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Αξιότιμοι κύριοι, Αναφερόμενοι στην ανωτέρω Διαβούλευση Τεχνικών 

Προδιαγραφών, προτείνεται να προστεθούν και να αναδιατυπωθούν ορισμένες από τις 

τεχνικές προδιαγραφές ώστε να επιτευχθεί η προμήθεια πλήρως αναβαθμισμένων 

πολυθρόνων αιμοκάθαρσης σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις τελευταίες 

εξελίξεις της επιστήμης: Παράγραφος 4: Να λαμβάνει τις κάτωθι θέσεις από το 

ενσύρματο χειριστήριο άμεσα και σε σύντομο χρόνο: (Να περιγραφεί αναλυτικά προς 

αξιολόγηση) - Chair Position - Relax Position - Bed Position - Faint Position - Trend 

Position Παράγραφος 5: Να διαθέτει λαβή οδήγησης, ενσωματωμένη βάση στήριξης 

για ρολό χαρτιού καθώς και θέσεις για τη στήριξη διαφόρων εξαρτημάτων (στατώ 

ορού, τραπέζι συσκευών κ.α.). Παράγραφος 7: Η πολυθρόνα να διαθέτει πέντε (5) 

κινητήρες για την μεταβολή ύψους (συμπεριλαμβανομένων των μαξιλαριών) από 550 

έως 850mm τουλάχιστον, Trendelenburg 12ο τουλάχιστον, Τμήμα Πλάτης από 0ο έως 

75° τουλάχιστον, Τμήμα Λεκάνης (για την άνετη παραμονή του ασθενή από 0° έως 

20° τουλάχιστον, Τμήμα μηρών από 0° έως 40° τουλάχιστον και διαμήκης ρύθμιση 

του υποποδίου 250 mm τουλάχιστον. Παράγραφος 12: Η κλίνη να διαθέτει 

ενσωματωμένο σύστημα ζύγισης του ασθενή με τις παρακάτω δυνατότητες: - Ψηφιακή 

οθόνη για παρακολούθηση του βάρους του ασθενή με κατάλληλες ενδείξεις σε 

περίπτωση απόκλισης από το καθορισμένο από το χρήστη εύρος. - Λειτουργία 

ακύρωσης βάρους άλλων αντικειμένων, π.χ. μαξιλάρια, κουβέρτες. - Μπαταρία με 

μεγάλη διάρκεια για περίπτωση διακοπής ρεύματος. Επιπρόσθετα: - Να διαθέτει 

σύστημα ενέργειας με επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος 

για όλες τις ηλεκτρικές κινήσεις. - Να διαθέτει ενσύρματο πληκτρολόγιο το οποίο να 

φέρει LCD οθόνη μέσω του οποίου ο χρήστης να παρακολουθεί τις εκτελούμενες 

ηλεκτρικές κινήσεις και το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών καθώς επίσης να 

πληροφορείται για τη κατάσταση του συστήματος και να ενημερώνεται μέσω 

προειδοποιητικών μηνυμάτων. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Παράγραφος 3: Αιτούμεθα την 

απαλοιφή ζήτησης του ISO 18001 διότι αφορά κατασκευαστές και ώς προς την 

ασφάλεια των εργαζομένων τους, αποκλείοντας τους αντιπροσώπους, δημιουργώντας 

αδικαιολόγητα εμπόδια στην υγιή ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Μετά τιμής, Για την 
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