίσης να διαθέτει 

ράγες στην κλίνη και στο ειδικό σκαμνί στις οποίες μπορούν να συνδεθούν διάφορα 

εξαρτήματα». Όσον αφορά τα πλευρικά στηρίγματα πρέπει να διαθέτουν χειρολαβές 

για να μπορεί η ασθενής να στηρίζεται κατά την έγερση της με ασφάλεια. Επίσης 

πρέπει να είναι μετακινούμενα ώστε να διευκολύνουν την έλευση και την έξοδο της 

ασθενούς και να «κρύβονται» για να μην απαιτούν επιπρόσθετο χώρο. Πιο 

συγκεκριμένα θα πρέπει να μετακινούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 

εύκολη μετακίνηση της ασθενούς από την μία κλίνη στην άλλη όπως επίσης να 

λειτουργούν και ως λαβές στήριξης της ασθενούς. Προτείνουμε την τροποποίηση της 

προδιαγραφής ως εξής:  

 

«Να φέρει πλευρικά στηρίγματα μετακινούμενα τα οποία θα διευκολύνουν την 

ασθενή να εισέλθει ή να εξέλθει από την κλίνη και να λειτουργούν και ως λαβές για 

την στήριξη της ασθενούς. Να φέρει επίσης αναμονές για ιμάντες υποστήριξης, ράγες 

στην κλίνη και στο ειδικό σκαμνί στις οποίες μπορούν να συνδεθούν διάφορα 

εξαρτήματα. 

 

Με τιμή Γεωργία Χαραλαμποπούλου Product Manager Critical Care  

 

 


