
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΣΕ 

ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΘ 
 

1.Να λειτουργεί με ρεύμα 220/50 Mz και με μπαταρία για περιπτώσεις μεταφοράς η 
διακοπής ρεύματος με δυνατότητα διατήρησης της πίεσης για τουλάχιστον 12 ώρες.  
2.Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό ,να διαθέτει φίλτρο παρεμπόδισης εισόδου 
σωματιδίων  και με εύκολη αντικατάσταση από το προσωπικό της ΜΕΘ ,ιμάντες για την 
καλή και σωστή στήριξη στο κρεβάτι καθώς και κανάλι προστασίας, απόκρυψης του 
καλωδίου ρεύματος. 
3.Να εξυπηρετεί την πρόληψη και θεραπεία  κατακλίσεων έως και 4 βαθμού. 
4.Να είναι συμβατό με τις κλίνες ΜΕΘ του Νοσοκομείου μας .Να είναι κατάλληλο και 
λειτουργικό για ασθενείς έως 250 kg.και οι διαστάσεις του να είναι περίπου 2000 Χ880mm 
ενώ το ύψος να μην ξεπερνά τα 240mm. 
5.Nα είναι δυνατή η μερική η τμηματική αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων η μονάδων 
του.  
6.Να είναι εύκολα πλενόμενο .Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα ο διάφανος χρωματισμός για τον 
καλύτερο εντοπισμό λεκέδων και τον αποτελεσματικότερο καθαρισμό. 
7.Να διαθέτει κάλυμμα αδιάβροχο,  αεροδιαπερατό ,πλήρως αποσπώμενο και εύκολο στον 
καθαρισμό. 
8.Να μπορεί να ακολουθήσει όλες τις θέσεις   της κλίνης π.χ. καθιστή θέση. 
9.Να έχει μηχανισμό διατήρησης της πίεσης  μεγαλύτερης των 12 ωρών. 
10.Η Αντλία να είναι μικρού μεγέθους κρεμάμενη στη μετώπη της κλίνης. 
11.Να είναι δυνατή μέσω επεξεργαστή  η ρύθμιση ανάλογα με το βάρος του ασθενή και την 
επιδιωκόμενη θεραπεία . Να υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης ασφαλείας για πρόβλεψη 
και αποφυγή λανθασμένων ενεργοποιήσεων πχ. σε μεταφορά, καθαρισμό. 
12.Να διαθέτει φωτεινές ενδείξεις παραμέτρων. 
13.Να διαθέτει τρόπους λειτουργίας α) Εναλλασσόμενης πίεσης σε χρονικά διαστήματα 
σταθερά και όχι μεγαλύτερα των 10 λεπτών. β) Μεγίστης πληρότητας για την περιποίηση 
του ασθενή  με αυτόματη απενεργοποίηση και επιστροφή στην προγραμματισμένη 
λειτουργία σε λιγότερο από 30 λεπτά. 
14.Να εξασφαλίζει την αποφυγή βύθισης με  ρύθμιση πίεσης των αεροθαλάμων στις 
αλλαγές θέσεων. 
15.Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η δυνατότητα αυτόματης και σταδιακής  προσαρμογής των 
αεροθαλάμων προ της μεταφοράς σε κοινή κλίνη. 
16.Να διαθέτει οπτικοηχητικό συναγερμό  σε περίπτωση βλάβης η τεχνικού προβλήματος. 
17.Να διαθέτει εμφανή  και εύκολα προσβάσιμο  διακόπτη CPR επί της αντλίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Να λειτουργεί με τάση δικτύου πόλης, 220 VAC/50 ΗΖ. 
2. Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης- επισκευής, στην Ελληνική 

γλώσσα. 
3. Να παρέχεται εγγύηση λειτουργίας για δύο (2) χρόνια και παροχής ανταλλακτικών για 

δέκα (10) χρόνια. 
4. Οι προσφέροντες, είναι υποχρεωμένοι, με την προσφορά τους να καταθέσουν έντυπο 

(prospectus), στο οποίο να απεικονίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος 
για να πιστοποιείται η ταυτότητα του προσφερόμενου είδους. 

5. Οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέρουν τον τύπο, το εργοστάσιο κατασκευής, την 
χώρα προέλευσης, το έτος κατασκευής και το έτος της πρώτης κυκλοφορίας του 
μοντέλου (το οποίου να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του εργοστασίου). 

6. Οι προσφέροντες και το μηχάνημα θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. Ε3/833/99 
όπως τροποποιήθηκε (περί συστήματος διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας). 

7. Να φέρει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα ασφάλειας, για 
προστασία του χρήστη και του ασθενή, είτε από περίπτωση βλάβης είτε από λάθος 
χειρισμό. Να διαθέτει alarms. 

8. Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνά το όριο των 60 ημερών, στον χώρο εγκατάστασης 
και λειτουργίας του. 

9. Οι προσφέροντες, οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης για τα προσφερόμενα 
μηχανήματα και για όλα τα αναγραφόμενα σε αυτό, να υπάρχει παραπομπή στην 
συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των επίσημων φυλλαδίων(όχι φωτοαντίγραφα) ή 
επισήμων βεβαιώσεων του κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται στα 
ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη ύπαρξη του πιο πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

 
 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000€ + ΦΠΑ (Τα  δύο στρώματα)  
 
 


