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«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η προμήθεια του ξενοδοχειακού εξοπλισμού για την Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας
Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» αφορά τα κάτωθι είδη:

1)Καρότσι νοσηλείας τροχήλατο

Το καρότσι νοσηλείας να πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

1. Να είναι από ατσάλινο σκελετό επενδυμένο με ειδικό πλαστικό για ιατρική χρήση

2. Να είναι συνολικών διαστάσεων έως 82 

3. Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα (4) συρτάρια διαστάσεων 60
τρία συρτάρια να έχουν ύψος έως 13 

4. Να διαθέτει διαφανή σανίδ

5. Να διαθέτει τέσσερις (4) τροχούς τουλάχιστον Φ125 

6. Να διαθέτει δοχείο απόρριψης βελονών και θήκη αποθήκευσης καθετήρων.

7. Να διαθέτει περιστρεφόμενο στήριγμα απινιδωτή.

 
Εκτιμώμενο κόστος: 2.200€ (δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ)
 

2)Κρεβάτι νοσηλείας 

Το κρεβάτι νοσηλείας να πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

1. Να είναι ηλεκτρικό, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
2. Να έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IPX4 για τα ηλεκτρικά της μέρη
3. Να διαθέτει μέγιστο συνολικό π
4. H επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων περίπου 200 x 85 cm, αποτελούμενη από 

τέσσερα(4) πλαστικά τμήματα 
ανθεκτικό πλαστικό υλικό
τμήματα να δύνανται να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς τους.
πιστοποιητικό σχετικά με την αντιμικροβιακή σύσταση.

5. Να είναι στιβαρής κατασκευής και να δέχεται ασθενή βάρους τουλάχιστον 220kg. 
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ξενοδοχειακού εξοπλισμού για την Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας
αφορά τα κάτωθι είδη: 

Καρότσι νοσηλείας τροχήλατο 

να πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

Να είναι από ατσάλινο σκελετό επενδυμένο με ειδικό πλαστικό για ιατρική χρήση

Να είναι συνολικών διαστάσεων έως 82 x 65 x 100 cm (πλάτος x βάθος x

τουλάχιστον τέσσερα (4) συρτάρια διαστάσεων 60 x 48 cm( πλάτος 
τρία συρτάρια να έχουν ύψος έως 13 cm και το ένα τουλάχιστον 25 cm. 

Να διαθέτει διαφανή σανίδα ανάνηψης. 

Να διαθέτει τέσσερις (4) τροχούς τουλάχιστον Φ125 mm. 

Να διαθέτει δοχείο απόρριψης βελονών και θήκη αποθήκευσης καθετήρων.

Να διαθέτει περιστρεφόμενο στήριγμα απινιδωτή. 

(δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ)/ τεμ. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

να πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

ρικό, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
Να έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IPX4 για τα ηλεκτρικά της μέρη.

διαθέτει μέγιστο συνολικό πλάτος έως 100 mm. 
H επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων περίπου 200 x 85 cm, αποτελούμενη από 

τμήματα πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, κατασκευασμέ
ανθεκτικό πλαστικό υλικό με πιστοποιημένη αντιμικροβιακή σύσταση
τμήματα να δύνανται να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς τους.
πιστοποιητικό σχετικά με την αντιμικροβιακή σύσταση. 
Να είναι στιβαρής κατασκευής και να δέχεται ασθενή βάρους τουλάχιστον 220kg. 
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ξενοδοχειακού εξοπλισμού για την Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας του Γ.Ν. 

Να είναι από ατσάλινο σκελετό επενδυμένο με ειδικό πλαστικό για ιατρική χρήση. 

x ύψος) 

( πλάτος x βάθος). Τα 
 

Να διαθέτει δοχείο απόρριψης βελονών και θήκη αποθήκευσης καθετήρων. 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

ρικό, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση. 
. 

H επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων περίπου 200 x 85 cm, αποτελούμενη από 
πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, κατασκευασμένα από 

αντιμικροβιακή σύσταση. Τα επιμέρους 
τμήματα να δύνανται να αντικατασταθούν σε περίπτωση φθοράς τους. Να κατατεθεί 

Να είναι στιβαρής κατασκευής και να δέχεται ασθενή βάρους τουλάχιστον 220kg.  



 

6. Οι μετόπες κεφαλής και ποδιών να είναι ενιαίου τύπου από πλαστικό αντιμικροβιακής 
σύστασης, οι οποίες να προσθαφαιρούνται εύκολα. Να διαθέτουν σύστημα κλειδώματος 
στο σασί. Η μετώπη κεφαλής να είναι σταθερή και να μην ακολουθεί τις κινήσεις της κλίνης. 
Να κατατεθεί πιστοποιητικό σχετικά με την αντιμικροβιακή σύσταση. 

7. Να διαθέτει από δύο πλαστικά πλαϊνά κιγκλιδώματα αντιμικροβιακής σύστασης σε κάθε 
πλευρά, τα οποία να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του μήκους της επιφάνειας 
κατάκλισης με ύψος τουλάχιστον 40 cm. Να διαθέτουν μηχανισμό εύκολης αναδίπλωσης με 
κίνηση καθ’ύψος κατακόρυφα. 

8. Να διαθέτει ενσύρματο χειριστήριο ασθενή για την ρύθμιση κινήσεων. Να διαθέτει 
ηλεκτρικά ρυθμιζόμενες τις ακόλουθες θέσεις μέσω μοτέρ: 

 Εύρος διακύμανσης ύψους μεταξύ 35-80 (±2cm). 
 Τμήματος πλάτης τουλάχιστον 70ο μοίρες. 
 Τμήματος μηρών τουλάχιστον 35ο μοίρες. 
 Trendelburg\Αntitrendelenburg τουλάχιστον 15 ο μοίρες. 
 Ανεξάρτητη ηλεκτρική ανύψωση των ποδιών τουλάχιστον 20 μοίρες. 

9. Το τμήμα της πλάτης να έχει ενσωματωμένη λειτουργία μετακινήσεως προς τα πίσω καθώς 
ανασηκώνεται. 

10. Η κλίνη να διαθέτει μηχανικό σύστημα με ευκρινή, εύκολα προσβάσιμο διακόπτη (ή μοχλό) 
για άμεση οριζοντίωση προς έκτακτες περιπτώσεις αναγκών CPR.  

11. Η κλίνη να εδράζεται σε τέσσερις μονούς πλαστικούς τροχούς τουλάχιστον Φ150 mm, 
κατ΄ελάχιστον ο ένας αντιστατικός, με κεντρικό σύστημα φρένων.  

12. Να διαθέτει ελαστικούς προσκρουστήρες στις τέσσερις γωνίες της κλίνης και ειδική 
υποδοχή στη μετώπη των ποδιών για την τοποθέτηση κλινοσκεπασμάτων. 

13. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο υποδοχές για τοποθέτηση στατώ ορού. Η κάθε κλίνη να 
συνοδεύεται από ένα στατώ ορού με τέσσερα άγκιστρα. 

14. Η κλίνη να συνοδεύεται με στρώμα κατάλληλο για την προστασία από κατακλίσεις μέχρι 4ου 
βαθμού με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

o Το στρώμα να είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για 
νοσοκομειακή χρήση, τουλάχιστον δύο στρώσεων αφρού πολυουρεθάνης-βισκόζης. 

o Να είναι ύψους τουλάχιστον 14 cm και κατάλληλης πυκνότητας (τουλάχιστον 40 
kg/m3). 

o Το στρώμα να είναι ελαφρύ, το μέγεθός του ανάλογο των διαστάσεων της κλίνης 
και κατάλληλο για βάρος ασθενή 220 kg τουλάχιστον. 

o Το στρώμα να διαθέτει κάλυμμα με φερμουάρ, το οποίο να είναι αδιάβροχο, 
αεροδιαπερατό, αντιβακτηριακό, διελαστικό και βραδύκαυστο. Να πλένεται στο 
πλυντήριο. 

 

Εκτιμώμενο κόστος: 3.400€(τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ)/ τεμ. (συμπ.ΦΠΑ) 

 

3)Στατό αιμοληψίας 

Το στατό αιμοληψίας να πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

 Να είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από επιχρωμιωμένο ατσάλι 

 Η επιφάνεια του να είναι κατασκευασμένη από ειδικό πλαστικό χωρίς ραφές 



 

 Το εσωτερικό της επιφάνειας του να είναι από αφρώδες υλικό 

 Η βάση του να είναι διαστάσεων τουλάχιστον 30x10 cm 

 Να διαθέτει ρυθμιζόμενο ύψος από πλαστικό κοχλία υψηλής αντοχής σε εύρος τουλάχιστον 
60 – 80 cm 

Εκτιμώμενο κόστος: 150€(εκατόν πενήντα ευρώ)/τεμ. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.Τα είδη να φέρουν σήμανση CE. Να κατατεθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις κατασκευαστή και τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά εγγραφής στους αρμοδίους φορείς. 

2.Οι συμμετέχουσες εταιρείες για το είδος 2 να μπορούν να διαθέσουν δείγματα των 
προσφερόμενων ειδών προς επίδειξη εφόσον ζητηθούν εντός δέκα (10) ημερών. 

3. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 
13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη. Να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

4. Οι κατασκευάστριες εταιρείες των ειδών να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και ISO 13845. 
Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

5. Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον και τεχνικής υποστήριξης-
ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.  

6. Αποστολή προμήθειας εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της σύμβασης - ανάληψης 
εργασιών από το Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». 
 

 


