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Udbud på Op-lejer til THG og NBG

Spørgsmål 1

1.3 Hvad menes med røntgengennemlyses i hele længden/bredden uden obstruktion? Menes at skinnen på ydersiden af lejet også skal være gennelyselig?
Og i længden at column også skal være gennemlyselig eller?

Svar 1

Det betyder at gennemlysningen skal ske uden at flytte patienten på lejetoppen,
ved at benytte længde forskydning.

Spørgsmål 2

1.4 Hvad menes med at lejet skal kunne gå i Beach chair elektronisk?

Svar 2

Der menes at op-lejet ikke kun skal kunne betjenes manuelt men også elektronisk

Spørgsmål 3

1.5 Hvad menes med kip samtidig med xxx, at det elektronisk skal foregå i
samme ”bevægelse” eller at kombinationen skal kunne være i den samme position?

Svar 3

Lejet skal kunne kippes, men det forventes ikke at det er i samme bevægelse

Spørgsmål 4

1.6 Hvad menes med at hovedstøtten ved beach chair skal kunne betjenes fra
hovedenden? –og med en hånd?

Svar 4

Det skal være muligt at betjene den ergonomisk korrekt for personalet. Anæstesi arbejder ved hovedet, derfor nødvendigt at kunne betjene hovedstøtten derfra. Ud fra et arbejdsmiljø synspunkt er det godt, hvis det kan betjenes med en
hånd.

Spørgsmål 5

1.8 Hvad menes med at hovedgærdet skal kunne manøvres fra hovedende?

Svar 5

Anæstesi arbejder ved hovedet, derfor nødvendigt at kunne betjene hovedstøtten derfra.

Spørgsmål 6

1.12 Hvad menes med at hovedstøtten skal være forsynet med bånd eller anden
fiksering af hovedet? Kan vi evt. få et billede af hvad der er brug for?

Svar 6

Til Beach Chair: Når patienten er fuld bedøvet, bruges det til at fiksere hovedet,

Spørgsmål 7

I kravspecifikation delaftale 1 THG
Ønskes bla. en beachchair med hjelm samt hydrauliske benstøtter.
Hvis jeg så kigger på tilbud listen under optioner , fremgår hjelmen, men ikke Beachchair og
hyd benstøtter.
Hvor skal hvad placeres??

således at det bliver holdt på plads.

Deltilbud 1 THG
Optioner til deltilbud 1 THG
Der er også sidelejringsmadras og div. I optioner
Skal det med i tilbud eller ??
Svar 7

Det mobile op-leje i delaftale 1 skal i positions nr. 1 indeholde beachchair, sidelejringsmadras og håndassistanceoperationsbord hvor der kan gennemlyses.
Lejet skal benyttes til skuldre, albue og håndoperationer og skal derfor indeholde alt det udstyr som skal benyttes til sådanne operationer.

