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TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  

 

1. Η τράπεζα να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις γενικής χειρουργικής, αλλά και για όλες τις 

άλλες ειδικότητες, με εξοπλισμό των αντίστοιχων εξαρτημάτων για κάθε μία. 

2. Να είναι τροχήλατη, σύγχρονης ηλεκτροϋδραυλικής ή ηλεκτρομηχανικής τεχνολογίας, με 

ενσωματωμένο, ολοκληρωμένο, ανεξάρτητο, εφεδρικό σύστημα ίδιας λειτουργίας με το 

κύριο που να διαθέτει απαραίτητα εφεδρικές μπαταρίες, αντλία ή ηλεκτροκινητήρα και 

σύστημα ελέγχου. 

3. Καθ’όλο το μήκος της χειρουργικής επιφάνειας να υπάρχουν ράγες και στις δύο πλευρές για 

την στήριξη των εξαρτημάτων. 

4. Ολη η χειρουργική τράπεζα να είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας μέταλλα, χωρίς 

ελαστικό τύπου φυσαρμόνικας στην κολώνα για αποφυγή δημιουργίας εστίας μικροβίων για 

να εξασφαλίζεται έτσι η μακροχρόνια χρήση, η αντιδιαβρωτική προστασία αλλά και η 

ευκολία στον καθαρισμό της. Ειδικά η βάση να είναι κατασκευασμένη από μέταλλο που να 

είναι ανθεκτικό στην οξείδωση. 

5. Η χειρουργική επιφάνεια να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε αρθρωτά τμήματα (κεφαλής, 

πλάτης, λεκάνης και τμήμα ποδιών δεξί - αριστερό) που το καθένα να ρυθμίζεται ανάλογα με 

τις απαιτήσεις κάθε τύπου επέμβασης, να είναι ακτινοδιαπερατή καθ’όλο το μήκος της και να 

διαθέτει και κανάλι ακτινολογικής κασσέτας. 

6. Τα τμήματα κεφαλής και ποδιών να προσθαφαιρούνται κατά βούληση ώστε η δομή της 

τράπεζας να είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση του ασθενή σε κάθε επιθυμητή θέση. 

7. Τα στρώματα της επιφάνειας να είναι κατασκευασμένα από αφρώδες, ακτινοδιαπερατό 

υλικό και να μπορούν να πλύθούν & να απολυμανθούν. 

8. Η κολώνα στήριξης να είναι τοποθετημένη σε τέτοια θέση (έκκεντρη στήριξη) που να 

επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία του C-Arm, ή εναλλακτικά να διαθέτει δυνατότητα 

οριζόντιας ολίσθησης της χειρουργικής επιφάνειας κατά 450 mm τουλάχιστον, μέσω του 

χειροπληκτρολογίου. 

9. Οι ρυθμίσεις και οι κινήσεις της χειρουργικής τράπεζας να επιτυγχάνονται από : 

 Χειροπληκτρολόγιο το οποίο να διαθέτει οθόνη LCD στο οποίο να εμφανίζονται οι 

λειτουργίες και οι τυχόν δυσλειτουργίες της τράπεζας (με εύχρηστο σύστημα 

αυτοδιάγνωσης χωρίς την χρήση παρελκομένων συσκευών για εξοικονόμηση χρόνου) 

καθώς και η κατάσταση φόρτισης των μπαταριών. 

 Εφεδρικό πληκτρολόγιο που να βρίσκεται στην βάση της τράπεζας το οποίο να διαθέτει 

ενδείξεις φόρτισης συσσωρευτών κύριου και δευτερεύοντος συστήματος λειτουργίας 
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καθώς και ενδείξεις φυσιολογικής λειτουργίας ή δυσλειτουργίας για κάθε ένα από τα δύο 

συστήματα λειτουργίας. 

 

10. Η λειτουργία της τράπεζας να εξασφαλίζεται με ηλεκτρική παροχή από το δίκτυο και από 

ενσωματωμένες μπαταρίες κύριου και εφεδρικού συστήματος, maintenance free που να 

φορτίζουν εντός 6-8 ωρών. 

 

11. Η τράπεζα να μπορεί να δέχεται υπέρβαρους ασθενείς άνω των 350 κιλών. 

 

12. Να παρέχει τις παρακάτω ρυθμίσεις μέσω του ενσύρματου χειριστηρίου της:  

 Κίνηση καθ’ ύψος    :  60 – 120 εκ. ± 2 εκ. 

 Κίνηση trendelenburg-antitrendelenburg  :  +30ο τουλάχιστον 

 Κίνηση tilt (πλαϊνή κίνηση)   :  + 20 ο τουλάχιστον  

 Flex-Reflex με το πάτημα ενός πλήκτρου 

 Επαναφορά στην αρχική θέση (0 position) με το πάτημα ενός πλήκτρου  

 Επιλογή προσανατολισμού του ασθενούς 

 Κεντρικό κλείδωμα τροχών  

 Πλήκτρο emergency stop το οποίο να διακόπτει άμεσα την κάθε λειτουργία της τράπεζας 

 Πλήκτρο εκτέλεσης των κινήσεων της τράπεζας με μικρότερη ταχύτητα απαραίτητα. 

Nα παρέχει χειροκίνητα τις παρακάτω ρυθμίσεις : 

 Κίνηση τμήματος ποδιών   : +5ο / -90ο ± 2ο 

 Κίνηση κεφαλής    : +40ο / -45º ± 2ο 

    

15. Να προσφέρονται μαζί με την χειρουργική τράπεζα τα κάτωθι εξαρτήματα: 

 Στήριγμα βραχίονα αναισθησίας (2 Τμχ.) 

 Αναισθησιολογικό Τόξο (1 Τμχ.) 

 Ιμάντας πρόσδεσης ασθενούς (1 Τμχ.) 

 Ένα ζεύγος υποποδίων με υποβοήθηση μέσω gas spring, με μπότα ειδικής σχεδίασης 

που να ελαχιστοποιεί την πίεση στο περονιαίο νεύρο και στην ιγνυακή κοιλότητα, 

κατάλληλο για ασθενείς έως 227 kg. 

 
16.  ΓΕΝΙΚΑ 

Α. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να απεγκαταστήσει το παλιό μηχάνημα, να 

διαμορφώσει το χώρο και να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του νέου 

μηχανήματος και να το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο 

προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς &  

επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα 

σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του 
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φορέα, στο χώρο που διαθέτει. Ο προμηθευτής υποχρεούται να χρησιμοποιήσει 

αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά 

της προσφοράς, το δε Νοσοκομείο οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να 

διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου. 

Β. Η παράδοση-παραλαβή του μηχανήματος (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει, με 

την εγκατάσταση σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την 

σχετική κείμενη νομοθεσία εντός 60 ημερών. Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση δυνατότητες 

του μηχανήματος θα ελεγχθούν σε κάθε περίπτωση με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα 

μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν είναι 

δυνατό σε πραγματικές συνθήκες, με την διαδικασία των εξετάσεων σε ασθενείς (αφορά την 

διαδικασία οριστικής παραλαβής). 

Γ. Το υπό προμήθεια μηχάνημα, καθώς και όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο 

προμηθευτής στο Νοσοκομείο για την εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανήματος, πρέπει 

να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους 

σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.  

Δ. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών 

ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. 

Ε. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο 

προμηθευτής υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιεσδήποτε εντολές των αρμοδίων 

υπηρεσιών του, για υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που 

αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του. 

Ζ. Στην προσφορά να αναφερθούν παρόμοια μηχανήματα που έχουν εγκατασταθεί και 

λειτουργούν σε ελληνικά Νοσοκομεία, κλινικές κλπ., με ιδιαίτερη έμφαση στα δημόσια 

Νοσοκομεία, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας αυτών. Όρος χωρίς ποινή αποκλεισμού.   

17. Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει ISO 13485. O προμηθευτής να διαθέτει ISO 9001 και 

CE Mark, ISO 13485, ISO 14001 καθώς και πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

45001 για την «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ». O προμηθευτής 

να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04. Επίσης να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα 

εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004 καθώς και να είναι 

εγγεγραμμένος στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 

18. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά ποιότητας του προμηθευτή. 

19. Θα πρέπει οπωσδήποτε να απαντώνται ένα προς ένα και να γίνονται παραπομπές στο 

Φύλλο Συμμόρφωσης και στα αντίστοιχα φυλλάδια του κατασκευαστή που να 

αποδεικνύουν την κάλυψη καθεμιάς προδιαγραφής. 

20. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών και παροχής ανταλλακτικών για 

τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

1. Η Ορθοπαιδική χειρουργική τράπεζα να είναι πλήρης, καινούργια, αµεταχείριστη, 
ανθεκτικής κατασκευής, αρίστης ποιότητας, κατασκευασµένη σύµφωνα µε τις ∆ιεθνείς 
προδιαγραφές ασφάλειας – λειτουργίας & να παραδοθεί µε όλα τα εξαρτήµατα που 
απαιτούνται για την ολοκλήρωση των χειρουργικών επεµβάσεων. Να αναφερθεί το έτος 
πρώτης κυκλοφορίας της (µε πρώτο έτος κυκλοφορίας µετά το 2019). 

 
2. Να είναι κατάλληλη για ορθοπαιδικές και τραυµατιολογικές επεµβάσεις, καθώς επίσης για 

επεµβάσεις γενικής χειρουργικής, θωρακοχειρουργικές, αγγειοχειρουργικές, νευρο- 
χειρουργικές, γυναικολογικές και µαιευτικές, ουρολογικές και οφθαλµολογικές, µε την 
προσθαφαίρεση κατάλληλων εξαρτηµάτων. 

 
3. Να είναι τροχήλατη σύγχρονης τεχνολογίας ηλεκτροϋδραυλικής ή ηλεκτροµηχανικής 

λειτουργίας ή και συνδυασµός τους. Η βάση να φέρει τέσσερις (4) µεγάλους αντιστατικούς 
διπλούς τροχούς ασφαλείας για µέγιστη αντοχή και διευκόλυνση της   κίνησης της τράπεζας 
προς όλες τις κατευθύνσεις, επίσης να φέρει και έναν πέµπτο τροχό και να διαθέτει σύστηµα 
πέδησης το οποίο θα ενεργοποιείται ηλεκτρικά µέσω του χειροπληκτρολογίου. Να διαθέτει 
σύστηµα αυτόµατης επιπεδοποίησης σε περίπτωση ανισόπεδου εδάφους. 

 
4. Η οριζόντια χειρουργική επιφάνεια της τραπέζης να είναι διαιρεµένη σε 6 τουλάχιστον 

τµήµατα (προσθαφαιρούµενο τµήµα κεφαλής, προσθαφαιρούµενο τµήµα άνω ράχης, 
τµήµα κάτω ράχης, τµήµα πυελικής θέσης και προσθαφαιρούµενο διαιρούµενο τµήµα 
ποδιών), καλυµµένα ξεχωριστά το καθένα, για λόγους υγιεινής και αντοχής, µε ειδικό 
αφρώδες, ακτινοδιαπερατό και αντιστατικό υλικό, που να είναι ανθεκτικό στα 
απολυµαντικά υγρά. Να έχει πάχος 50 ή 80[mm] περίπου και να προσθαφαιρείται εύκολα 
προς απολύµανση. 

 
5. Τα τµήµατα ποδιών, κεφαλής, άνω ράχης να προσθαφαιρούνται κατά βούληση, ανάλογα 

µε τις ανάγκες κάθε επέµβασης. 

 
6. Η οριζόντια επιφάνεια να είναι πλήρως ακτινοδιαπερατή, να συνεργάζεται απρόσκοπτα µε 

ακτινολογικό µηχάνηµα τύπου C-ARM χωρίς να απαιτείται η µετακίνηση του ασθενή και 
να διαθέτει εξαρτήµατα στήριξης ακτινογραφικής κασέτας για διεγχειρητικές 
ακτινογραφίες. 

 
7. Η βάση της να έχει εργονοµικές διαστάσεις και κατάλληλο σχήµα, ώστε να µη 

παρακωλύεται η άνετη εργασία των χειρουργών και του λοιπού προσωπικού και να 
επιτρέπεται η εύκολη προσέγγιση ακτινοσκοπικού και ακτινογραφικού µηχανήµατος. 

 
8. Να δέχεται υπέρβαρους ασθενείς αφενός για λόγους ασφαλείας τέτοιων ατόµων και 

αφ’ετέρου για διασφάλιση της κατά το δυνατόν µέγιστης αντοχής της χειρουργικής 
τράπεζας σε χρήση µε έντονες καταπονήσεις της. Βάρος ανύψωσης χωρίς κανένα 
απολύτως περιορισµό στις κινήσεις της: 300[Kgr]. Να δύναται να πραγµατοποιήσει και 
επεµβάσεις µε βάρος εως και 400[Kgr]. (Να κατατεθεί βεβαίωση του Εργοστασίου 
Κατασκευής). 

 
9. Να διαθέτει κολώνα στήριξης τηλεσκοπικού τύπου µε δυνατότητα καθ’ ύψος µετακίνησης 

από 600 έως 1100[mm] περίπου. 
 
10. Ο χειρισµός να γίνεται µε ενσύρµατο πληκτρολόγιο χειρός (το οποίο να φέρει LCD οθόνη 

για την καλύτερη πληροφόρηση του χρήστη) και από ενσωµατωµένο στην βάση ή στην 
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κολώνα στήριξης εφεδρικό πληκτρολόγιο ή χειροκίνητο µηχανισµό, το οποίο να 
ενεργοποιείται σε περίπτωση βλάβης του ενσύρµατου πληκτρολογίου. 

 
11. Το ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο του κορµού να διαθέτει επιπλέον ενδείξεις όπως, για την 

σύνδεση µε το δίκτυο τροφοδοσίας, αλλά και ένδειξη φόρτισης των µπαταριών. 
 
12. Η τράπεζα να διαθέτει ενσωµατωµένο στον κορµό της (κολώνα), πληκτρολόγιο το οποίο 

να χρησιµοποιείται και σε περίπτωση βλάβης του χειροπληκτρολογίου. 

 
13. Να προσφερθούν προς επιλογή ασύρµατο πληκτρολόγιο και ποδοδιακόπτης τριών 

κινήσεων. Επιπλέον δυνατότητες ως προς το χειρισµό να αναφερθούν και να 
τεκµηριωθούν ώστε να αξιολογηθούν. 

 
14. Όλα τα µεταλλικά µέρη της χειρουργικής τράπεζας να είναι κατασκευασµένα από 

ανοξείδωτα υλικά, µε ανοξείδωτες πλαϊνές ράγες για την στήριξη των εξαρτηµάτων (να 
περιγραφούν τα υλικά προς αξιολόγηση). 

 
15. Η λειτουργία της να επιτυγχάνεται µε σύνδεση σε τάση 240[V]/50-60[Hz], η οποία να 

µετασχηµατίζεται σε χαµηλή τάση. Το τροφοδοτικό χαµηλής τάσης να βρίσκεται εντός της 
χειρουργικής τράπεζας και να µην είναι εξωτερικό τροφοδοτικό, για την καλύτερη 
διαχείριση του χώρου εντός της χειρουργικής αίθουσας. Να διαθέτει ενσωµατωµένες 
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες που να αρκούν για πέντε (5) ηµερών επεµβάσεις, µετά 
από κάθε πλήρη φόρτιση, για να µην υπάρχει συνεχής εξάρτηση από το δίκτυο και 
επιπτώσεις από τις διακοπές ρεύµατος. Να διαθέτει ενσωµατωµένο τροφοδοτικό για τις 
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες ώστε η φόρτισή τους να γίνεται εύκολα µε την σύνδεση 
ενός καλωδίου σε ρευµατολήπτη τύπου σούκο. 

 
16. Να περιγραφούν τα συστήµατα ασφαλείας που διαθέτει η χειρουργική τράπεζα κατά την 

µετακίνησή της. Για λόγους ασφαλείας του ασθενούς, η χειρουργική τράπεζα κατά τη 
µετακίνησή της να µπορεί να εκτελέσει τις κινήσεις trendelenburg/antitrendelenburg όταν 
αυτές επιβάλλονται λόγω της κατάστασης του ασθενούς, καθώς και των ανεξάρτητων 
κινήσεων όλων των επιµέρους τµηµάτων της. 

 
17. Η χειρουργική επιφάνεια να είναι modular τεχνολογίας, η οποία να επιτρέπει την 

πραγµατοποίηση όλων των χειρουργικών επεµβάσεων µε µία χειρουργική επιφάνεια 
και  να αναφερθούν οι διαστάσεις της (τόσο µε τις πλευρικές ράγες όσο και χωρίς αυτές). Η 
χειρουργική επιφάνειά της να δύναται να εξυπηρετήσει ασθενή ύψους άνω των 2.10[m]. 

 
18. Να επιτυγχάνονται ηλεκτρικά οι παρακάτω ρυθµίσεις: 

• Μεταβολή ύψους (µη συµπεριλαµβανοµένων των µαξιλαριών): από 600 έως 
1100[mm] (±20 χιλιοστά). 
• Πλευρική κλίση δεξιά / αριστερά (TILT): ± 25º περίπου (±2°). 
• Trendelenburg / Reverse Trendelenburg: 35º / 35º περίπου (±2°). 
• Συνδυασµός γωνιών πλευρικής κλίσης / trendelenburg: 250 / 300. 
• Τµήµα πλάτης πάνω και κάτω: + 90º / -90º περίπου (±2°). 
• Τµήµα ποδιών πάνω και κάτω: +90º / -105º περίπου (±2°). 
• Κίνηση της χειρουργικής επιφάνειας κατά τον διαµήκη άξονα (ολίσθηση): 400 χιλιοστά 
τουλάχιστον για την ευχερέστερη συνεργασία µε C-Arm. 
• Θέση zero position για την επαναφορά της χειρουργικής επιφάνειας στην βασική 
οριζόντια θέση µε το πάτηµα ενός κοµβίου άπαξ. 
• Θέση flex/reflex καθώς και θέση beach chair για ορθοπαιδικές επεµβάσεις ώµων. 
• Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήµατος των φρένων. 
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19. Να διαθέτει λειτουργία για την αυτόµατη ρύθµιση: 
• Θέση zero position για την επαναφορά της χειρουργικής επιφάνειας στην βασική 
οριζόντια θέση µε ταυτόχρονη οριζοντιοποίηση όλων των ηλεκτροκίνητων τµηµάτων της. 
• Θέση flex/reflex καθώς και θέση beach chair για ορθοπαιδικές επεµβάσεις ώµων. 
Επίσης να διαθέτει δυνατότητα χειροκίνητης ρύθµισης του άνω τµήµατος πλάτης σε 
σχέση µε το κάτω τµήµα πλάτης κατά +/- 90º περίπου καθώς και πλάγια απαγωγή 
των τµηµάτων ποδιών κατά 90º έκαστο. 
Να αναφερθούν οι τιµές κλίσεων προς αξιολόγηση. 

 
20. Το βασικό µήκος της τράπεζας να είναι µεγαλύτερο των 2100[mm] το δε πλάτος 500[mm] 

(600[mm] µε τις πλευρικές ράγες). Το πλάτος να µπορεί να επεκταθεί µε την προσθήκη 
κατάλληλων εξαρτηµάτων µέχρι 800[mm] για να καλυφθούν οι περιπτώσεις υπέρβαρων 
ασθενών. Τα τµήµατα επιπλάτυνσης να προσφερθούν προς επιλογή. 

 
21. Να προσφέρονται µαζί µε τη χειρουργική τράπεζα τα κάτωθι εξαρτήµατα Γενικής 

Χειρουργικής: 
• Τόξο αναισθησίας µε δυνατότητα ρύθµισης ύψους, ένα (1) τεµάχιο. 
• Βραχίονες αναισθησίας µε δυνατότητα κλίσης και περιστροφής, δύο (2) τεµάχια. 
• Ιµάντας στήριξης σώµατος ρυθµιζόµενου µήκους, ένα (1) τεµάχιο. 

 
22. Να προσφέρονται µαζί µε την χειρουργική τράπεζα τα κάτωθι εξαρτήµατα Ορθοπαιδικών 

επεµβάσεων: 

• Τµήµα κεφαλής τύπου «κάσκα» κατάλληλο για τη στήριξη και ασφάλιση της κεφαλής 
κατά τις ορθοπαιδικές επεµβάσεις ώµων. 
• Τµήµα άνω πλάτης 3 τµηµάτων κατάλληλο για ορθοπαιδικές επεµβάσεις ώµων χάρη 
στη δυνατότητα απόσπασης των τµηµάτων του. 
• Συνδετικό εξάρτηµα για την προσάρτηση του τµήµατος κεφαλής τύπου «κάσκας» µε 
δυνατότητα περιστροφής και κλίσης. 
• Πλήρες σύστηµα ορθοπαιδικής έλξης κάτω άκρων µε δυνατότητα προσάρτησης και από 
τα δύο άκρα της χειρουργικής τράπεζας. 

 
23. Το πλήρες σύστηµα ορθοπαιδικής έλξης που θα συνοδεύει τη χειρουργική τράπεζα να 

αποτελείται από τα εξής: 
• Τροχήλατο µεταφοράς και αποθήκευσης του συστήµατος της ορθοπαιδικής έλξης και 
των εξαρτηµάτων του. 
• Στήριγµα ποδιού τύπου Goepel µε το κατάλληλο συνδετικό του επί των πλευρικών 
ραγών. 
• Ζεύγος συνδετικών για τη προσάρτηση του συστήµατος πάνω στη χειρουργική τράπεζα 
στην κανονική θέση (άκρο ποδιών). 

• ∆ύο τηλεσκοπικούς βραχίονες διαφορετικού µήκους. 
• Μία ράβδο αντεφελκισµού. 
• Ένα σύστηµα διατροχαντήριου µικροµετρικής ρύθµισης για την επίτευξη της έλξης 
ποδός. 
• Μία βάση για το εξάρτηµα στήριξης ποδιού τύπου «µπότα». 
• ∆ύο στηρίγµατα δαπέδου ρυθµιζόµενου ύψους για την ασφαλή στήριξη του συστήµατος. 
• Ένα τµήµα επέκτασης πλευρικής ράγας για τη προσάρτηση εξαρτηµάτων. 
• Ένα στήριγµα ποδιών τύπου «µπότας» µε ρυθµιζόµενο πλάτος και µε ιµάντες 
ασφάλισης του ποδιού. 
• Ένα σφιγκτήρα στερέωσης µε δυνατότητα περιστροφής για την δηµιουργία της 
κατάλληλης κλίσης του αναρτηµένου στην έλξη ποδιού. 
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24. Να παρέχεται η δυνατότητα αποµνηµόνευσης χειρουργικών θέσεων από το χρήστη και 
να διαθέτει σύστηµα για την αποφυγή σύγκρουσης της χειρουργικής επιφάνειας µε το 
δάπεδο σε περίπτωση λάθους από τον χρήστη. 

 
25. Να προσφερθεί ξεχωριστά στην οικονοµική προσφορά προς επιλογή πλήρης σειρά 

εξαρτηµάτων για όλες τις δυνατές χρήσεις της χειρουργικής τράπεζας, όπως Γενικής 
Χειρουργικής, Ουρολογικής – Γυναικολογικής Χειρουργικής, Νευροχειρουργικής, 
Κάρδιο- Χειρουργικής, ΩΡΛ – Οφθαλµολογικής Χειρουργικής. 

 
26. Επιπλέον, πέραν των ανωτέρω αιτούµενων εξαρτηµάτων που συνοδεύουν τη 

χειρουργική τράπεζα, να δύναται να προσαρµοσθούν το σύνολο των εξαρτηµάτων που 
απαιτούνται για τις Ορθοπαιδικές Επεµβάσεις, καθώς επίσης και τα κάτωθι 
τουλάχιστον εξαρτήµατα, τα οποία να προσφερθούν απαραίτητα προς επιλογή στην 
οικονοµική προσφορά: 
1. ∆ιάταξη αρθροσκόπησης γόνατος, αναδιπλούµενη, µε δυνατότητα κλίσης και έκτασης 
η οποία να διαθέτει ρυθµιζόµενα πλευρικά στηρίγµατα για την σταθεροποίηση του 
γόνατος. 
2. Επιφάνεια χειρουργικής χειρός µε σύστηµα συγκράτησης στις πλευρικές ράγες, 
πλήρως ακτινοδιαπερατή, χωρίς την ανάγκη επιδαπέδιου στηρίγµατος, διαστάσεων 
700 x 300[mm] περίπου. 
3. Ολισθαίνουσα στήριξη για πρόθεση γόνατος, τύπου roller, µεταβλητού ύψους και 
µήκους. Όλα τα ανωτέρω εξαρτήµατα να συνοδεύονται µε τα αντίστοιχα συνδετικά τους 
(clamps) για την προσαρµογή τους στην χειρουργική επιφάνεια. 

 
27. Ο κάθε Οικονοµικός φορέας για την προσφερόµενη Ορθοπαιδική χειρουργική τράπεζα, 

πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισµού τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις: 
Να είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε τα τελευταία Ευρωπαϊκά και ∆ιεθνή πρότυπα 
ποιότητας & ασφάλειας, CE mark και να προσφερθεί από αποκλειστικό αντιπρόσωπο 
του κατασκευαστικού οίκου που διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001 και ISO 13485/03 
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την 
Υ.Α. 
∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 
σύµφωνα µε το Π.∆. 117/2004. 
Να υποβληθεί Πιστοποιητικό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης µε το οποίο να βεβαιώνεται ότι 
ο συµµετέχον στον διαγωνισµό προµηθευτής υπάγεται σε πρόγραµµα εναλλακτικής 
διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.∆.117/2004 (ΦΕΚ 82 Α) και Π.∆. 15/2006 (ΦΕΚ 12 
Α) σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/108. 

 
28. Βεβαίωση από τον κατασκευαστή για τουλάχιστο 10ετούς κάλυψης σε συντήρηση και 

ανταλλακτικά. 

 
29. Να κατατεθεί, επί ποινή αποκλεισµού, αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης προς τις 

τεχνικές προδιαγραφές, µε αντίστοιχες παραποµπές (µία προς µία και µε την σειρά της 
διακήρυξης) στα επίσηµα φυλλάδια του κατασκευαστικού Οίκου. 

 
30. Βεβαίωση εγγύησης από τον προµηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία των 

προσφερόµενων ειδών για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ηµεροµηνία έναρξης της εγγύησης 
θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, µε το 
οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του. 

 
31. Βεβαίωση από τον προµηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευµένο τµήµα τεχνικής υποστήριξης 
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µε την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών 
του προσφερόµενου είδους και να κατατεθούν τα πιστοποιητικά των εκπαιδευµένων 
τεχνικών  για το προσφερόµενο µοντέλο. 

 
32. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης να γίνονται, µε ευθύνη και µέριµνα του 

Προµηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων της Υπηρεσίας, όλοι οι 
προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον 
κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, µε επισκευή ή 
αντικατάσταση των τµηµάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευµένο τεχνικό, ο 
οποίος υποχρεούται να επεµβαίνει επιτόπου & άµεσα (το πολύ εντός 24ώρου), µετά 
από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του από την Τ.Υ., ή τους υπευθύνους του 
Γ.Ν. - Κ.Υ. Σητείας για την άµεση επισκευή της. 

 
33. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τον εν λόγω εξοπλισµό στο Γ.Ν. - Κ.Υ. 

Σητείας σε πλήρη και κανονική λειτουργία µε φροντίδα και δαπάνη του, στους χώρους 
που θα του υποδειχθούν από την Υπηρεσία και πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους 
χρήστες για την λειτουργία του και τους τεχνικούς για τις επισκευές του και να 
παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα και 
Service manual στα Αγγλικά. 

 
34. Να περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραµµα συντηρήσεων που προβλέπεται από τον 

κατασκευαστή, να διευκρινιστούν σαφώς οι χρόνοι και το είδος των συντηρήσεων που 
πρέπει να κάνει ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος και ενδεχοµένως ο χρήστης. 

 
35. Να δοθούν οικονοµικές προσφορές για την συντήρηση της Ορθοπαιδικής χειρουργικής 

τράπεζας, συµπεριλαµβανοµένων των ανταλλακτικών πλην των αναλώσιµων, µαζί µε 
τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόµενη τιµή συντήρησης, που θα 
ισχύσει µετά τη λήξη του χρόνου της εγγύησης και για 10 συνολικά χρόνια. 

 

 

 


