ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΛΙΝΗΣ Μ.Ε.Θ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΜΕΘ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000€ συμπ. ΦΠΑ

1. Η κλίνη να είναι υπερσύγχρονης τεχνολογίας κατασκευασμένο από υλικά ποιότητας και αντοχής.
2. Όλες οι ρυθμίσεις της κλίνης θα πρέπει να γίνονται ηλεκτρικά μέσω εύχρηστων χειριστηρίων. Θα
πρέπει να είναι τοποθετημένα σε εργονομική θέση και ενσωματωμένα στα πλαϊνά προστατευτικά
πλαίσια, εξωτερικά για χρήση από το νοσηλευτικό προσωπικό και εσωτερικά για χρήση από τους
ασθενείς.

3. Να διαθέτει οθόνη γραφικών με απεικόνιση των λειτουργιών της κλίνης (ηλεκτρικές κινήσεις, αναφορά
μοιρών κλίσης, κατάσταση των πλευρικών κιγκλιδωμάτων κ.ά. )

4. Ηλεκτρικές κινήσεις:
- Αυξομείωση ύψους.
- TRENDELENBURG – ANTITRENDELENBURG
- Ερεισίνωτο πλάτης , μηρών και κάτω άκρων
- Αυξομείωση μήκους. Το στρώμα της κλίνης να ακολουθεί την επέκταση του μήκους της

-

επιφάνειας κατάκλισης έτσι ώστε να έχουμε συνεχή υποστήριξη στις πτέρνες για την πρόληψη
των κατακλίσεων άλλα και την αποφυγή υποποδίας.
Θέση κανονικής καρέκλας.

5. Να διαθέτει ρυθμίσεις Trendelenburg και Reverse trendelenburg ± 0-13° .
6. Το κρεβάτι να παίρνει με μία κίνηση τη θέση κανονικής καρέκλας για την ενδυνάμωση της
αναπνευστικής λειτουργίας του ασθενούς και την σταδιακή αποδέσμευση ή αποφυγή της
αναπνευστικής υποστήριξης, καθώς επίσης και για να αποφεύγονται οι περιττές μετακινήσεις του
ασθενούς (από το κρεβάτι στην καρέκλα - καροτσάκι και αντίστροφα) και κατά συνέπεια οι
τραυματισμοί του νοσηλευτικού προσωπικού.

7. Να διαθέτει ασφαλές φορτίο λειτουργίας τουλάχιστον 290kg.
8. Να λειτουργεί με 220V και να διαθέτει σύστημα Back up με μπαταρίες.
9. Η επιφάνεια κατάκλισης του κρεβατιού να είναι σταθερή ώστε να είναι κατάλληλη για την εφαρμογή
CPR, και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης το κρεβάτι με μία κίνηση να παίρνει την οριζόντια θέση.

10. Να διαθέτει ένδειξη των γωνιών κλίσης του κρεβατιού (ανύψωσης της πλάτης, Trendelenburg και
Reverse trendelenburg), και να υπάρχει ηχητικός και οπτικός συναγερμός στις 30 και 45 μοίρες για το
τμήμα της πλάτης έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται τα αναπνευστικά πρωτόκολλα.

11. Η μετόπη των ποδιών να μπορεί να ρυθμίζεται ηλεκτρικά κατά μήκος (επέκταση τουλάχιστον 20 cm)
και να προσθαφαιρείται εύκολα.

12. Να διαθέτει τέσσερις (4) τροχούς εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον να είναι τροχός διεύθυνσης, να
διαθέτει κεντρικό σύστημα φρένου και να έχει ηχητικό και οπτικό συναγερμό μη εφαρμογής φρένων.

13. Το κρεβάτι να συνοδεύεται με πλαϊνά προστατευτικά κάγκελα χωρισμένα σε δύο τμήματα στην κάθε
πλευρά της κλίνης (τέσσερα στο σύνολό τους) για την μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Να είναι

ενσωματωμένα στο ερεισίνωτο της κλίνης, (να ακολουθούν τις κινήσεις του ερεισίνωτου). Να
μετακινούνται καθ’ ύψος για την μεγαλύτερη ασφάλεια, υποστήριξη αλλά και άνεση του ασθενούς.

14. Κάθε κλίνη πρέπει να διαθέτει σύστημα ζύγισης ασθενούς, σύμφωνο προς το Ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ45501 κλάσης III για Ιατρική χρήση, με οθόνη ευκρινούς απεικόνισης του απόλυτου βάρους του
ασθενή και αυτόματου υπολογισμού του Δείκτη Μάζας Σώματος(ΒΜΙ). Το σύστημα πρέπει να έχει τη
δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 20 μετρήσεων με γραφική απεικόνιση, πάγωμα των τιμών
κατά την προσθήκη ή αφαίρεση εξαρτημάτων στην κλίνη και να μην επηρεάζεται από το «βάρος» των
παρελκομένων (π.χ. στατό ορού).

15. Να διαθέτει υποδοχές στο ερεισίνωτο πλάτης για καλώδια καρδιογράφου, συσκευών παροχέτευσης
κ.α. , για να μην καταστρέφονται τα καλώδια /σωλήνες και να μην δημιουργείται πρόβλημα στην
νοσηλεία του ασθενούς

16. Να διαθέτει συναγερμό σε περίπτωση που ο ασθενής κινηθεί στην κλίνη και σε περίπτωση εξόδου απομάκρυνσης του ασθενούς από την κλίνη.

17. Να διαθέτει συναγερμό στην περίπτωση που εντοπιστεί εμπόδιο κάτω από την επιφάνεια
κατάκλισης κατά την αυξομείωση ύψους αυτής.

18. Να διαθέτει φως νυκτός.
19. Αυξομείωση της βάσης του κρεβατιού περίπου 420-890mm.
20. Το συνολικό εξωτερικό μήκος να είναι περίπου 200-230 cm.
21. Πλάτος κλίνης περίπου 1m.
22. Ενσωματωμένο στρώμα από αφρώδες υλικό ελαστικής βισκόζης κατάλληλο για την πρόληψη των
κατακλίσεων που ακολουθεί πλήρως όλες τις ηλεκτρικές κινήσεις της κλίνης ακόμη και την επέκταση
μήκους χωρίς να απαιτείται επιπλέον προσθήκη στρώματος.

23. Εγγύηση λειτουργίας για ένα (2) χρόνια τουλάχιστον.
24. Δυνατότητα ανταλλακτικών και σέρβις για δέκα (10) έτη.
25. Η προσφορά να συνοδεύεται από σχετικό Prospectus, τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και από
οδηγίες χρήσεως, οδηγίες συντηρήσεως.

26. Στο φύλλο συμμόρφωσης να γίνονται αναφορές στα πρωτότυπα prospectus, οδηγίες χρήσεως,
οδηγίες συντηρήσεως προς τεκμηρίωση με ποινή αποκλεισμού.

27. Το κρεβάτι να φέρει σήμανση CE, επιπλέον ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής να διαθέτουν ISO
σειράς 9001 και 13485 ο δε προμηθευτής θα πρέπει να συμμορφώνεται σύμφωνα με την Υπουργική
Απόφαση ΔΥ/8δ/ΓΠ1348/04 (ΦΕΚ.32Β/16.01.04) (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).

