
Αρ. Πρωτ.: 15024/18-04-19 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

1. Το σώμα του τροχήλατου να είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμο 

πλαστικό υλικό χωρίς μεταλλικά τμήματα.  

 

2. Να είναι ενιαίο χωρίς αποσπώμενα τμήματα, εξολοκλήρου πλενόμενο και 

απολυμαινόμενο και να έχει στρογγυλεμένες άκρες για τον εύκολο καθαρισμό του.  

 

3. Να φέρει ενσωματωμένη εργονομική χειρολαβή ωθήσεως και στις γωνίες της βάσης 

του προσκρουστήρα για την εξομάλυνση των κραδασμών. 

 

4. Η επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις 70x40 cm περίπου. Να διαθέτει επιπλέον 

συρόμενη επιφάνεια γραψίματος διαστάσεων 35x35 cm περίπου.  

 

5. Η επιφάνεια εργασίας να φέρει από τις τρεις πλευρές της προστατευτικό γείσο. 

 

6. Το τροχήλατο να φέρει συνδυασμό τεσσάρων (4) συρταριών με ύψος μετώπης 150 mm 

περίπου.  

 

7. Τα συρτάρια να είναι προσθαφαιρούμενα και να φέρουν ενσωματωμένες χειρολαβές 

στις μετώπες. Επίσης να διαθέτουν κεντρικό κλείδωμα.  

 

8. Το τροχήλατο να συνοδεύεται με κάδο απορριμμάτων χωρητικότητας 15Lt περίπου με 

εργονομικό άνοιγμα και βάση στήριξης δοχείου απόρριψης βελονών ρυθμιζόμενης 

διαμέτρου 

 

9. Στη βάση του να φέρει τέσσερις (4) περιστρεφόμενους τροχούς διαμέτρου 125 mm 

περίπου εκ των οποίων οι δύο με φρένο και τουλάχιστον ο ένας αντιστατικός. 

 

10. Διαστάσεις σώματος τροχήλατου (συμπ/νων τροχών, χειρολαβών και προσκρουστήρων) 

σε cm περίπου (±10%): 100x60x100 (ΜxBxY). 

 

11. Να παρέχεται η δυνατότητα επιλογής χρώματος τόσο στις μετώπες των συρταριών όσο 

και στο σώμα του τροχήλατου ώστε να  αποτελεί ομοιογενές σύνολο με τη κλινική στην 

οποία θα τοποθετηθεί. 

 

12. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών 

για τουλάχιστον δέκα (10) έτη μετά το πέρας της εγγύησης. 

 

13. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές 

προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα πρωτότυπα prospectus του 

κατασκευαστικού οίκου ή και σε επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου όπως 

product data, manual κλπ.   

 

14. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 

9001 και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη. (Να κατατεθούν τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά) 

 



15. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 13485. Το 

προσφερόμενο είδος να φέρει CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) 

 

 

 

 

 


