
                                                                                Πάτρα, 26/03/2021 

                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.:12162/29-03-21 

 

ΠΡΟΣ: Τμήμα προμηθειών 

 

 

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές φορείου μεταφοράς ασθενών 

 

Μετά από αξιολόγηση των παρατηρήσεων των εταιρειών «Παπαποστόλου», «Ψηλιάκος» 
«Δεμερτζή» οι  τεχνικές προδιαγραφές αναπροσαρμόζονται ως 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.000€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% 

 

1. Το προσφερόμενο φορείο ασθενών να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, 
κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής και κατάλληλο για 
Νοσοκομειακή χρήση.  

2. H επιφάνεια κατάκλισης να είναι διαστάσεων 195 x 65 cm περίπου, αποτελούμενη 
από 2 τμήματα. 

3. Όλη η επιφάνεια να εδράζεται σε δύο κολόνες για ευκολία ακτινοσκοπικών 
εξετάσεων. 

4. Να διαθέτει ασφαλές φορτίο τουλάχιστον 300 κιλών (ασφαλές φορτίο λειτουργίας). 
5. Nα διαθέτει αναδιπλούμενα πλαϊνά κιγκλιδώματα αμφίπλευρα του φορείου. 
6. Να μπορεί να λάβει τις ακόλουθες θέσεις: 

a. Ρύθμιση ύψους από 60-90 cm περίπου, για την εύκολη τοποθέτηση του ασθενούς, 
μέσο ποδομοχλού υποβοήθησης. 
b. Ρύθμιση τμήματος πλάτης τουλάχιστον 70ο μοίρες 
c. Ρύθμιση Trendelburg \ anti-trendelenburg τουλάχιστον 15ο. 

7. Να διαθέτει αναδιπλούμενες χειρολαβές στα άκρα (κεφαλής / ποδιών) του φορείου 
για την εύκολη μεταφορά του ασθενή. 

8. Όλη η επιφάνεια να είναι από ακτινοδιαπερατό υλικό. 
9. Να διαθέτει προσκρουστήρες στις τέσσερις γωνίες της κλίνης. 
10. Να φέρει τέσσερις (4) τροχούς των 200 mm με κεντρικό σύστημα φρένων. Να 

διαθέτει και 5ο τροχό αναδιπλούμενο για την εύκολη μεταφορά / ευελιξία σε 
διαδρόμους και ασανσέρ. 

11. Να διαθέτει κεντρικό σύστημα φρένων. 
12. Να φέρει τουλάχιστον δυο θέσεις για στατώ ορού. Να διαθέτει ένα στατώ ορού 

ρυθμιζόμενου ύψους. 
13. Να διαθέτει βάση για φιάλη οξυγόνου από 5 λίτρων και πάνω. 
14. Να μπορεί να δεχτεί βάση τοποθέτησης μόνιτορ. Να προσφερθεί προς επιλογή. 
15. Να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο για την φύλαξη αντικειμένων του ασθενή. 



16. Να διαθέτει στρώμα αφρού πολυουρεθάνης αδιάβροχο, βραδύκαυστο, άνω των 8 cm. 
17. Οι εξωτερικές διαστάσεις του φορείου να είναι περίπου 2105mm Χ 800mm Χ 

535/845 mm(Μ-Π-Υ). 
18. Να διαθέτει ένα στατώ ορού ρυθμιζόμενου ύψους με τουλάχιστον δύο άγκιστρα. 

 

 


