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Αζήλα, 17/6/2018 
 
 

Αθνξά πξόζθιεζή ζαο πνπ αθνξά ηελ αλαθνίλσζε : 
 

ΑΦΟΡΑ:Πξόζθιεζή ζαο γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαβνύιεπζε αλαθνξηθά κε ηελ  

"ΑΝΑΡΣΖΖ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΡΟ 2
 
η  ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΓΗΑ  ΣΖΝ  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

«ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ  ΚΛΗΝΖ  ΜΔ  ΨΖΦΗΑΚΟ  ΕΤΓΟ»  

Το Γεληθό Νοζοθοκείο Παηρώλ ζε ζσλέτεηα ηες σπ’ αρηζκ. 21/2018 απόθαζες Δηοηθεηηθού 

Σσκβοσιίοσ (ΑΔΑ: ΩΕ4Ξ46906Λ-77Σ) προβαίλεη ζηελ αλάρηεζε προς 2
ε
 δηαβούιεσζε ζηελ 

ηζηοζειίδα ηοσ λοζοθοκείοσ: www.agandreashosp.gr  ηοσ σπ’ αρηζκ. πρφη. 20230/11-6-2018 

πραθηηθού ηετληθώλ προδηαγραθώλ ηοσ δηαγφληζκού κε αληηθείκελο ηελ προκήζεηα «Νοζειεσηηθής 

θιίλες κε υεθηαθό δσγό». Τεκάτηα: δύο (2). Προϋποιογηζκός: 6.000,00€ τφρίς Φ.Π.Α. ήηοη 

14.880,00€ ζσκπερηιακβαλοκέλοσ Φ.Π.Α. Τστόλ παραηερήζεης επί ηφλ ηετληθώλ προδηαγραθώλ 

παραθαιούκε όπφς αποζηαιούλ κέτρη ηελ Δεσηέρα 18/6/2018 θαη ώρα 14:00κκ ζηελ ειεθηροληθή 

δ/λζε (e-mail):diabouleysi@agandreashosp.gr Πιεροθορίες δίδοληαη θαζεκερηλά από 7:30 π.κ έφς 

14:30 κ.κ ζηο Γραθείο Προκεζεηώλ. Τει. 2610-227-872, θ. Γεφργηάδες." 

 
 
θύξηνη, 
ζρεηηθά κε ηελ σο άλσ 2ε δηαβνύιεπζε επηηξέςηε καο λα αλαθέξνπκε ηα εμεο πνπ ζα νδεγήζνπλ 
ζηελ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ κεζσ ησλ θιηλώλ: 
Ηδηαίηεξα θαζώο νη  θιίλεο πξννξίδνληαη γηα θαξδηνινγηθό ηκήκα σο αλαγξάθεηαη  ζεσξνύκε όηη 
πξέπεη λα επαλεμεηάζεηε: 

1. θαηά πόζν αμίδεη λα επηβαξπλζείηε κε ην θόζηνο ελόο ελζσκαησκέλνπ δπγνύ (από ηελ 
εκπεηξία καο ην θόζηνο ζηνπο πεξηζζόηεξνπο θαηαζθεπαζηέο αλέξρεηαη ζε 2500-3000 € αλά θιίλε 
γηα λα είλαη αμηόπηζηνο , θόζηνο πνπ ζπλνιηθά γηα ηηο 2 θιίλεο ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζηελ 
εμνηθνλόκηζε πόξσλ ή αθόκε θαιύηεξα ζηε πξνκήζεηα επηπιένλ πηζαλόλ θιίλεο αλαιόγσο ηειηθήο 
ζύλζεζεο. 
Ο δπγόο γεληθά ζπλαληάηαη ζε ΜΔΘ/ΣΜΖΜΑΣΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ή εζησ ΜΣΝ, θη όρη ζε θιηληθέο θαζώο 
ιόγσ θαη ηεο πξόζβαζεο ζπλνδώλ θηι ζα είλαη επεξξεπήο ζε βιάβεο,ζπάζηκν νζόλεο  αιιά θαη 
γηαηί εάλ δελ είλαη αμηόπηζηνο ζα θαιείζηε είηε λα κελ βαζίδεζηε ζηα απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ είηε 
λα δεηάηε ζπλερώο ηελ επηζθεπή/βαζκνλόκεζε επνκέλσο επη ηνηο νπζίαο ε θιίλε ζα ηίζεηαη 
ζπρλόηεξα  εθηνο ιεηηνπξγίαο. 
ε θάζε πεξίπησζε θαη "δπγίδνληαο" άιιεο ζύγρξνλεο δπλαηόηεηεο ζα κπνξνύζαηε λα ην δεηάηε σο 
"επηζπκεηό" ή "ζα εθηηκεζεί" "ε ύπαξμε δπγνύ" κε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
δεκνζηεπκέλεο πξνδηαγξαθέο. 
 

 
Προς  
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 6ε YΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ-ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ-ΖΠΔΗΡΟΤ ΚΑΗ ΓΤΣΗΚΖ 
ΔΛΛΑΓΟ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ "Άγηνο Αλδξέαο" 
 Email: diabouleusi@agandreashosp.gr  
ΣΜΖΜΑ:ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ  

 ΤΠΟΨΖ  θ. Γεσξγηάδε Σει. 2610-227-872 

 

http://www.agandreashosp.gr/diabouleysi/%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%A3%20-%20%CE%9D%CE%9F%CE%A3%CE%97%CE%88%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9D%CE%95%CE%A3%20%CE%9C%CE%95%20%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%20%CE%96%CE%A5%CE%93%CE%9F.pdf
http://www.agandreashosp.gr/diabouleysi/%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%A3%20-%20%CE%9D%CE%9F%CE%A3%CE%97%CE%88%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9D%CE%95%CE%A3%20%CE%9C%CE%95%20%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%20%CE%96%CE%A5%CE%93%CE%9F.pdf
http://www.agandreashosp.gr/
mailto:diabouleysi@agandreashosp.gr
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2. Είλαη γεγνλόο όηη νη "ζύγρξνλεο" θιίλεο πξέπεη λα εμππεξεηνύλ ηηο θάησζη αλάγθεο κέζα 

από ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: 
 

α) ηελ θηλεηνπνίεζε κε αζθάιεηα θη αλεμαξηνπνίεζε ησλ αζζελώλ 

 (γηα λα κελ απαζρνιεί ην παληνύ ιηγνζηό πξνζσπηθό)  θαη ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΑ ΝΑ ΜΗ 

 ΚΑΣΑΠΟΝΕΙ ΣΟ ΤΠΑΡΥΟΝ  ΠΡΟΩΠΙΚΟ. 

 Οπόηε ζεσξνύκε όηη ε πξνδηαγξαθή 9 πξέπεη λα δηακνξθσζεί γηα ξύζκηζε ύςνπο 

 από 35-85 εθ ηνπιάρηζηνλ ,(πςνο ηθαλνπνηεηηθό αλ αλαινγηζηείηε όηη ζε απηό ζα 
 πξνζηεζεί θαη ην ύςνο ηνπ ζηξώκαηνο), ώζηε κε αζθάιεηα θαη νη κηθξνθακσκέλνη 
 αζζελείο λα εγείξνληαη θαη  ην πξνζσπηθό λα κε ζθύβεη θαηά ηε λνζειεία, θαηά ηνλ 
 θαζεηεξηαζκό θηι (κεγάιν  ύςνο). 
 Δπηπιένλ νζν πην ρακειό ην ύςνο ηνζν πην εύθνιε ε δηαδηθαζία ΚΑΡΓΗΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ 
 ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΝΖΖ (ΚΑΡΠΑ/CPR) . 
  Δπίζεο ν πεξηνξηζκόο θαηαπόλεζεο λνζειεπηή, ππνζηεξίδεηαη κε ραξαθηεξηζηηθά όπσο ην 

 "ελζύξκαην " (θη όρη ελζσκαησκέλν)πιεθηξνιόγην σο νξζά δεηάηε θαη θπζηθα θαη κε ην 

 δνξπθνξηθό πιεθηξνιόγην (πξνδ 12) πνπ ζα κπνξεί λα είλαη ζηε βαζηθή ζύλζεζε όρη 
 κνλν γηαηη έρεη ην πιενλέθηεκα λα μέξεηε πνπ βξίζθεηαη αιιά έρεη θαη κεγαιύηεξα 
 γξάκκαηα/πιήθηξα ώζηε νη αζζελείο (πρ ειηθησκέλνη) κε δπζθνιία όξαζεο , λα έρνπλ 
 πξόζβαζε ζηε ξύζκηζεο ηεο θιίλεο ρσξίο λα απαζρνινύλ ην πξνζσπηθό γα απιέο 
 ξπζκίζεηο. 
 
 Δπίζεο πξνδ 7 αληί "πιεθηξνιόγηα αθήο" λα αλαθεξζεί "πιεθηξνιόγηα " θαζώο ην "αθήο" 
 (touch screen)  είλαη θσηνγξαθηθό ρσξίο λα έρεη νπζηαζηηθό πιενλέθηεκα (ή εζησ λα 
 δηαηππσζεί "πιεθηξνιόγηα αθήο ή άιια παξόκνηα πνπ λα κελ ελεξγνπνηνύληαη αθνύζηα") 
 
  

γ)ην ηαηξηθό έξγν (ρακειό ύςνο  θαη γηα ΚΑΡΠΑ αιιά θαη ςειό γηα λα κε ζθύβεη θαηά ηελ αιιαγή  
 θαζεηεξηαζκό θηι σο πξναλαθέξακε)   .Να ερεη ελδείμεηο γηα 30 º ( ε νπνίαλα επηηπγράλεηαη 

 κε πιήθηξν ηαρείαο επίηεπμεο, ώζηε λα αθνινπζνύληαη εύθνιαη α πξσηόθνιια 
 

δ) θη όια απηά κε αζθάιεηα θαη κέζα από κηα ζηηβαξή θαηαζθεπή. 

   -H ζηηβαξή θαηαζθεπή ηεθκεξηώλεηαη από ην βάξνο αζζελή πνπ κπνξεί λα ζεθώζεη (>200 

 θηιά βάξνο αζζελή--ζηε πξνδηαγξαθή 4 αλαθέξεηαη κόλν ην αζθαιέο θνξηίν 

 ιεηηνπξγίαο  θη όρη ην βάξνο αζζελή----ζεκεησηένλ όηη ζην βάξνο αζζελή πξνζηίζεηαη θαη 
 ην βάξνο ηνπ  δηαζώζηε θαηά ηε δηαδηθαζία ΚΑΡΠΑ).Δμάιινπ όπσο θαη ζηε πξνδ 30  
 αλαθέξεηαη ην  ζηξώκα λα είλαη θαηάιιειν γηα αζζελείο βάξνπο 200 θηιώλ, εμππαθνύεηαη όηη 

 θαη ε θιίλε πξέπεη λα ζεθώλεη βάξνο αζζελή>200 θηιά. 

 - Ζ αζθάιεηα πέξα ησλ όζσο αλαθέξνληαη απαηηεί λα έρεη ςειά θάγθεια ώζηε αλ 
 ηνπνζεηεζεί πέξα από ην ζηξώκαθη επίζηξσκα ή αεξόζηξσκα λα αθήλεη ηα 22 εθ δηαθνξά 
 πςνπο (θαγθέισλ ζεθσκέλα-επηθάλεηα θαηάθιηζεο) ζύκθσλα κε ηα ΔΝ606061252.. 

 πξνηείλνπκε ζηε πξνδ 7 λα πξνζηεζεί "ηα θάγθεια λα έρνπλ ύςνο πάλσ από 40 εθ"  

 -γηα πξνζηαζία αζζελή από πηώζε δελ αξθεί κόλν λα δηαζέηεη θξέλα αιιά λα δίλεη 
 ερεηηθή πξνεηδνπνίεζε (ζπλαγεξκό) όηαλ ηα θξέλα είλαη απελεξγνπνηεκέλα θαη ηνθξεβάηη 
 είλαη ζηελ πξίδα.Απηό πξνζηαηεύεη θαη ηηο πξίδεο ζε πεξίπησζε ιρ πνπ ν ηξαπκαηηνθνξέαο ή 
 ε ππεξεζία θαζαξηζκνύ κεηαθηλεί ζεκαληηθα ηελ θιίλε ρσξίο λα ηελ βγάιεη από ηελ πξίδα> 
  

Δηζη πξνηείλνπκε ηε ΔΙΑΓΡΑΦΗ ησλ πξνδηαγξαθώλ 23 γ θαη 23 δ, δηόηη: 
 -ε 23.γ "ζύζηεκα απηόκαηεο θηλεηνπνίεζεο…." είλαη θσηνγξαθηθή ρσξίο λα εμππεξεηεί 
 θαλέλα ζθνπό (δηόηη κπνξεί εθνύζηα λα απαλεξγνπνηείηαη ην θξέλν ιρ γηα κεηαθίλεζε νπόηε 
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 γηαηί λα ελεξγνπνηείηαη ζπλαγεξκόο;) αιιά  θαη ηε δηαγξαθή ηεο  
 πξνδ 23.δ "ζύζηεκα ερεηηθήο πξνεηδνπνίεζεο όηαλ ην θξεβάηη δελ είλαη πιήξσο 
 αθηλεηνπνηεκέλν" γηαηί θαη πάιη κπνξεί εθνύζηα λα κελ είλαη αθηλεηνπνηεκέλν ιρ θαηά ηνλ 
 θαζαξηζκό ηνπ ρώξνπ όηαλ ιείπεη ν αζζελήο θηι. 
 Αληη απηώλ θαη είλαη θάηη πνπ ην έρνπλ νη "ζύγρξνλνη" θαηαζθεπαζηέο θιηλώλ , λα 
 ζπκπιεξσζεί : 

 ζηε πξνδ 23 

-λα δηαζέηεη ερεηηθό ζήκα ζε πεξίπησζε πνπ ε θιίλε είλαη ζπλδεδεκέλε ζηε πξίδα αιιά ηα 

θξέλα δελ ερνπλ ελεξγνπνηεζεί (νπόηε ππελζπκίδεη ζηνλ λνζειεπηή/ηξαπκαηηνθνξέα, λα 

ελεξγνπνηήζεη ηα θξέλα)εηζη ώζηε λα πξνζηαηεύηαη από πηώζε ν αζζελήε εάλ ζην θξεβάηη 

δελ ερεη ελεξγνπνηεζεί ην θξέλν,αιιά λα πξνζηαηεύνληαη θαη νη πξίδεο ζε πεξίπησζε 

εθνύζηαο κεηαθίλεζεο ηνπ αζζελή κε ηελ θιίλε θαη ερεη μεραζηεί λα βγεη από ηελ πξίδα. 
 
ε) ηελ επθνιία ζηνλ θαζαξηζκό (λα κελ ερεη πνιιέο γσληώζεηο, λα αθήλεη αξθεηό ρώξν >15 εθ από 
ην πάησκα ώζηε λα εηζέξρνληαη δηάθνξα κεραλήκαηα, θηι νπόηε κπνξνύλ γεληθώο λα πξνζηεζνύλ 
νη λα ηξνπνηεζνύλ αληηζηνηρα : 
 
πξνδ 13. λα δηαγξαθηεί από ηνπο πνδνδηαθόπηεο " ε ζέζε νξηδνληίσζεο" γηαηί είλαη θσηνγξαθηθή, 
αξθεί ζεσξνύκε γηα επξύηεηα ζπκκεηνρήο λα δεηάηε " πνδνδηαθόπηε κε ξύζκηζε πςνπο θη 
επηζπκεηό  ε ζέζε νξηδνληίσζεο". 
 
πξνδ 14 λα δηαγξαθηεί γηαηί είλαη θσηνγξαθηθή σο πξνο ην ζθέινο "ελζσκαησκέλσλ 
αλαδηπινύελσλ ρεηξνιαβώλ" ,εμάιινπ ην ηειηθό απνηέιεζκα πνπ είλαη ε αλάγθε έγεξζεο κε 
αζθάιεηα ησλ αζζελώλ, βνεζάλε ηα θάγθεια σο ηα πξνδηαγξαςαηε αλσηέξσ αιιά θαη ην ρακειό 
πςνο ηεο θιίλεο. 
 
πξνδ 7 επεηδή είλαη θαξδηνινγηθό ηκήκα θαη κπνξεί λα γίλεη ΚΑΡΠΑ ,νπνπ θαη ην δεπηεξόιεπην 
κεηξάεη  ,ζα πξέπεη λα θάλεη ηηο ιηγόηεξεο θηλήζεηο ην πξνζσπηθό θαη λα κε θαζπζηεξεί λα θαηεβάδεη 
 6 θάγθεια ζην ζπλνιν (ζε πεξίπησζε πνπ όπσο δεηάηε πξνζθεξζνύλ πξνζζεηα θάγθεια γηα λα 
θαιύηπνπλ νιν ην κεθνο από ηε ζηηγκή πνπ πνιινί θαηαζθεπζηέο πξνζθέξνπλ απηνη ηε δπλαηόηεηα 
κε 2 θάγθεια. 
 
Δπίζεο επεηδε ζηα παιηά λνζνθνκεία, εθηηκνύκε θαη ζην ΓΝ "ΑΓ.ΑΝΓΡΔΑ",ζπλήζσο νη πόξηεο 
ερνπλ άλνηγκα ην πνιύ 1 κέηξν ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε θιίλε λα κπνξεί λα πεξλά από ηηο 
πόξηεο γηα απηό λα πξνζηεζεί θαη κηα αλαθνξά ε εμσηεξηθή δηάζηαζε ηνπ πιάηνπο λα κε μεπεξλά 
ην 1 κέηξν. 
 
Σέινο νζν αθνξά ηνπ ΔΗΓΗΚΟΤ ΟΡΟΤ επεηδή όια απηά ηα είδε θαηαζθεπάδνληαη βάζε εθάζηνηε 
αλαγθώλ, νη θαηαζθεπαζηέο δίλνπλ 3 κελεο ρξόλν παξάδνζεο (ζπλ ρξνλν εηζαγσγήο πεξίπνπ 1 

εβδνκάδα) γηα απηό ζα εθηηκνύζακε ηελ κεηαηξνπή ηνπ όξνπ 9 σο πξνο ηνλ ρξόλν από 60 

εκέξεο ζε 90-100 εκέξεο πνπ δελ λνκίδνπκε λα δεκηνπξγεί θάπνην πξόβιεκα. 
 
 
 
 
πλνςίδνληαο όια ηα αλσηέξσ πξνηείλνπκε ζην ζπλνιό ηνπο νη πξνδηαγξαθέο βάζε απηώλ πνπ 
δεηνύζαηε λα δηακνξθσζνύλ σο εμεο: 
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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ (ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ  ) 
1. Η θιίλε λα είλαη ζύγρξνλνπ ζρεδηαζκνύ ζύκθσλα κε ηα Επξσπατθά Πξόηππα γηα 

ρξήζε ζε λνζνθνκεία θαη λα θαηαηεζεί ε αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε αλαθέξνληαο ην πξώην έηνο θπθινθνξίαο. 

2. H επηθάλεηα θαηάθιηζεο λα είλαη δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 205 x 85 cm, απνηεινύκελε 

από 4 ηκήκαηα: πιάηεο, ιεθάλεο, κεξώλ θαη πνδηώλ, θαηαζθεπαζκέλα από 

πιαζηηθό πιηθό γηα ηνλ εύθνιν θαζαξηζκό θαη απνιύκαλζε.Να κε μεπεξλά ην 1 κέηξν (εμσηεξηθέο 

δηαζηάζεηο πιάηνπο, ώζηε λα πεξλά από πόξηεο όηαλ απαηηεζεί κεηαθίλεζε ηνπ αζζελή κε ηελ θιίλε. 

3. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε πξνέθηαζε γηα ηελ ππνδνρή αζζελώλ κεγαιύηεξνπ 

ύςνπο (λα αλαθεξζεί ην κήθνο πξνο αμηνιόγεζε). 

4. Να είλαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο θαη θαηάιιειε γηα βάξνο ηνπιάρηζηνλ 250 θηιά. 

(αζθαιέο θνξηίν ιεηηνπξγίαο) θαη βάξνο αζζελή >200 θηιά. 

5. Οη κεηόπεο θεθαιήο θαη πνδηώλ λα πξνζζαθαηξνύληαη εύθνια θαη λα έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα αζθάιηζεο ζην ζαζί ηεο θιίλεο. Να είλαη από πιαζηηθό πιηθό. 

6. Η βάζε ηεο κεηόπεο θεθαιήο λα είλαη ζηαζεξή θαη λα κελ αθνινπζεί ηηο θηλήζεηο 

ηεο επηθάλεηαο θαηάθιηζεο ώζηε λα εμαιείθεηαη ε πηζαλόηεηα πξόζθξνπζεο ηεο 

κε ηνλ ηνίρν κε απνηέιεζκα ηερληθήο βιάβεο. 

7. Να δηαζέηεη ακθίπιεπξα δεύγνο πιατλώλ θηγθιηδσκάησλ (ηέζζεξα ζην ζύλνιν 

ηνπο), από πιαζηηθό πιηθό, πνπ λα πξνθπιάζζνπλ ηνλ αζζελή από πηώζε, γηα απηό λα έρνπλ ύςνο >40 εθ 

ώζηε λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νπνηε ρξεηαζηεί επηζηξώκαηα /αεξνζηξώκαηα αιιά λα 

θαζηζηνύλ δπλαηή ηελ εύθνιε απνβίβαζε απηνύ, όηαλ παξαζηεί αλάγθε. Να δύλαηαη λα 

δερηνύλ ελζσκαησκέλα ρεηξηζηήξηα γηα ηνλ ρεηξηζκό θάπνησλ θηλήζεσλ (ηκήκα πιάηεο 

/ κεξώλ θαη ύςνπο) ηόζν από ηνλ αζζελή εζσηεξηθά, όζν θαη από ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό 

εμσηεξηθά (λα πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή). Τα πιατλά λα είλαη κεηαθηλνύκελα θαζ΄ ύςνο 

ώζηε λα εμαζθαιίδνπλ εύθνιε πξόζβαζε ζηνλ αζζελή. Να θαιύηνπλ νιν ην κήθνο ηεο επηθάλεηαο 

θαηάθιηζεο.  

8. Να δηαζέηεη ελζύξκαην (ώζηε λα κε ζθπςεη όηαλ ε θιίλε είλαη ζην ρακειό ύςνο) ρεηξηζηήξην γηα ην 

λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ζηελ πιεπξά ησλ πνδηώλ, ην νπνίν ζα κπνξεί λα ειέγρεη όιεο ηηο ειεθηξηθέο 

θηλήζεηο ηεο θιίλεο θαη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα επηιεθηηθήο απνκόλσζεο - πεξηνξηζκό νξηζκέλσλ θηλήζεσλ 

ηεο θιίλεο, από κέξνπο ηνπ ρεηξηζηεξίνπ αζζελνύο. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα κε ην πάηεκα ελόο θνπκπηνύ 

λα ιακβάλνληαη πξνγξακκαηηζκέλεο θηλήζεηο όπσο Τrendelenburg, CPR, θαξδηνινγηθήο 

θαξέθιαο, αζθαινύο εμόδνπ ηνπ αζζελή από ηελ θιίλε θαη γηα ηελ ιήςε ηεο εμεηαζηηθήο 

ζέζεο (νξηδνληίσζε ηεο θιίλεο) ώζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ αζεςία ζε πεξίπησζε 

κηθξνεπεκβάζεσλ. 

Να κπνξεί λα απνζπλδεζεί από ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ρσξίο ηδηαίηεξα εξγαιεία νύησο 

ώζηε λα είλαη εύθνιε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

9. Να κπνξεί λα ιάβεη ειεθηξηθά ηηο αθόινπζεο ζέζεηο: 

Ηιεθηξηθή ξύζκηζε ύςνπο από 35-85 cm ηνπιάρηζηνλ, γηα ηελ εύθνιε εμέηαζε 

θαη ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνύο. 

Ηιεθηξηθή ξύζκηζε ηκήκαηνο πιάηεο ηνπιάρηζηνλ 60ν κνίξεο. 

Ηιεθηξηθή ξύζκηζε ηκήκαηνο κεξώλ ηνπιάρηζηνλ 20ν. 

Ηιεθηξηθή ξύζκηζε Trendelburg / anti-trendelenburg ηνπιάρηζηνλ 12ν. 

10. Να δηαζέηεη ελζύξκαην ρεηξηζηήξην γηα ηελ ξύζκηζε ηεο πιάηεο, κεξώλ, ηνπ ύςνπο θαη 

ηεο ζέζεο autocontour από ηελ πιεπξά ηνπ αζζελή. Επηζπκεηό ε δπλαηόηεηα θσηηδόκελσλ 

θνκβίσλ ζην ρεηξηζηήξην γηα ην ρεηξηζκό ηνπ θαηά ηελ λπρηεξηλή πεξίνδν (λα πξνζθεξζνύλ 

πξνο επηινγή). Να κπνξεί λα απνζπλδεζεί από ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ρσξίο ηδηαίηεξα 

εξγαιεία νύησο ώζηε λα είλαη εύθνιε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

 
11. Τα ρεηξηζηήξηα λα δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ νύησο ώζηε λα ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζε 
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απξόζθνπηεο θηλήζεηο: 

α. Κνπκπί ή άιιν ηξόπν ελεξγνπνίεζεο ησλ ειεθηξηθώλ ξπζκίζεσλ. 

β. Απηόκαην θιείδσκα ησλ ειεθηξηθώλ ξπζκίζεσλ κεηά ην πέξαο νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ ζε πεξίπησζε κε ρξήζεο ησλ ρεηξηζηεξίσλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα πεξηγξαθηεί ν ηξόπνο πνπ 

δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία από απξόζθνπηε ελεξγνπνίεζή ηνπο 

12. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή δνξπθνξηθό ρεηξηζηήξην γηα ηελ ξύζκηζε ηεο πιάηεο, κεξώλ 

θαη ηνπ ύςνπο από ηνλ αζζελή αληί ηνπ ελζύξκαηνπ ρεηξηζηεξίνπ. 

13. Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή ακθίπιεπξνη πνδνδηαθόπηεο γηα ηελ ξύζκηζε ηνπ ύςνπο 

(επηζπκεηό θαη  γηα ηελ νξηδνληίσζε) ηεο επηθάλεηαο θαηάθιηζεο νύησο ώζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ 

αζεςία ζε πεξίπησζε κηθξνεπεκβάζεσλ. 

14. Να εμαζθαιίδεη απόζηαζε δαπέδνπ-ζαζζί πάλσ από 15 εθ ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε εηζνδνο ηξνρήιαησλ 

κεραλεκάησλ αιιά θη ν απνηειεζκαηηθόηεξνο θαζαξηζκόο. 

15. Να ιακβάλεη ηε ζέζε αλάγθεο CPR κεραληθά θαη από ηηο δύν πιεπξέο ηεο θιίλεο. 

16. Τν ηκήκα ηεο πιάηεο λα έρεη ηέηνηα ιεηηνπξγία κεηαθηλήζεσο νύησο ώζηε λα 

απνθεύγνληαη νη πηέζεηο πνπ αζθνύληαη ζηελ θνηιηαθή ρώξα. 

17. Να δηαζέηεη κπαηαξία γηα ηελ επίηεπμε ησλ θηλήζεσλ, ζε πεξηπηώζεηο δηαθνπήο ξεύκαηνο 

ή κεηαθίλεζεο ηεο θιίλεο . 

 

18. Nα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ππνδνρή ζηελ κεηόπε ησλ πνδηώλ γηα ηελ ελαπόζεζε ησλ 

θιηλνζθεπαζκάησλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, θαηά ηελ αιιαγή 

ηνπο. 

19. Να δύλαηαη λα δερηεί ζήθε γηα ηεο ζπγθξάηεζε αθηηλνινγηθήο θαζέηαο   

. Επηζπκεηό λα  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί C-ARM ζην ηκήκα 

πιάηεο θαη ιεθάλεο. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή θαη λα πεξηγξαθηεί. 

 

20. Θα εθηηκεζεί αλ δηαζέηεη ζηε βαζηθή ζύλζεζε ελζσκαησκέλν ςεθηαθό ζύζηεκα δύγηζεο 

αζζελνύο κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

-Δπλαηόηεηα κηαο νζόλεο όπνπ λα θαίλεηαη ην απόιπην βάξνο ηνπ αζζελή. 

- Δπλαηόηεηα παγώκαηνο ησλ ηηκώλ θαηά ηελ πξνζζήθε ή αθαίξεζε εμαξηεκάησλ από 

ηελ θιίλε. 

- Αθξίβεηα ηηκώλ έσο 0,5 kg. 

- Πξνεηδνπνηεηηθό ζπλαγεξκό εμόδνπ από ηε θιίλε γηα πξνζηαζία αζζελνύο από 

πηώζε. 

21. Να θέξεη ηνπιάρηζηνλ δπν ζέζεηο γηα ηνπνζέηεζε ζηαηώ νξνύ ή ρεηξνιαβήο 

έιμεσο. 

22. Να δηαζέηεη ξάγα ζηήξημεο ζηα πιάγηα ηεο θιίλεο κε ηνπιάρηζηνλ 2 ζέζεηο ιήςεο 

δηαθόξσλ παξειθνκέλσλ όπσο νπξνζπιιέθηεο. 

23. Να θέξεη ηέζζεξηο (4) ηξνρνύο ηνπιάρηζηνλ 150 mm κε θεληξηθό ζύζηεκα θξέλσλ. 

Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή: 

α. 5νο ηξνρόο γηα ηελ εύθνιε κεηαθνξά / επειημία ζε δηαδξόκνπο θαη αζαλζέξ. 

β. Δηπινί ηξνρνί 150 mm. 

γ.  Σύζηεκα ερεηηθήο πξνεηδνπνίεζεο όηαλ ην θξεβάηη  είλαη ζηε πξίδα αιιά δελ ερνπλ ελεξγνπνηεζεί ηα 

θξέλα. 

24. Να δηαζέηεη πξνζθξνπζηήξεο ζηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηεο θιίλεο. 

25. Να κπνξεί λα δερηεί λπρηεξηλό θσηηζκό γηα ηελ εύθνιε έγεξζε ηνπ αζζελή θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο λύρηαο. Να πξνζθεξζεί πξνο επηινγή. 

26. Επηζπκεηό λα δύλαηαη λα ζπλδεζεί κε ην ζύζηεκα θιήζεο αδειθήο. Να 

πξνζθεξζεί πξνο επηινγή. 

27. Να αλαθεξζεί θάζε δηθιείδα αζθαιείαο ώζηε λα εθηηκεζεί αλάινγα   
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28. Να πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή δηάθνξα εμαξηήκαηα όπσο ζηαηώ νξνύ, έιμε, 

ζηξώκαηα δηαθόξσλ ηύπσλ θηι. 

29. Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO θαη νη θιίλεο λα έρνπλ CE 

mark ν δε θαηαζθεπαζηήο ISO 13485 θαη ISO 9001. 

30. Οη θιίλεο λα ζπλνδεύνληαη από ζηξώκαηα γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε θαηάιιεια γηα 

πξόιεςε, γηα αζζελείο ηνπιάρηζηνλ 200 Kg θαη κε ζήθεο αδηάβξνρεο πνπ λα κπνξνύλ επρεξώο λα 

θαζαξηζηνύλ θαη λα απνιπκαλζνύλ. 

 

……………………………………………………………………………. 
     
 
Δπραξηζηνύκε γηα ηε πξνζνρή ζαο θαη παξακέλνπκε  ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ 
πιεξνθνξία , 
 
Με εθηίκεζε  
Γηα ηελ EnaMed κνλνπξόζσπε ΔΠΔ 

 

Δήκεηξα Θενδώξνπ 

 
Βηνηαηξηθόο κεραληθόο 
Νόκηκε εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο. 
Σει 2108022150 
dtheodorou@enamed.gr 
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