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6
η
 Υ.ΠΕ./Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ «Ο Άγιος Ανδρέας» 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 

Προς: Γραφείο Προμηθειών –  

2
η
 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ.  

ΘΕΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Προμήθεια Δύο (2) Νοσηλευτικών Κλινών με 

Ψηφιακό Ζυγό προϋπολογισμού 6.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 14.880 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Σε εκτέλεση του ανωτέρω εγγράφου σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών 

Προδιαγραφών των ανωτέρω Υλικών  που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 126/7-3-2018 

απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου προτείνει τα κάτωθι:   

                              

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.  Η κλίνη να είναι σύγχρονου σχεδιασμού σύμφωνα με τα  Ευρωπαϊκά Πρότυπα για  

    χρήση σε νοσοκομεία και να  κατατεθεί η αντίστοιχη πιστοποίηση. 

2.  H επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων περίπου 205 x 85 cm, αποτελούμενη  

     από 4 τμήματα: πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, κατασκευασμένα από 

     πλαστικό υλικό για τον εύκολο καθαρισμό και απολύμανση. 

3.  Να διαθέτει ενσωματωμένη προέκταση για την υποδοχή ασθενών μεγαλύτερου  

     ύψους (να αναφερθεί το μήκος προς αξιολόγηση). 

4.  Να είναι ισχυρής κατασκευής και κατάλληλη για βάρος τουλάχιστον  250 κιλά. 

     (ασφαλές φορτίο λειτουργίας). 

5.  Οι μετόπες κεφαλής και ποδιών να προσθαφαιρούνται εύκολα και να έχουν τη  

     δυνατότητα ασφάλισης στο σασί της κλίνης. Να είναι από πλαστικό υλικό. 

6.  Η βάση της μετόπης κεφαλής να είναι σταθερή και να μην ακολουθεί τις κινήσεις  

     της επιφάνειας κατάκλισης ώστε να εξαλείφεται η πιθανότητα πρόσκρουσης της 

    με τον τοίχο με αποτέλεσμα τεχνικής βλάβης.  

7.  Να διαθέτει αμφίπλευρα ζεύγος πλαϊνών  κιγκλιδωμάτων (τέσσερα στο σύνολο 

     τους), από πλαστικό υλικό, που να προφυλάσσουν τον ασθενή από πτώση, αλλά να 

καθιστούν δυνατή την εύκολη αποβίβαση αυτού, όταν παραστεί ανάγκη. Να δύναται να 

δεχτούν ενσωματωμένα χειριστήρια αφής για τον χειρισμό κάποιων κινήσεων  (τμήμα πλάτης 

/ μηρών και ύψους) τόσο από τον ασθενή εσωτερικά, όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό 

εξωτερικά (να προσφερθούν προς επιλογή). Τα πλαϊνά να είναι μετακινούμενα καθ΄ ύψος 

ώστε να εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση στον ασθενή. Να προσφερθούν προς επιλογή 

επιπλέον κιγκλιδώματα σε περίπτωση που το ζεύγος της βασικής σύνθεσης δεν καλύπτουν 

όλη την επιφάνεια κατάκλισης κατά μήκος, για τον πλήρη εγκλωβισμό του ασθενή επί της 

κλίνης. 

 

8.  Να διαθέτει ενσύρματο χειριστήριο για το νοσηλευτικό προσωπικό στην πλευρά των 

ποδιών, το οποίο θα μπορεί να ελέγχει όλες τις ηλεκτρικές κινήσεις της κλίνης και να έχει τη 

δυνατότητα επιλεκτικής απομόνωσης - περιορισμό ορισμένων κινήσεων της κλίνης, από 

μέρους του χειριστηρίου ασθενούς. Να υπάρχει η δυνατότητα με το πάτημα ενός κουμπιού να 

λαμβάνονται προγραμματισμένες κινήσεις όπως Τrendelenburg, CPR, καρδιολογικής 

καρέκλας, ασφαλούς εξόδου του ασθενή από την κλίνη και για την λήψη της εξεταστικής 

θέσης (οριζοντίωση της κλίνης) ώστε να διασφαλίζει την ασηψία σε περίπτωση 

μικροεπεμβάσεων.  
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Να μπορεί να αποσυνδεθεί από το νοσηλευτικό  προσωπικό χωρίς ιδιαίτερα εργαλεία ούτως 

ώστε να είναι εύκολη η αντικατάσταση του σε περίπτωση βλάβης. 

 

9.  Να μπορεί να λάβει ηλεκτρικά τις ακόλουθες θέσεις: 

 

 Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους από 45-75 cm περίπου, για την εύκολη εξέταση 

και τοποθέτηση του ασθενούς. 

 Ηλεκτρική ρύθμιση τμήματος πλάτης τουλάχιστον 60
ο
 μοίρες. 

 Ηλεκτρική ρύθμιση τμήματος μηρών τουλάχιστον 20
ο
. 

 Ηλεκτρική ρύθμιση Trendelburg / anti-trendelenburg τουλάχιστον 12
ο
. 

 

10. Να διαθέτει ενσύρματο χειριστήριο για την ρύθμιση της πλάτης, μηρών, του ύψους και 

της θέσης autocontour από την πλευρά του ασθενή. Επιθυμητό η δυνατότητα φωτιζόμενων 

κομβίων στο χειριστήριο για το χειρισμό του κατά την νυχτερινή περίοδο (να προσφερθούν 

προς επιλογή). Να μπορεί να αποσυνδεθεί από το νοσηλευτικό  προσωπικό χωρίς ιδιαίτερα 

εργαλεία ούτως ώστε να είναι εύκολη η αντικατάσταση του σε περίπτωση βλάβης. 

 

11. Τα χειριστήρια να διαθέτουν τα παρακάτω ούτως ώστε να υπάρχει περιορισμός σε 

απρόσκοπτες κινήσεις: 

α. Κουμπί ή άλλο τρόπο ενεργοποίησης των ηλεκτρικών ρυθμίσεων.  

       β. Αυτόματο κλείδωμα των ηλεκτρικών ρυθμίσεων μετά το πέρας ορισμένου 

           χρόνου σε περίπτωση μη χρήσης των χειριστηρίων.  

 

12. Να προσφερθεί προς επιλογή δορυφορικό χειριστήριο για την ρύθμιση της πλάτης, μηρών 

και του ύψους από τον ασθενή αντί του ενσύρματου χειριστηρίου. 

 

13. Να προσφερθούν προς επιλογή αμφίπλευροι ποδοδιακόπτες για την ρύθμιση του ύψους 

αλλά και για την οριζοντίωση της επιφάνειας κατάκλισης ούτως ώστε να διασφαλίζει την 

ασηψία σε περίπτωση μικροεπεμβάσεων. 

 

14. Να υπάρχει η δυνατότητα ύπαρξης ενσωματωμένων αναδιπλούμενων χειρολαβών 

αμφίπλευρα της κλίνης, για τη καλύτερη στήριξη του ασθενή κατά την έγερση του χωρίς την 

βοήθεια του νοσηλευτικού προσωπικού. Να διαθέτουν ενσωματωμένα χειριστήρια ρύθμισης 

του ύψους. Να προσφερθούν προς επιλογή. 

 

15. Να λαμβάνει τη θέση ανάγκης CPR μηχανικά  και από τις δύο πλευρές της κλίνης. 

16. Το τμήμα της πλάτης να έχει τέτοια λειτουργία μετακινήσεως ούτως ώστε να 

αποφεύγονται οι πιέσεις που ασκούνται στην κοιλιακή χώρα. 

17. Να διαθέτει μπαταρία για την επίτευξη των κινήσεων, σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος 

ή μετακίνησης της κλίνης . 

 

18. Nα διαθέτει ενσωματωμένη υποδοχή στην μετόπη των ποδιών για την εναπόθεση των 

κλινοσκεπασμάτων και την εξυπηρέτηση του νοσηλευτικού προσωπικού, κατά την αλλαγή 

τους.  

19. Να δύναται να δεχτεί θήκη για της συγκράτηση ακτινολογικής κασέτας με δυνατότητα 

τοποθέτησης της από τα πλάγια της κλίνης. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί C-ARM στο τμήμα 

πλάτης και λεκάνης. Να προσφερθεί προς επιλογή. 
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20. Να διαθέτει στη βασική σύνθεση ενσωματωμένο ψηφιακό σύστημα ζύγισης 

      ασθενούς με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

        -Δυνατότητα μιας οθόνης όπου να φαίνεται το απόλυτο βάρος του ασθενή. 

- Δυνατότητα παγώματος των τιμών κατά την προσθήκη ή αφαίρεση εξαρτημάτων από 

την κλίνη. 

- Ακρίβεια τιμών έως 0,5 kg. 

- Προειδοποιητικό συναγερμό εξόδου από τη κλίνη για προστασία ασθενούς από 

πτώση. 

21. Να φέρει τουλάχιστον δυο θέσεις για τοποθέτηση στατώ ορού ή χειρολαβής 

      έλξεως. 

22.  Να διαθέτει ράγα στήριξης στα πλάγια της κλίνης με τουλάχιστον 2 θέσεις λήψης 

       διαφόρων παρελκομένων όπως ουροσυλλέκτες.  

23.  Να φέρει τέσσερις (4) τροχούς τουλάχιστον 150 mm με κεντρικό σύστημα φρένων.  

      Να προσφερθούν προς επιλογή: 

       α. 5
ος

 τροχός για την εύκολη μεταφορά  / ευελιξία  σε διαδρόμους και ασανσέρ.  

           Να δύναται να είναι πτυσσόμενος ούτως ώστε να μην εμποδίζει την χρήση του 

           C-ARM ή και τον καθαρισμό κάτω από την κλίνη.  

 β.   Διπλοί τροχοί 150 mm.  

       γ.  Σύστημα αυτόματης ακινητοποίησης της κλίνης κατά την σύνδεση με την 

            παροχή ρεύματος. 

       δ.  Σύστημα ηχητικής προειδοποίησης όταν το κρεβάτι δεν είναι πλήρως 

            ακινητοποιημένο(θέση στάθμευσης). 

24. Να διαθέτει προσκρουστήρες στις τέσσερις γωνίες της κλίνης.  

25. Να μπορεί να δεχτεί νυχτερινό φωτισμό για την εύκολη έγερση του ασθενή κατά  

        την διάρκεια της νύχτας. Να προσφερθεί προς επιλογή. 

26. Επιθυμητό να δύναται να συνδεθεί με το σύστημα κλήσης αδελφής. Να  

         προσφερθεί προς επιλογή. 

27. Να διαθέτει σύστημα αισθητήρων το οποίο να αναγνωρίζει (να προσφερθεί προς 

         επιλογή):  

 

α. Αν η κλίνη είναι στην κατώτερη θέση ύψους. 

 

        β. Την θέση των κιγκλιδωμάτων (πάνω/κάτω) 

 

        γ. Αν η κλίση του τμήματος πλάτης είναι κάτω ή πάνω από 30
ο
. 

 

        δ. Αν τα φρένα είναι ενεργοποιημένα 

28. Να προσφερθούν προς επιλογή διάφορα εξαρτήματα όπως στατώ ορού, έλξη,  

         στρώματα διαφόρων τύπων κτλ. 

29. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO και οι κλίνες να έχουν CE  

          mark.  

 30. Οι κλίνες να συνοδεύονται από στρώματα για νοσοκομειακή χρήση κατάλληλα για 

πρόληψη και διαχείριση κατακλίσεων, για ασθενείς τουλάχιστον 200 Kg και με θήκες 

αδιάβροχες που να μπορούν ευχερώς να καθαριστούν και να απολυμανθούν. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Να λειτουργεί με τάση δικτύου πόλης, 220 VAC/50 ΗΖ. 

2. Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης- επισκευής, 

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

δέκα (10) χρόνια. 

4. Οι προσφέροντες θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το ιατρικό- 

τεχνικό προσωπικό στον χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος . 

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. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark, και να πληρούν όλους τους 

κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Μedical grade). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

7. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από  αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08, 

ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 
8. 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. 

9. Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνά το όριο των 60 ημερών, στον χώρο εγκατάστασης 

και λειτουργίας του. 

10. 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. 

 

 

 

 

                                                  


