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Η ζητούμενη χειρουργική τράπεζα θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας πρόσφατης 

κυκλοφορίας το κορυφαίο μοντέλο του κάθε οίκου ει δυνατόν, με δυνατότητα υποστήριξης 

επεμβάσεων με υψηλό επίπεδο ασφάλειας και δυνατότητα μετατροπής της για την 

εξυπηρέτηση όλων των χειρουργικών επεμβάσεων εφόσον εφοδιαστεί με τα κατάλληλα 

εξαρτήματα. 

 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Χειρουργική τράπεζα, αποτελούμενη από : 

1. Χειρουργική Κολώνα μετακινούμενη στο έδαφος με το αναγκαίο τροφοδοτικό εντός ή 

εκτός της αίθουσας. 

2. Δύο επιφάνειες διαιρούμενες με αποσπώμενα τμήματα της επιφάνειας (modular) 

κατάλληλη για επεμβάσεις γενικής χειρουργικής. Έκαστη να περιλαμβάνει τμήμα κεφαλής, 

τμήμα πλάτης (άνω-κάτω), τμήμα πυέλου και διαιρούμενο τμήμα ποδιών. 

3. Δύο τροχήλατα για την τοποθέτηση των επιφανειών τα οποία να έχουν την δυνατότητα 

ανύψωσης και trendelenburg 

4. Να είναι ακτινοδιαπερατή η επιφάνεια της. Να διαθέτει ράγες κατά μήκος της 

επιφάνειας. 

5. Πληκτρολόγιο (Ενσύρματο και ασύρματο) 

6. Να περιλαμβάνει τα κατάλληλα εξαρτήματα για επεμβάσεις γενικής χειρουργικής τα οποία 

να συγκρατούνται στις ράγες με τα κατάλληλα συνδετικά. 

α) Δύο επιφάνειες για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των 

αναισθησιολόγων 

β) Έναν ιμάντα για την συγκράτηση του ασθενή 

γ) Δύο στατώ ορού 

δ) Ένα τόξο για την απομόνωση του αναισθητικού πεδίου 

10 ΚΛΙΝΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

 
Εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της 

Χειρουργικής Ιατρικής 

Γενική χειρουργική, Ουρολογικές 

επεμβάσεις, Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, 

απλές Ορθοπεδικές επεμβάσεις , 

Γυναικολογικές επεμβάσεις, 



Αγγειοχειρουργική κλπ. 

50 Κινήσεις χειρουργικής τράπεζας  

 Να εκτελούνται ηλεκτρικά οι παρακάτω κινήσεις μέσω της κολώνας 

 Ρύθμιση Ύψους 60 – 110 (περίπου) 

 Ρύθμιση Trendelenburg 50° (περίπου) 

 Ρύθμιση Tilt 30 ° (τουλάχιστον) 

 Να εκτελούνται ηλεκτρικά οι παρακάτω κινήσεις από επιφάνειας 

 Ρύθμιση Τμήματος κάτω πλάτης (άνω – κάτω) +90 °/-50° (περίπου) 

 
Ρύθμιση Τμήματος ποδιών (άνω – κάτω) 

ταυτόχρονα και χωριστά 
+80 °/-90° (περίπου) 

 Οριζόντια ολίσθηση Μεγαλύτερο από το μέγεθος της κολώνας  

 Να εκτελούνται χειροκίνητα οι παρακάτω κινήσεις 

 Διάταση τμήματος ποδιών 

 Ρύθμιση τμήματος κεφαλής 

 Το τροχήλατο να εκτελεί τα παρακάτω κινήσεις 

 Ανύψωση της χειρουργικής επιφάνειας ΝΑΙ ( Να περιγραφεί ο τρόπος ασφάλειας 

 Ρύθμιση ύψους και Trendelenburg ΝΑΙ (Να περιγραφούν οι δυνατότητες) 

10 Επιπλέον στοιχεία  

 Τροχοί μετακίνησης του τροχήλατου ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά) 

 Δυνατότητα ανύψωσης ασθενή 350 κιλά ΝΑΙ (να αναφερθεί) 

 
Ράγες ευρωπαϊκού τύπου για στήριξη 

εξαρτημάτων 
ΝΑΙ (να αναφερθεί) 

 
Μαξιλάρια από αφρώδες υλικό κατάλληλου 

πάχους για στήριξη ασθενή 
ΝΑΙ (να αναφερθεί) 

 

Δυνατότητα λειτουργίας με ποδοδιακόπτη, 

ενσύρματο χειροπληκτρολόγιο και ασύρματο 

χειροπληκτρολόγιο. (ταυτόχρονη χρήση) 

ΝΑΙ (να αναφερθεί) 

 
Πλήκτρα για κινήσεις FLEX/REFLEX/ 

λειτουργίες μνήμης θέσεων 
ΝΑΙ (να αναφερθεί) 



 
Δυνατότητα πλύσης - απολύμανσης σε κατάλληλο 

πλυντήριο tunnel 
ΝΑΙ (να αναφερθεί) 

 
Δυνατότητα λειτουργίας σε αυτοματοποιημένο 

χειρουργείο 
ΝΑΙ (να αναφερθεί) 

10 Συστήματα ασφαλείας  

 

Απομόνωση κινήσεων κατά την μετακίνηση, 

εκτός από trendelenburg. Να κλειδώνει και να 

ακινητοποιείται στην θέση της μέσω του 

τροχήλατου. 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 

Εφεδρικό ηλεκτρικό σύστημα ενεργοποιούμενο 

από ενσωματωμένο στην κολώνα 

χειροπληκτρολόγιο. 

ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 
Λειτουργία με εσωτερική χαμηλή τάση (Self 

Voltage) για χρήση σε χώρους με πτητικά αέρια.  
ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

 
Ενδείξεις για χαμηλή μπαταρία και λειτουργία 

με τροφοδοσία. 
ΝΑΙ (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

10 Εξαρτήματα που θα την συνοδεύουν  

 
Δύο επιφάνειες για την στήριξη των χεριών για 

την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων 
ΝΑΙ 

 Έναν ιμάντα για την συγκράτηση του ασθενή   ΝΑΙ 

 Δύο στατώ ορού ΝΑΙ 

 
Ένα τόξο για την απομόνωση του αναισθητικού 

πεδίου 
ΝΑΙ 

 Αριθμός τμημάτων επιφανείας 
6 (Τμήμα κεφαλής, άνω πλάτη, κάτω 

πλάτη, πυέλου και δύο τμήματα ποδιών) 

5 Εξαρτήματα προς επιλογή  

 Όλα τα εξαρτήματα για τις παρακάτω επεμβάσεις : 

 

 Ορθοπεδικής επεμβάσεις 

o Για μηρό (ύπτια και πλάγια τοποθέτηση) 

o Για ισχίο 



o Για κνήμη περόνη 

o Για πύελο – λεκάνη 

o Για τον ώμο 

o Για αυχένα 

o Για Σπονδυλική στήλη 

o Για βραχιόνιο και άκρα χειρός 

  Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις 

  Νευροχειρουργικές επεμβάσεις 

  Ουρολογικές επεμβάσεις και Κυστεοσκοπήσεις 

  Γυναικολογικές επεμβάσεις 

  Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις 

  Οφθαλμολογικές επεμβάσεις 

 

 Επεμβάσεις αγγειοχειρουργικής να υπάρχει δυνατότητα ενεργής συνεργασίας με 

τουλάχιστον δύο από τις εταιρείες κατασκευής αγγειογράφων (Philips, GE, Siemens, 

Toshiba). Για τις τράπεζες που θα τοποθετηθούν στα υβριδικά χειρουργεία οι οποίες 

θα είναι πακτωμένες. 

5 Πρότυπα ασφαλείας  

 Ηλεκτρομαγνητική προστασία IEC 60601-1  

 Προστασία από εισροή υγρών κατά IEC 60529 - IP X4 

 CE Mark βάσει 93/42/ΕΟΚ 

 


