
TΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΡΛ 
ΚΑΡΕΚΛΑΣ

Η καρέκλα να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα 
που απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους εξέτασης. Τα τεχνικά κλπ. Χαρακτηριστικά που θα 
αναφερθούν απαραίτητα στην τεχνική περιγραφή και στο φύλλο συμμόρφωσης θα 
τεκμηριώνουν με αντίστοιχα prospectus,εγκρίσεις κλπ, στοιχεία για να αξιολογηθούν.

Η εξεταστική καρέκλα ασθενούς να έχει απαραίτητα τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. Να έχει ηλεκτρουδραυλικό σύστημα ανύψωσης απαραίτητα με  ποδοδιακόπτη 
ενσωματωμένο στη βάση της καρέκλας, ώστε να επιτρέπει στον χρήστη ιατρό τον 
έλεγχο του ύψους και από τις δύο πλευρές.

2. Το εύρος του ύψους να είναι λιγότερο 20εκ από 590-780 χιλ.  για την εύκολη εξέταση 
των ασθενών με διαφορετικό ύψος. Μεγαλύτερο εύρος από το ζητούμενο θα 
αξιολογηθεί.

3. Το κάλυμμα να μπορεί να αφαιρείται για εύκολη αντικατάσταση και να είναι από 
συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής.

4. Το κάθισμα απαραίτητα να μπορεί να περιστρέφεται κατά 90ο δεξιά και 90ο αριστερά 
ανεξάρτητα από την θέση της πλάτης της καρέκλας για εύκολη εξέταση των αυτιών.

5. Να είναι πλήρως περιστρεφόμενη, εκτελώντας οριζόντια κίνηση 180ο δεξιά και 180ο 

αριστερά, με φρένο σταθεροποίησης σε οποιαδήποτε θέση.

6. Να  υποστηρίζει απαραίτητα και να εκτελεί  όλες τις παρακάτω κινήσεις :(Η 
δυνατότητα να γίνονται οι κινήσεις με ειδικό ηλεκτρικό μοτέρ θα εκτιμηθεί.Να 
προσφερθεί προς επιλογή).

• Πτώση της πλάτης μέχρι το οριζόντιο επίπεδο. 

• Η πλάτη επίσης απαραίτητα να έρχεται προς τα μπροστά κατά +7ο  έως +10ο 

από τον κατακόρυφο άξονα, ώστε να επιτρέπεται η συμπλίαση του γιατρού 
προς τον εξεταζόμενο.

• Η πτώση της πλάτης να συνοδεύεται από ταυτόχρονη κίνηση και του 
υποποδίου ώστε με πτώση της πλάτης 90ο να γίνεται κρεβάτι.

7. Να μπορεί να δεχθεί ασθενείς μέχρι και τουλαχιστον 145Kg. 

8. Για ευκολότερη πρόσβαση των ασθενών με ειδικές ανάγκες τα στηρίγματα των 
χεριών να μπορούν να σηκώνονται προς τα πάνω.

9. Να λειτουργεί χωρίς να απαιτείται να βιδωθεί στο πάτωμα για να μετακινείται εύκολα.

10. Να έχει παροχή service και ανταλλακτικών για 10έτη.

11. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (3) τρία έτη.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ          11.000,00€               ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 


