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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΤΣΕΡΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ 
ΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΛΙΝΕ ΜΕΘ-ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΕ ΚΛΙΝΕ-ΕΞΕΣΑΣΙΚΑ ΚΡΕΒΑΣΙΑ» 

 

 

Σο «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.» 

 
ανακοινϊνει τθ διενζργεια δθμόςιασ διαβοφλευςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν προμικεια 

«ΚΛΙΝΕ ΜΕΘ-ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΕ ΚΛΙΝΕ-ΕΞΕΣΑΣΙΚΑ ΚΡΕΒΑΣΙΑ» 

1. Η διάρκεια τθσ διαβοφλευςθσ ορίηεται ςε πζντε (5) θμζρεσ  από τθν θμζρα τθσ ανάρτθςθσ τουσ ςτθν ιςτοςελίδα 
του Νοςοκομείου (http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm) ιτοι από την ΠΕΜΠΣΗ 13-6-2019 έωσ 
και τη ΠΕΜΣΗ 20-6-2019. 

  ε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαβοφλευςθσ, κα αναρτθκοφν οι 
αναδιαμορφωμζνεσ προδιαγραφζσ για τζςςερισ (4) επιπλζον θμζρεσ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι αφοφ λάβουν γνϊςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν οι οποίεσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν 
ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου, μποροφν να αποςτείλουν εμπρόκεςμα τισ παρατθριςεισ τουσ ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ promithion@sismanoglio.gr, θ ςτο mkolonia@sismanoglio.gr 

3. Σο Νοςοκομείο δεν δεςμεφεται να υιοκετιςει τισ προτάςεισ και κα αποφαςίςει για τθν οριςτικοποίθςθ των 
Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν με αντικειμενικά κριτιρια ϊςτε να επιτευχκεί θ μζγιςτθ δυνατι ςυμμετοχι 
προμθκευτϊν, εξαςφαλίηοντασ όμωσ ταυτόχρονα τθν ποιότθτα των παρεχομζνων υπθρεςιϊν/υλικϊν. 

 
4. Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τουσ, οι τελικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα αποςταλοφν απευκείασ για ζγκριςθ ςτο 
Διοικθτικό υμβοφλιο του Νοςοκομείου, προκειμζνου να προκθρυχκεί ο αντίςτοιχοσ διαγωνιςμόσ. 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ  

 
 

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΟΤΣΑΛΑ 

 
 
 
 
 
Κοινοποίηςη:  
Γραφείο Προμθκειϊν  

http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm
mailto:promithion@sismanoglio.gr


 

 

                                                                                ΠΟΟΣΗΣΕ 
 
 
 
 
 

1 ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΕ

2 ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΕ ΚΛΙΝΕ 238 ΣΜΧ

3 ΚΛΙΝΕ ΜΕΘ 21ΣΜΧ

4 ΕΞΕΣΑΣΙΚΑ ΚΡΕΒΑΣΙΑ 16ΣΜΧ

 



 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗ ΚΛΙΝΗ ΝΟΗΛΕΙΑ 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
 Η κλίνθ να είναι ςφγχρονου ςχεδιαςμοφ, να καλφπτει τθν Ευρωπαϊκι οδθγία                  
ΕΝ 60601-2-52 με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά : 
 
 1. Η επιφάνεια κατάκλιςθσ να είναι διαςτάςεων 200 Χ 90 τουλάχιςτον, αποτελοφμενθ 
από 4 προςκαφαιροφμενα τμιματα : πλάτθσ, λεκάνθσ, μθρϊν και ποδιϊν, καταςκευαςμζνα 
από πλαςτικό υλικό. 
 
 2.  Να διακζτει ενςωματωμζνθ επζκταςθ τουλάχιςτον 15 cm ζτςι ϊςτε να μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ςε ψθλότερουσ αςκενείσ. 
  
 3.   Να διακζτει ελαςτικοφσ προςκρουςτιρεσ ςτισ τζςςερισ γωνίεσ τθσ κλίνθσ. 
 
 4.    Να δζχεται βάροσ (αςφαλζσ φορτίο λειτουργίασ) τουλάχιςτον 250 kg. 
 
 5.   Να διακζτει μετόπεσ κεφαλισ και ποδιϊν από πλαςτικό υλικό οι οποίεσ να προ-
ςκαφαιροφνται εφκολα. Οι μετόπεσ να μθν ακολουκοφν τισ κινιςεισ τθσ κλίνθσ                            
για αποφυγι των ςυγκροφςεων με τον περιβάλλοντα χϊρο. Να διακζτουν ςφςτθμα 
κλειδϊματοσ ςτο ςαςί.  
  
 6.  Να διακζτει ηεφγοσ πλαςτικϊν πλαϊνϊν κιγκλιδωμάτων τα οποία να καλφπτουν το 
μεγαλφτερο μζροσ τθσ επιφάνειασ κατάκλιςθσ. Να διακζτουν μθχανιςμό εφκολθσ 
αναδίπλωςθσ και να ρυκμίηονται κακϋ φψοσ. 
 
 7.   Να διακζτει θλεκτρικά ρυκμιηόμενεσ τισ ακόλουκεσ κζςεισ : 
 - Εφροσ διακφμανςθσ φψουσ από 32-80 cm περίπου. 
 - Σμιματοσ πλάτθσ τουλάχιςτον 60ο μοίρεσ. 
 - Σμιματοσ μθρϊν τουλάχιςτον 20ο μοίρεσ. 
 - Trendelburg/Antitrendelenburg τουλάχιςτον 14ο μοίρεσ + 2. 
 - Θζςθ καρδιολογικισ καρζκλασ. 
 - Θζςθ CPR. 
 
 8. Να διακζτει χειριςτιριο νοςοκόμασ που να εκτελεί τισ ωσ άνω κινιςεισ, το 
χειριςτιριο να διακζτει κλείδωμα των κινιςεων και θλεκτρικό CPR. Ιδιαίτερα για το CPR, θ 
κλίνθ να οριηοντιϊνεται και ταυτόχρονα να κατεβαίνει ςτο κατϊτερο ςθμείο φψουσ για εφκολθ 
διαχείριςθ τθσ διαδικαςίασ ΚΑΡΠΑ από οποιονδιποτε. 
 
 9. Να διακζτει επιπλζον ενςφρματο χειριςτιριο για τθν ρφκμιςθ τθσ πλάτθσ, μθρϊν, 
του φψουσ και τθσ κζςθσ autocontour από τθν πλευρά του αςκενι. Σο χειριςτιριο να είναι 
βυςματοφμενου τφπου προκειμζνου να μπορεί να αποςυνδζεται αμφίπλευρα εφκολα για τθν 
άμεςθ αντικατάςταςι του ακόμα και από μθ τεχνικό προςωπικό. 
 



 

 

 10. Σα χειριςτιρια μετά το πζρασ οριςμζνου ανενεργοφ χρόνου να κλειδϊνουν 
αυτόματα ϊςτε να υπάρχει περιοριςμόσ ςε απρόςκοπτεσ κινιςεισ. 
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 11. Σα τμιματα τθσ επιφάνειασ κατάκλιςθσ να μθν είναι επίπεδα αλλά να διακζτουν 
εργονομικό ςχεδιαςμό για να αποφορτίηουν τθν πίεςθ που δζχεται ο αςκενισ ςτο τμιμα τθσ 
κοιλιακισ χϊρασ, όταν το τμιμα τθσ πλάτθσ ανεβαίνει. 

 
 12.  Ηλεκτρικά και μθχανικά με ειδικι εμφανι λαβι ςτο τμιμα τθσ πλάτθσ ι ςτο κζντρο 
του κρεβατιοφ (και από τισ δφο πλευρζσ), για κζςεισ CPR. 
 
 13.   Να φζρει τζςςερισ (4) πλαςτικοφσ τροχοφσ διαμζτρου 150 χιλ. τουλάχιςτον με 
κεντρικό ςφςτθμα φρζνων. Να μπορεί να δεχτεί και 5ο τροχό για τθν εφκολθ 
μεταφορά/ευελιξία ςε διαδρόμουσ και αςανςζρ. Να προςφερκεί προσ επιλογι. 
  
 14.  Να προςφζρεται ςτθ βαςικι ςφνκεςθ ζλξθ ανζγερςθσ αςκενι με τριγωνικι             
ι παρόμοια λαβι ορκοπεδικι (προσ επιλογι).  
 
 15. Να διακζτει ενςωματωμζνθ μπαταρία. Να αναφερκεί θ χρονικι διάρκεια πλιρουσ 
φόρτιςθσ, οι κινιςεισ που επιτυγχάνονται με τθν μπαταρία κακϊσ και θ χρονικι αυτονομία. 
 
 16. Nα διακζτει ενςωματωμζνθ υποδοχι ςτθν μετόπθ των ποδιϊν για τθν εναπόκεςθ 
των κλινοςκεπαςμάτων και τθν εξυπθρζτθςθ του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, κατά τθν αλλαγι 
τουσ. 
 
 17.  Να φζρει τουλάχιςτον τζςςερισ (4) κζςεισ για παρελκόμενα εξαρτιματα, τα οποία 
να προςφερκοφν προσ επιλογι. Η κάκε κλίνθ να ςυνοδεφεται από ζνα ςτατϊ οροφ με τζςςερα 
(4) μεταλλικά άγκιςτρα. Σο ςφςτθμα ορκοπεδικισ ζλξθσ με βάρθ για τα πόδια του αςκενοφσ να 
προςφερκεί προσ επιλογι. 

 
 Α. Να περιλαμβάνεται ςτην βαςική ςύνθεςη κάθε κλίνησ ςτρώμα με τα παρακάτω 
τεχνικά xαρακτηριςτικά : 
 
 1.  Κατάλλθλεσ για χριςθ με τισ παραπάνω κλίνεσ και καταςκευισ τουλάχιςτον 2 
ςτρϊςεων με πάχοσ τουλάχιςτον 14 cm. 
 
 2.  Να διακζτει ςφςτθμα (όπωσ ειδικζσ ςτρϊςεισ κ.λπ.) για τθν βζλτιςτθ διανομι και 
διατιρθςθ ιδανικισ κερμοκραςίασ κάτω από τον αςκενι και τθν αποφυγι ανάπτυξθσ 
υγραςίασ. Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ. 
 
 3.  Βάροσ (kg) : Να ςτθρίηει αςκενι τουλάχιςτον 200 kg. 
 
 4.  Προςαρμογι ςτθν κλίνθ : Nαι. Να ακολουκεί τθν κίνθςθ τθσ κλίνθσ. 
 



 

 

 5. Ανατομικζσ ηϊνεσ – κατανομι πιζςεων : χεδιαςμζνο για τθν πρόλθψθ των 
κατακλίςεων αςκενϊν τουλάχιςτον 4ου βακμοφ. Να διακζτουν πιςτοποιθτικά. 
 

../.. 
-3- 

 
 6. Κάλυμμα με φερμουάρ : Αδιάβροχο, αντιμικροβιακό, υψθλισ αντοχισ.               Να  
περιγραφεί  ο  τρόποσ  απολφμανςθσ. 
 
 7. Βραδφκαυςτο : Ναι. Να κατατεκεί το πιςτοποιθτικό ςφμφωνα με τθ ςχετικι 
Ευρωπαϊκι οδθγία. 
 
 O προμθκευτισ να διακζτει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 
13485 (διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων), να πλθροί τθν Τ.Α. 
ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 να είναι ενταγμζνοσ ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Η.Η.Ε. 
βάςθ του Π.Δ. 117/2004 και ISO 27001 Αςφαλισ Διαχείριςθσ Πλθροφοριϊν       και  Δεδομζνων 
(DataSecurity). Σα προςφερόμενα είδθ να πλθροφν τθν ΕΝ60601-02-52.  
 
 Β. Γενικοί όροι : 
 

1. Να παρζχεται για το ςφνολο τθσ προμικειασ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) 
ζτθ κατά τθν οποία να παρζχεται δωρεάν υποςτιριξθ βλαβϊν και προβλεπόμενθσ 
ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων των ανταλλακτικϊν κακϊσ και παροχισ 
ανταλλακτικϊν για τα επόμενα δζκα (10) ζτθ μετά το πζρασ τθσ εγγφθςθσ. 

2. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να διακζτει πιςτοποιθτικό ISO 9001 και ISO 13485 και ο 
προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να διακζτει CE. Να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα 
πιςτοποιθτικά τα οποία κα είναι μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

3. Ο προμθκευτισ να διακζτει πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO 9001 και ISO        13485 
(διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων).           Ο 
προμθκευτισ να πλθροί τθν Τ.Α. Δυ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμζνοσ ςε 
πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Η.Η.Ε. Η βάςθ του Π.Δ. 117/2004. Να 
κατατεκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά. 

4. Ο προμθκευτισ να διακζτει, μόνιμα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό με 
πιςτοποίθςθ ειδικισ εκπαίδευςθσ από τον καταςκευαςτικό οίκο, για τθ ςυντιρθςθ 
και τθν εκπαίδευςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ (να κατατεκεί το 
πιςτοποιθτικό). 

5. Να διατίκεται δείγμα προσ επίδειξθ. 
6. Να κατατεκεί αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ με παραπομπζσ ςτα ζντυπα του 

καταςκευαςτικοφ οίκου και τα εγχειρίδια χριςθσ ι ςε ςχετικζσ βεβαιϊςεισ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου (επί ποινι αποκλειςμοφ).  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΕΣΑΣΙΚΩΝ ΚΡΕΒΑΣΙΩΝ 
 
 

 
1. Σο προςφερόμενο εξεταςτικό κρεβάτι να είναι καταςκευαςμζνο από υλικά υψθλισ 

ποιότθτασ και αντοχισ, κατάλλθλο για νοςοκομειακι χριςθ. Οι διαςτάςεισ           του 
κρεβατιοφ να είναι περίπου (~) (μικοσ) 185 εκ. (+ 10 εκ.) Χ (πλάτοσ) 75 εκ.       (+ 5 εκ.) Χ 
(φψοσ) 60 εκ. (+ 5 εκ.). 

 
2. Να είναι ιςχυρισ καταςκευισ με ανοξείδωτθ μεταλλικι καταςκευι, ανκεκτικι και 

κατάλλθλθ για υπζρβαρουσ αςκενείσ. 
 

3. Να είναι δφο τμθμάτων (πλάτθσ - πόδια). 
 

4. Η πλάτθ να ρυκμίηεται από 0 ζωσ 70ο μοίρεσ με μθχανικι κίνθςθ και αυτόματο 
ςφςτθμα ςτακεροποίθςθσ. 
 

5. Σα τμιματα τθσ επιφάνειασ κατάκλιςθσ να είναι ανκεκτικά και για υπζρβαρουσ, 
επενδυμζνα με ςτρϊμα δερματίνθσ που να είναι μεγάλθσ αντοχισ, άκαυςτθ, 
πλενόμενθ, με ενιςχυμζνθ ςυρραφι κακϊσ επίςθσ να αντζχει ςτα νοςοκομειακά 
χθμικά απολφμανςθσ και κακαριςμοφ. 
 

6. Να είναι εξοπλιςμζνο με μθχανιςμό ςτιριξθσ και εκτφλιξθσ ρολοφ εξεταςτικοφ χαρτιοφ. 
 

7. Να διατίκεται δείγμα προσ επίδειξθ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΛΙΝΗ Μ.Ε.Θ. 
 
 
 ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΗ Μ.Ε.Θ. 
 
 
 1. Η προςφερόμενθ κλίνθ, να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ (να αναφερκεί το πρϊτο 
ζτοσ κυκλοφορίασ), θλεκτρικι, καταςκευαςμζνθ από υλικά υψθλισ ποιότθτασ και αντοχισ, 
κατάλλθλθ για Νοςοκομειακι χριςθ. Να λειτουργεί με ρεφμα πόλεωσ και με μπαταρία ςε 
περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ ι μετακίνθςθσ τθσ κλίνθσ. 
 
 2. Η κλίνθ να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία IEC 60601-2-52 που 
αφορά τθν αςφάλεια και τθ λειτουργία των ιατρικϊν κρεβατιϊν. 
 
 3. Να είναι ιςχυρισ καταςκευισ και κατάλλθλθ για υπζρβαρουσ αςκενείσ.             Να 
δφναται να ανυψϊςει αςφαλζσ φορτίο λειτουργίασ τουλάχιςτον (SWL) 250 κιλϊν.  
 
 4. Η επιφάνεια κατάκλιςθσ να είναι διαςτάςεων :  
 - Eξωτερικζσ 210Χ100 εκ. (+ 10 εκ.) 
 - Εςωτερικζσ 195Χ90 εκ. (+ 10 εκ.) 
 
 5. Η επιφάνεια κατάκλιςθσ να αποτελείται από τζςςερα (4) προςκαφαιροφμενα 
τμιματα (πλάτθσ, πυζλου, μθρϊν και ποδιϊν), τα οποία να είναι καταςκευαςμζνα          από 
πλαςτικό υλικό υψθλισ αντοχισ και αντιμικροβιακισ ςφςταςθσ, για τον εφκολο κακαριςμό 
τουσ.  
 
 6. Να διακζτει ςφςτθμα επζκταςθσ του ςκελετοφ τθσ κλίνθσ για αςκενείσ με φψοσ 
τουλάχιςτον 210 cm. 
 
 7. Να διακζτει αμφίπλευρα ηεφγοσ αναδιπλοφμενων πλαϊνϊν προςτατευτικϊν 
κιγκλιδωμάτων που να προφυλάςςουν τον αςκενι από πτϊςθ και να κακιςτοφν δυνατι τθν 
εφκολθ αποβίβαςθ αυτοφ, όταν παραςτεί ανάγκθ. Να καλφπτουν το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 
επιφάνειασ τθσ κατάκλιςθσ, να διακζτουν εφκολο μθχανιςμό αναδίπλωςθσ           και να είναι 
μετακινοφμενα κακϋ φψοσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται εφκολθ πρόςβαςθ ςτον αςκενι.  
 
 8. Να διακζτει μετόπεσ κεφαλισ και ποδιϊν οι οποίεσ κα προςκαφαιροφνται εφκολα 
και να διακζτουν ςφςτθμα ςτακεροποίθςθσ ςτο ςαςί. Η μετόπθ τθσ κεφαλισ να μθν 
ακολουκεί τισ κινιςεισ τθσ κλίνθσ, για αποφυγι ςυγκροφςεων με τον περιβάλλοντα χϊρο. 
 
 9. Σα τμιματα τθσ επιφάνειασ κατάκλιςθσ να μθν είναι επίπεδα, αλλά να ζχουν 
εργονομικό ςχεδιαςμό και να διακζτουν ανατομικό ςχιμα για καλφτερθ ςυγκρότθςθ του 
αςκενι ςτθ κλίνθ κακϊσ και να αποφορτίηουν τθν πίεςθ που δζχεται ο αςκενισ ςτο τμιμα τθσ 
κοιλιακισ χϊρασ, όταν το τμιμα τθσ πλάτθσ ανεβαίνει. 
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 10. Να διακζτει ενςωματωμζνα χειριςτιρια ςτα πλαϊνά κιγκλιδϊματα ι και ςτθ μετόπθ 
των ποδιϊν για χριςθ από το νοςθλευτικό προςωπικό (εξωτερικά) και ςτα πλαϊνά 
κιγκλιδϊματα του αςκενοφσ (εςωτερικά). Σα ενςωματωμζνα χειριςτιρια να διακζτουν 
δυνατότθτα κλειδϊματοσ των κινιςεων για μεγαλφτερθ αςφάλεια κατά τθν χριςθ.  
 
 11. Η κλίνθ να εκτελεί θλεκτρικά μζςω των ενςωματωμζνων χειριςτθρίων για τον 
Νοςθλευτι, τουλάχιςτον τισ εξισ κινιςεισ : 
 

 Ρφκμιςθ του φψουσ τθσ επιφάνειασ κατάκλιςθσ από 35 ζωσ και 80 εκατοςτά περίπου 
(+3). 

 Κίνθςθ Trendelenburg/Anti-trendelenburg τουλάχιςτον 12ο.  

 Ρφκμιςθ τμιματοσ πλάτθσ τουλάχιςτον 60ο. 

 Ρφκμιςθ τμιματοσ μθρϊν τουλάχιςτον 20ο. 

 Ρφκμιςθ για CPR κζςθ. 

 Ρφκμιςθ κζςθσ για καρδιολογικι καρζκλα. 

 Ρφκμιςθ πλάγιασ κζςθσ τουλάχιςτον 20ο, είτε μζςω του ςκελετοφ τθσ κλίνθσ, είτε μζςω 
του αεροςτρϊματοσ. 

 Να υπάρχει ψθφιακι ζνδειξθ όλων των θλεκτρικϊν κινιςεων.  
 
 12. H κζςθ για CPR, να επιτυγχάνεται θλεκτρικά αλλά και μθχανικά με λαβζσ οι οποίεσ 
κα είναι εμφανείσ, τοποκετθμζνεσ ςε ςθμείο που να μθ παρεμποδίηεται θ χριςθ τουσ από τα 
πλαϊνά προςτατευτικά ςε οποιαδιποτε κζςθ τουσ.  
 
 13. Η κλίνθ να διακζτει ζνδειξθ των γωνιϊν κλίςθσ του κρεβατιοφ και οπτικι 
ειδοποίθςθ ςτισ 30ο (κζςθ fowler) για το τμιμα τθσ πλάτθσ ζτςι ϊςτε να μποροφν να 
εφαρμόηονται τα αναπνευςτικά πρωτόκολλα. 
 
 14. Να διακζτει τζςςερισ (4) μεγάλουσ αντιςτατικοφσ τροχοφσ τουλάχιςτον 150 χιλ. με 
ςφςτθμα φρζνων. Να μπορεί να δεχτεί και 5ο τροχό για τθν εφκολθ μεταφορά/ευελιξία ςε 
διαδρόμουσ και αςανςζρ. Να προςφερκεί προσ επιλογι. 
 
 15. Η προςφερόμενθ κλίνθ να διακζτει προςκρουςτιρεσ ςτισ τζςςερισ (4) γωνίεσ τθσ. 
 
 16. Nα διακζτει ενςωματωμζνθ υποδοχι ςτθν μετόπθ των ποδιϊν για τθν εναπόκεςθ 
των κλινοςκεπαςμάτων και τθν εξυπθρζτθςθ του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, κατά τθν αλλαγι 
τουσ. 
 
 17. Να διακζτει αμφίπλευρα ποδοδιακόπτεσ για τθν ρφκμιςθ του φψουσ τθσ 
επιφάνειασ κατάκλιςθσ. 
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 18. Προαιρετικά να διακζτει ενςωματωμζνο ςφςτθμα ηφγιςθσ αςκενϊν, με οκόνθ 
υπόδειξθσ του βάρουσ εκατζρωκεν τθσ κλίνθσ. Σο ςφςτθμα ηφγιςθσ αςκενϊν να ζχει ακρίβεια 
ζωσ των 500 γραμμαρίων και να δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να προςκαφαιρεί 
αντικείμενα επί τθσ κλίνθσ χωρίσ να μεταβάλλεται το πραγματικό βάροσ του αςκενοφσ. 
 
 19. Προαιρετικά να διακζτει κικθ για ςυγκράτθςθ ακτινολογικισ καςζτασ. 
 
 20. τισ γωνίεσ τθσ θ κλίνθ να διακζτει τουλάχιςτον τζςςερισ (4) υποδοχζσ για τθν 
προςάρτθςθ εξαρτθμάτων (ςτατϊ οροφ, φιάλθσ οξυγόνου, κ.ά.). Η κάκε κλίνθ να ςυνοδεφεται 
από ζνα ςτατϊ οροφ με τζςςερα (4) μεταλλικά άγκιςτρα. 
 
 Α. Να περιλαμβάνεται ςτην βαςική ςύνθεςη κάθε κλίνησ αερόςτρωμα με τα 
παρακάτω τεχνικά xαρακτηριςτικά : 
  

 Σο ςφςτθμα να αποτελείται από το ενςωματωμζνο αερόςτρωμα και τθν αντλία αζροσ. 

 Σο αερόςτρωμα να χωρίηεται ςε ανατομικζσ ηϊνεσ με δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ πίεςθσ 
ανάλογα με το βάροσ και τον ςωματότυπο του αςκενι. 

 Σο αερόςτρωμα να διακζτει κάλυμμα αποςπϊμενο με πλιρωσ καλυπτόμενο φερμουάρ 
για αποφυγι δθμιουργίασ εςτιϊν μόλυνςθσ, αεροδιαπερατό, αδιάβροχο. Να διακζτει 
αντιμικροβιακζσ ιδιότθτεσ. Να απολυμαίνεται ςτο πλυντιριο  ι  με  κοινά  κακαριςτικά. 

 Σο κάλυμμα να είναι βραδφκαυςτο. 

 Να αποτελείται από τουλάχιςτον 20 αεροκαλάμουσ με δυνατότθτα μεμονωμζνθσ 
αντικατάςταςισ τουσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ. 

 Να διακζτει κομβίον επί τθσ αντλίασ το οποίο κα ξεφουςκϊνει τουσ αεροκαλάμουσ τθσ 
κεφαλισ για τθ διευκόλυνςθ τθσ διαςωλθνϊςεωσ του αςκενι αλλά και τθν τοποκζτθςι 
του ςε πρθνι κζςθ.  

 Με το πάτθμα ενόσ πλικτρου να επιτυγχάνεται και να διατθρείται μζγιςτθ πλθρότθτα 
ςτισ κυψελίδεσ παρζχοντασ ζτςι ςτακερι επιφάνεια για τθ μεταφορά    ι τισ εργαςίεσ 
κακαριςμοφ του αςκενι ι του αεροςτρϊματοσ. Να απενεργοποιείται  αυτόματα θ 
λειτουργία  αυτι με το πζρασ 30 λεπτϊν το μζγιςτο. 

 Κατά τθν εφαρμογι CPR είτε θλεκτρικά είτε μθχανικά κακϊσ το κρεβάτι         παίρνει 
τθν οριηόντια κζςθ οι κυψελίδεσ του αεροςτρϊματοσ παράλλθλα να ξεφουςκϊνουν. 

 Η κεραπευτικι επιφάνεια να μπορεί να εκτελεί αυτόματα πλευρικι κλίςθ εκατζρωκεν 
για τθ πρόωρθ κινθτοποίθςθ του αςκενι τουλάχιςτον 20ο ανά χρονικά διαςτιματα που 
κα επιλζξει ο χριςτθσ.  Να αναφερκοφν οι επιτρεπόμενοι  χρόνοι. 

 Σο ςτρϊμα να διακζτει ςτο κάτω τμιμα του, ενςωματωμζνθ επζκταςθ ςτθν περίπτωςθ 
που χρθςιμοποιείται θ λειτουργία επιμικυνςθσ τθσ κλίνθσ. Να αναφερκεί ο τρόποσ.
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 Β. Γενικοί όροι : 
 

7. Να παρζχεται για το ςφνολο τθσ προμικειασ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) 
ζτθ κατά τθν οποία να παρζχεται δωρεάν υποςτιριξθ βλαβϊν και προβλεπόμενθσ 
ςυντιρθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων των ανταλλακτικϊν κακϊσ και παροχισ 
ανταλλακτικϊν για τα επόμενα δζκα (10) ζτθ μετά το πζρασ τθσ εγγφθςθσ. 

8. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να διακζτει πιςτοποιθτικό ISO 9001 και ISO 13485 και ο 
προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ να διακζτει CE. Να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα 
πιςτοποιθτικά τα οποία κα είναι μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

9. Ο προμθκευτισ να διακζτει πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO 9001 και ISO        13485 
(διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων).           Ο 
προμθκευτισ να πλθροί τθν Τ.Α. Δυ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμζνοσ ςε 
πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Η.Η.Ε. Η βάςθ του Π.Δ. 117/2004. Να 
κατατεκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά. 

10. Ο προμθκευτισ να διακζτει, μόνιμα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό με 
πιςτοποίθςθ ειδικισ εκπαίδευςθσ από τον καταςκευαςτικό οίκο, για τθ ςυντιρθςθ 
και τθν εκπαίδευςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ (να κατατεκεί το 
πιςτοποιθτικό). 

11. Να κατατεκεί αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ με παραπομπζσ ςτα ζντυπα του 
καταςκευαςτικοφ οίκου και τα εγχειρίδια χριςθσ ι ςε ςχετικζσ βεβαιϊςεισ του 
καταςκευαςτικοφ οίκου (επί ποινι αποκλειςμοφ).  

12. Να διατίκεται δείγμα προσ επίδειξθ. 
 
 
 


