
κύριοι, ακολούθωσ οι προτάςεισ μασ ,εμφανείσ με κόκκινο οι προςθήκεσ και με 
μπλε τα ςχόλιά μασ. 
 
 
 Προδιαγραφζσ αεροςτρϊματοσ με αντλία για πρόληψη κατακλίςεων ςε βαρζωσ 
πάςχοντεσ αςθενείσ ΜΕΘ.  
 
 1.Να λειτουργεί με ρεφμα 220/50 Hz και με μπαταρία θ άλλο μθχανιςμό, για περιπτϊςεισ 
μεταφοράσ θ διακοπισ ρεφματοσ, με δυνατότθτα διατιρθςθσ τθσ πίεςθσ του αζρα εντόσ 
των αεροκαλάμων (τουλάχιςτον 2 ϊρεσ). Θα αξιολογθκεί θ χρονικι διάρκεια διατιρθςθσ 
τθσ πίεςθσ.  
2.Να είναι καταςκευαςμζνο από ανκεκτικό υλικό ,να διακζτει φίλτρο παρεμπόδιςθσ 
ειςόδου ςωματιδίων και με εφκολθ αντικατάςταςθ από το προςωπικό τθσ ΜΕΘ ,ιμάντεσ για 
τθν καλι και ςωςτι ςτιριξθ ςτο κρεβάτι κακϊσ και κανάλι προςταςίασ, απόκρυψθσ του 
καλωδίου ρεφματοσ.  
3.Να εξυπθρετεί τθν πρόλθψθ και κεραπεία κατακλίςεων ζωσ και 4 βακμοφ.  
4.Να είναι ςυμβατό με τισ κλίνεσ ΜΕΘ του Νοςοκομείου μασ .Να είναι κατάλλθλο και 
λειτουργικό για αςκενείσ ζωσ 250 kg.και οι διαςτάςεισ του να είναι περίπου 2000 Χ 880mm 
ενϊ το φψοσ να μθν ξεπερνά τα 240mm.προτείνουμε τα  250 mm ϊςτε να μπορζςουμε να 
προςφζρουμε ζνα νζο ςφγχρονο αερόςτρωµα με πολλά επιπλζον πλεονεκτιματα .το 1 εκ 
παραπανω κεωροφμε ότι κα είναι ιςςονοσ ςθμαςίασ. Επίςθσ  καλό είναι να αναφζρετε το 
μοντζλο των κλινϊν του νοςοκομείου  ςασ 
5.Nα είναι δυνατι θ μεμονωμζνθ θ τμθματικι αντικατάςταςθ φκαρμζνων τμθμάτων θ 
μονάδων του χωρίσ τθ χριςθ εργαλείων ϊςτε να είναι άμεςθ θ αντικατάςταςθ ακόμθ κι 
από το προςωπικό χωρίσ να υπάρχει αναμονι  (κι ανάλογο κόςτοσ μετά τθν εγγφθςθ) για 
επζμβαςθ τεχνικοφ .  
6.Να είναι εφκολα πλενόμενο .Θα εκτιμθκεί Να είναι απαραιτιτωσ από διάφανο  
χρωματιςμόσ για τον καλφτερο εντοπιςμό λεκζδων για τον αποτελεςματικότερο 
κακαριςμό. (το κεωροφμε απαραίτθτο ϊςτε να υπάρχει ιςθ αξιολόγθςθ, κακϊσ ςε ζνα 
ςκουρόχρομο (πχ βυςςινι ι μπλε ςκοφρο που επικρατεί ςυνικωσ ) κάκε άλλο παρά 
εφκολοσ είναι ο κακαριςμόσ. 
7.Να διακζτει κάλυμμα αδιάβροχο, αεροδιαπερατό, αντιβακτθριδιακό, υποαλλεργικό, 
πλιρωσ αποςπϊμενο και εφκολο ςτον κακαριςμό. Οι ραφζσ του να μθν επιτρζπουν είςοδο 
βιολογικϊν υγρϊν.  
8.Να μπορεί να ακολουκιςει όλεσ τισ κζςεισ τθσ κλίνθσ π.χ. κακιςτι κζςθ.  
9.Η Αντλία να είναι μικροφ μεγζκουσ κρεμάμενθ ςτθ μετϊπθ τθσ κλίνθσ.  
10.Να είναι δυνατι μζςω επεξεργαςτι θ ρφκμιςθ αυτόματα και κατ επιλογι ανάλογα με το 
βάροσ του αςκενι και τθν επιδιωκόμενθ κεραπεία. Να υπάρχει δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ 
αςφαλείασ για πρόβλεψθ και αποφυγι λανκαςμζνων ενεργοποιιςεων πχ. ςε μεταφορά, 
κακαριςμό.  
11.Να διακζτει φωτεινζσ ενδείξεισ παραμζτρων. Θα εκτιμθκεί Απαραίτθτθ θ φπαρξθ 
οκόνθσ LCD. (προκειμζνου να μθν υπάρχει άνιςθ αξιολόγθςθ κακϊσ είναι προφανζσ ότι 
όταν εχει οκόνθ κα είναι εφκολθ θ κακοδιγθςθ του προςωπικοφ κα υπάρχουν πιο 
επεξθγθματικά μθνφματα και κα ε'ίναι πιο ςφγχρονο, κεωροφμε ότι δεν πρζπει να 
εκτιμθκεί αλλά να είναι απαραίτθτο. 
12.Να διακζτει τρόπουσ λειτουργίασ α) Εναλλαςςόμενθσ πίεςθσ ςε διάφορα  χρονικά 
διαςτιματα ςτακερά και όχι μεγαλφτερα των  15 λεπτϊν αλλά και επιλογι τθσ ιμιςυσ 
διάρκειασ κφκλου (περίπου 7,5 λεπτά) ζτςι ϊςτε να  επιλζγεται το κατάλλθλο προτόκολο 
αναλόγωσ εκάςτοτε ανάγκθσ. β) Μεγίςτθσ πλθρότθτασ για τθν περιποίθςθ του αςκενι με 
αυτόματθ απενεργοποίθςθ και επιςτροφι ςτθν προγραμματιςμζνθ λειτουργία ςε λιγότερο 
από 30 λεπτά.  



13.Να εξαςφαλίηει τθν αποφυγι βφκιςθσ με ρφκμιςθ πίεςθσ των αεροκαλάμων ςτισ 
αλλαγζσ κζςεων.  
14.Να διακζτει οπτικοθχθτικό ςυναγερμό ςε περίπτωςθ βλάβθσ θ τεχνικϊν προβλθμάτων.  
15.Να διακζτει εμφανι και εφκολα προςβάςιμο διακόπτθ CPR επί τθσ αντλίασ απαραιτιτωσ 
ϊςτε να υπάρχει άμεςθ πρόςβαςθ εκεί που και το δευτερόλεπτο μετράει. (κατά προτίμθςθ) 
το προτείνουμε απαραιτιτωσ  θ ζνδειξθ CPR ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΆΝΩ ΣΗΝ ΑΝΣΛΙΑ ςε αντίκεςθ με 
ιμάντεσ πάνω ςτο ςτρϊμα που δυςκολεφει να τον βρει κανείσ κακϊσ πρακτικά καλφπτεται 
από κάγκελα ,τα κλινοςκεπάςματα και κανείσ δεν κυμάται αν είναι αριςτερά ι δεξιά τθσ 
κλίνθσ με κίνδυνο να χακεί πολφτιμοσ χρόνοσ  
16.Εγγφθςθ λειτουργίασ για τουλάχιςτον 2 ζτθ και για ανταλλακτικά και τεχνικι υποςτιριξθ 
για 10 ζτθ.  
17.Θα εκτιμθκεί κάκε επιπλζον προςφερόμενθ λειτουργία θ δυνατότθτα που αναβακμίηει 
τθν κλίνθ. (θ αναβάκμιςθ κα πρζπει να εςτιαςτεί ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ τθσ εν 
λόγω προμικειασ, δθλαδι οτιδιποτε αναβακμίηει, βελτιϊνει τεκμθριωμζνα τθν πρόλθψθ 
και κεραπεία κατακλίςεων ) 
18. να διακζτει αμφότερα, κατά μικοσ, υποςτθριχτικά που να βοθκάνε να μθν γλιςτρά ο 
αςκενισ προσ τα ζξω   
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