
Προδιαγραφές  αεροστρώματος με αντλία για πρόληψη κατακλίσεων σε βαρέως 
πάσχοντες ασθενείς ΜΕΘ. 

 
1.Να λειτουργεί με ρεύμα 220/50 Hz και με μπαταρία  η άλλο μηχανισμό, για περιπτώσεις 
μεταφοράς η διακοπής ρεύματος, με δυνατότητα διατήρησης της πίεσης του αέρα εντός 
των αεροθαλάμων (τουλάχιστον 2 ώρες). Θα αξιολογηθεί η χρονική διάρκεια διατήρησης 
της πίεσης. 
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 Χ 880mm 
ενώ το ύψος να μην ξεπερνά τα 240mm. 
5.Nα είναι δυνατή η μεμονωμένη η τμηματική αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων η 
μονάδων του.  
6.Να είναι εύκολα πλενόμενο .Θα εκτιμηθεί ο διάφανος χρωματισμός για τον καλύτερο 
εντοπισμό λεκέδων για τον αποτελεσματικότερο καθαρισμό. 
7.Να διαθέτει κάλυμμα αδιάβροχο,  αεροδιαπερατό, αντιβακτηριδιακό, υποαλλεργικό,   
πλήρως αποσπώμενο και εύκολο στον καθαρισμό. Οι ραφές του να μην επιτρέπουν είσοδο 
βιολογικών υγρών. 
8.Να μπορεί να ακολουθήσει όλες τις θέσεις της κλίνης π.χ. καθιστή θέση. 
9.Η Αντλία να είναι μικρού μεγέθους κρεμάμενη στη μετώπη της κλίνης. 
10.Να είναι δυνατή μέσω επεξεργαστή  η ρύθμιση αυτόματα και κατ επιλογή 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. 
11.Να διαθέτει φωτεινές ενδείξεις παραμέτρων. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη οθόνης LCD. 
12.Να διαθέτει τρόπους λειτουργίας α) Εναλλασσόμενης πίεσης σε χρονικά διαστήματα 
σταθερά και όχι μεγαλύτερα των 15 λεπτών. β) Μεγίστης πληρότητας για την περιποίηση 
του ασθενή  με αυτόματη απενεργοποίηση και επιστροφή στην προγραμματισμένη 
λειτουργία σε λιγότερο από 30 λεπτά. 
13.Να εξασφαλίζει την αποφυγή βύθισης με  ρύθμιση πίεσης των αεροθαλάμων στις 
αλλαγές θέσεων. 
14.Να διαθέτει οπτικοηχητικό συναγερμό  σε περίπτωση βλάβης η τεχνικών προβλημάτων. 
15.Να διαθέτει εμφανή  και εύκολα προσβάσιμο  διακόπτη CPR επί της αντλίας (κατά 
προτίμηση) . 
16.Εγγύηση λειτουργίας για τουλάχιστον 2 έτη και για ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη 
για 10  έτη. 
17.Θα εκτιμηθεί κάθε επιπλέον προσφερόμενη λειτουργία η δυνατότητα που αναβαθμίζει 
την κλίνη. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
 
 

1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου. 

2. 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. 

3. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από  αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08, ISO 
13485/12 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), ISO 14001 
και να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 που είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα 
εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

4. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη  και 
απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
την παραλαβή του συστήματος. 

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, 
κ.λ.π.) για10 έτη τουλάχιστον. 

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια 
είδους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή του.  

7. Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για 
οποιαδήποτε βλάβη του μηχανήματος - συσκευής, προερχομένη από τη συνήθη και 
ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, 
υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης, εκτός των αναλωσίμων.  

8. Οι προμηθευτές θα εκπαιδεύσουν τους χειριστές - ιατρούς στην σωστή χρήση και 
δυνατότητες του συγκροτήματος, καθώς και εκπαίδευση Ηλεκτρονικού στην συντήρηση 
χωρίς αμοιβή. 

 


