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ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΥΙΑΓΡΑΥΕΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ 

ΣΡΨΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
 

Χαρακτηριςτικά Κλίνησ: 

1. Θ προςφερόμενθ Κλίνθ Νοςθλείασ αςκενϊν να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, 

θλεκτροκίνθτθ, καταςκευαςμζνθ από υλικά υψθλισ ποιότθτασ και αντοχισ και κατάλλθλθ 

για Νοςοκομειακι χριςθ. 

2. Θ προςφερόμενθ κλίνθ να ςυμμορφϊνεται με τθν Ευρωπαϊκι οδθγία IEC 60601-2-52 και 

να διακζτει βακμόσ προςταςίασ τουλάχιςτον IPX4 για τα θλεκτρικά τθσ μζρθ. 

3. H επιφάνεια κατάκλιςθσ να είναι διαςτάςεων περίπου 200 x 85 cm, αποτελοφμενθ από 4 

ακτινοδιαπερατά τμιματα: πλάτθσ, λεκάνθσ, μθρϊν και ποδιϊν, καταςκευαςμζνα από 

ανκεκτικό υλικό, το οποίο δφναται να κακαριςτεί και να απολυμανκεί. Σα επιμζρουσ 

τμιματα να δφνανται να αντικαταςτακοφν ςε περίπτωςθ φκοράσ τουσ. 

4. Απαραιτιτωσ όλα τα πλαςτικά και μεταλλικά ςτοιχεία τθσ κλίνθσ να ζχουν 

αντιμικροβιακι ςφςταςθ. Θ πλιρωςθ τθσ προδιαγραφισ να αποδεικνφεται ςε επίςθμα 

φυλλάδια και όχι ςε δθλϊςεισ του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

5. Να είναι ιςχυρισ καταςκευισ με το αςφαλζσ φορτίο λειτουργίασ τουλάχιςτον 250 κιλά. 

Να δφναται να ανυψϊςει αςκενι με βάροσ περίπου 190 κιλά χωρίσ κανζνα περιοριςμό ςτισ 

κινιςεισ. 

6. Θ εξωτερικι ςε πλάτοσ διάςταςθ του κρεβατιοφ να μθν ξεπερνά τα 100cm, ϊςτε να 

διακινείται ςτουσ χϊρουσ εντόσ του νοςοκομείου και ςτα αςανςζρ.   

7. Να διακζτει ενςωματωμζνθ επζκταςθ τουλάχιςτον 30εκ, ζτςι ϊςτε να μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ςε ψθλότερουσ αςκενείσ. 

8. Οι μετόπεσ κεφαλισ και ποδιϊν να προςκαφαιροφνται εφκολα και να είναι από 

ανκεκτικό πλαςτικό υλικό το οποίο να δφναται να κακαριςτεί και να απολυμανκεί. Να 

μποροφν να κλειδϊνουν ςτο ςαςί προσ αποφυγι μθ θκελθμζνθσ αφαίρεςθσ τουσ πχ. κατά 

τθν μεταφορά. 

9. Σο κρεβάτι να διακζτει πλαϊνά τεςςάρων τμθμάτων, 2 ςε κάκε πλευρά, καταςκευαςμζνα 

από ανκεκτικό πλαςτικό υλικό. Να είναι ενςωματωμζνα ςτο ερειςίνωτο τθσ κλίνθσ, ϊςτε να 

ακολουκοφν τισ κινιςεισ του ερειςίνωτου και να ρυκμίηονται κακ' φψοσ. Να διακζτουν 

μθχανιςμό αργισ κακοδικισ ανάπτυξθσ για τθν αποφυγι τραυματιςμοφ του νοςθλευτικοφ 

προςωπικοφ ι του αςκενι. 

10. Να διακζτει ενςφρματο χειριςτιριο αςκενι κακϊσ και χειριςτιριο νοςθλευτικοφ 

προςωπικοφ. Σο χειριςτιριο του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ να μπορεί να ελζγχει όλεσ τισ 

θλεκτρικζσ κινιςεισ τθσ κλίνθσ και να ζχει δυνατότθτα επιλεκτικισ απομόνωςθσ-περιοριςμό 



κινιςεων για τθν αποφυγι μθ θκελθμζνων κινιςεων. Επιπλζον να υπάρχει δυνατότθτα  για 

τισ παρακάτω προγραμματιςμζνεσ κζςεισ (πατϊντασ ζνα κουμπί) κατϋελάχιςτον: 

οριηοντίωςθ (κζςθ εξζταςθσ), θλεκτρικό CPR, κακιςτισ καρδιολογικισ καρζκλασ και anti-

shock. 

11. Να μποροφν απαραιτιτωσ να ρυκμιςτοφν θλεκτρικά οι ακόλουκεσ κζςεισ/κινιςεισ και θ 

κλίνθ να διακζτει μπαταρία για τθν επίτευξθ των κινιςεων αυτϊν, ςε περιπτϊςεισ 

διακοπισ ρεφματοσ ι μετακίνθςθσ τθσ κλίνθσ . το χειριςτιριο του νοςθλευτικοφ 

προςωπικοφ να υπάρχει ςαφισ ζνδειξθ τθσ κατάςταςθσ (status) τθσ μπαταρίασ (είναι 

φορτιςμζνθ, φορτίηει, πόςο φορτιςμζνθ είναι).    

a. Υψοσ από 38-80 cm περίπου, για τθν εφκολθ εξζταςθ και τοποκζτθςθ του 

αςκενοφσ. 

b. Σμιματοσ πλάτθσ τουλάχιςτον 65ο μοίρεσ. 

c. Σμιματοσ μθρϊν τουλάχιςτον 30ο 

d. Trendelenburg \ Anti-trendelenburgτουλάχιςτον 16ο. 

e. AutoContour 

f. CPR 

12. Να λαμβάνει τθ κζςθσ ανάγκθσ CPR και μθχανικά από τισ δφο πλευρζσ τθσ κλίνθσ. 

13. Σο τμιμα τθσ πλάτθσ κακϊσ και των μθρϊν να ζχουν ενςωματωμζνθ λειτουργία 

μετακινιςεωσ προσ τα πίςω κακϊσ αναςθκϊνονται ϊςτε να αποφορτίηουν τθν πίεςθ που 

δζχεται ο αςκενισ ςτο τμιμα τθσ κοιλιακισ χϊρασ κατά τθν κακιςτι κζςθ. Να αναφερκεί το 

μικοσ ανοίγματοσ. 

14. ε κάκε πλευρά τθσ, θ κλίνθ να φζρει τουλάχιςτον δυο κζςεισ για ςτατϊ οροφ και 

χειρολαβι ζλξεωσ. 

15. Να διακζτει κάκε κλίνθ ζνα ςτατϊ οροφ με τζςςερα μεταλλικά άγκιςτρα  

16. Να διακζτει άγκιςτρα λιψθσ διαφόρων παρελκομζνων αμφίπλευρα τθσ κλίνθσ. 

17. Να φζρει τζςςερεισ (4) τροχοφσ μεγάλθσ διαμζτρου, τουλάχιςτον 150 mm, με κεντρικό 

ςφςτθμα φρζνων. Σουλάχιςτον ο ζνασ να είναι αντιςτατικόσ. 

18. Να διακζτει προςκρουςτιρεσ ςτισ τζςςερισ γωνίεσ τθσ κλίνθσ. 

19. Να διακζτει αναλόγιο διαγράμματοσ αςκενι. 

20. Σο ςφνολο των κρεβατιϊν να ςυνοδεφονται από 3 εξαρτιματα για τοποκζτθςθ φιάλθσ 

οξυγόνου και 20 τεμάχια ζλξθσ αςκενϊν.  

Χαρακτηριςτικά Στρώματοσ: 

Να διακζτει ςτρϊμα με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

1. Σο ςτρϊμα να είναι καταςκευαςμζνο από υλικά αρίςτθσ ποιότθτασ, κατάλλθλο για τθ 

πρόλθψθ και κεραπεία κατακλίςεων τουλάχιςτον δευτζρου βακμοφ. 



2. Να ζχει φψουσ τουλάχιςτον 12 εκ. και να διακζτει τουλάχιςτον τρεισ ςτρϊςεισ αφροφ (θ 

πάνω ςτρϊςθ να είναι από viscoelastic) διαφορετικισ πυκνότθτασ και ςκλθρότθτασ 

(τουλάχιςτον 40 kg/m3),  ϊςτε να επιτυγχάνεται θ βζλτιςτθ διανομι τθσ πίεςθσ  

(προςταςία από τισ κατακλίςεισ) κακϊσ και θ άνεςθ του αςκενοφσ ιδίωσ όταν απαιτοφνται 

μεγάλα χρονικά διαςτιματα νοςθλείασ. 

3. Περιμετρικά να διακζτει ενιςχυτικζσ ηϊνεσ ςτρϊματοσ (με αφρό υψθλισ ςκλθρότθτασ) 

που να προςτατεφουν το ςτρϊμα από παραμορφϊςεισ κατά τθ διάρκεια των χρόνων αλλά 

και να λειτουργοφν ωσ προφφλαξθ κατά τθν ζγερςθ του αςκενι (ϊςτε να μθ χάνει τον 

ζλεγχο/ςτακερότθτα και να μθ γλιςτρά/προςταςία από πτϊςθ αςκενι) 

4. Σο ςτρϊμα να είναι ελαφρφ, το μζγεκόσ του ανάλογο των διαςτάςεων τθσ κλίνθσ και να 

κατάλλθλο για βάρουσ αςκενι 200 κιλά περίπου. 

5. Σο ςτρϊμα να είναι κατάλλθλο για χριςθ με ακτινογραφικό μθχάνθμα  

6. Σο ςτρϊμα να διακζτει κάλυμμα με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

a. Αδιάβροχο 

b. Αεροδιαπερατό 

c. Αντιβακτθριακό 

d. Αντιμυκθτιακό 

e. Βραδφκαυςτο. Να αναφερκεί θ οδθγία 

f. Να πλζνεται ςε πλυντιριο. Να αναφερκεί θ κερμοκραςία πλφςθσ. 

g. Δυνατότθτα αφαίρεςθσ του με φερμουάρ. Σο φερμουάρ να αποτρζπει  τθν ειςροι 

υγρϊν. 

h. Κατάλλθλο για χριςθ με ακτινογραφικό μθχάνθμα 

i. Να είναι ανκεκτικό ςτα ςυνικθ νοςοκομειακά απολυμαντικά 

 

  



ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕΚΟΜΟΔΙΝΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕ ΕΝΨΜΑΣΨΜΕΝΗ ΣΡΑΠΕΖΟΣΟΤΑΛΕΣΑ 
 

1.  Να είναι  μονισ όψθσ, καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο μεταλλικό υλικόκαι 
να είναι ανκεκτικό ςτθν ςυνεχι χριςθ, ςτουσ κακαριςμοφσ και ςτισ 
απολυμάνςεισ. Να είναι βαμμζνο με θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου, προσ 
αντοχι ςτα κτυπιματα, ςτισ εκδορζσ,  ςτα χθμικά υγρά κακαριςμοφ και προσ 
αποφυγι οξειδϊςεων. Διαςτάςεων περίπου:  60 Χ 40 Χ 85  cm    (ΜxΠxΤ) 
 

2. Να φζρει λείεσ επιφάνειεσ εφκολα κακαριηόμενεσ. 
 

3. Θ όλθ καταςκευι να μθν ζχει γωνίεσ. Οι ακμζσ του να είναι ςτογγυλεμζνεσ, 
προσ αποφυγι τραυματιςμϊν. 
 

4. ΣΡΑΠΕΗΟΣΟΤΑΛΕΣΑ 
Να διακζτει ενςωματωμζνθ τραπεηοτουαλζτα, αντοχισ, ρυκμιηόμενου 
φψουσ, μθ αφαιροφμενθ. Να διακζτει ςχετικό μθχανιςμό για τθν αςφάλεια 
του αςκενι, να περιγραφεί. Θ επιφάνεια τοποκζτθςθσ φαγθτοφ να 
αποτελείται από πλαςτικό υλικό ευκόλωσ κακαριηόμενο και 
απολυμαινόμενο. 

 
5. ΚΟΡΜΟ 

Να είναι καταςκευαςμζνοσ από ανοξείδωτο μεταλλικό υλικό ο οποίοσ 
καταλιγει  ςε βάςθ τεςςάρων τροχϊν διαμζτρου 50mm περίπου. 

 
6. ΚΑΠΑΚΙ 

Να είναι καταςκευαςμζνο από πλαςτικό υλικό και να δθμιουργεί  προεξοχι 
ςτισ 4 πλευρζσ για ςυγκράτθςθ αντικειμζνων, υγρϊν. 

 
7. ΤΡΣΑΡΙ 

Να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο μεταλλικό υλικό και να 
ςυγκρατείται με ειδικό μθχανιςμό (ΣΟΠ) κατά το άνοιγμα ϊςτε να μθν 
πζςει αν ανοίξει πολφ. Να μθν δφναται να αφαιρεκεί, για τθν αςφάλεια των 
αςκενϊν. Να διακζτει ενςωματωμζνο χεροφλι, ατραυματικό. Να διακζτει 
εςωτερικι κικθ, καταςκευαςμζνθ από πλαςτικι φλθ, θ οποία αφαιρείται 
εφκολα για κακαριςμό και απολφμανςθ. H μετϊπθ του ςυρταριοφ να είναι 
καταςκευαςμζνθ από φαινοπλαςτικό υλικό ευκόλωσ κακαριηόμενο και 
απολυμαινόμενο. 

 
8. ΝΣΟΤΛΑΠΙ 

Θ πόρτα  του ντουλαπιοφ να είναι καταςκευαςμζνθ από φαινοπλαςτικό 
υλικό  ευκόλωσ κακαριηόμενο και απολυμαινόμενο. 

  



ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕΚΛΙΝΗ ΝΟΗΛΕΙΑ ΧΤΦΙΑΣΡΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕ ΕΝΑ ΚΙΝΟΤΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑ 
 

1. Θ κλίνθ να αποτελείται από ζνα μόνο κινθτό μζροσ (πλάτθ). 
2. Οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ τθσ κλίνθσ να είναι 220 Χ 100 cm περίπου. Οι 

διαςτάςεισ τθσ επιφανείασ φπνου να είναι 200  Χ  90cm περίπου. 
3. Θ ανφψωςθ του ερειςίνωτου τθσ πλάτθσ να υλοποιείται μθχανικά μζςω 

μανιβζλασ, με δυνατότθτα κλίςθσ περίπου 80ο.  
4. Ο ςκελετόσ τθσ κλίνθσ να είναι καταςκευαςμζνοσ από ατςάλινθ ςωλινα 

οβάλ διατομισ 50 x 30 x 2 mm περίπου, για αποφυγι τραυματιςμϊν και για 
εφκολο κακαριςμό. Να είναι βαμμζνοσ με θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου, 
προσ αντοχι ςτα κτυπιματα, ςτισ εκδορζσ,  ςτα χθμικά υγρά κακαριςμοφ και 
προσ αποφυγι οξειδϊςεων.  

5. Να φζρει δφο κζςεισ για ςτατϊ ορϊν από τθν πλευρά τθσ πλάτθσ με 
μθχανιςμό BUTTON(όχι βίδα κλπ). Ο μθχανιςμόσ να μθν είναι εμφανισ ςτον 
αςκενι, για τθν αςφάλειά του. 

6. Θ επιφάνεια κατάκλιςθσ να καταςκευαςτεί από ατςάλινο πλζγμα Ø 5 mm ςε 
διάταξθ 50 x 50 mm περίπου το οποίο περιμετρικά να είναι ςυγκολλθμζνο 
πάνω  ςτον  μεταλλικό ςκελετό τθσ κλίνθσ. Θ κλίνθ να φζρει ενςωματωμζνα 
πλευρικά ςτθρίγματα ςτρϊματοσ. Να είναι βαμμζνα με θλεκτροςτατικι 
βαφι φοφρνου, προσ αντοχι ςτα κτυπιματα, ςτισ εκδορζσ,  ςτα χθμικά υγρά 
κακαριςμοφ και προσ αποφυγι οξειδϊςεων.  

7. Οι μετϊπεσ τθσ κλίνθσ να  είναι ενιαίεσ, από ειδικό πλαςτικό υλικό  
ανκεκτικό ςε νερά και χθμικά  κακαριςμοφ. Να είναι ενιςχυμζνθσ αντοχισ, 
άκραυςτεσ. Να αναφερκεί το πάχοσ του υλικοφ.   Να  αςφαλίηουν πάνω ςτον 
μεταλλικό ςκελετό τθσ κλίνθσ για αποφυγι τραυματιςμϊν. Να περιγραφεί το 
ςφςτθμα αςφάλιςθσ, ϊςτε να αποδεικνφεται θ καταλλθλότθτά του για 
ψυχιατρικοφσ αςκενείσ. 

8. Θ κλίνθ να φζρει 4 τροχοφσ τουλάχιςτον Ø 125 x 32 mm με κεντρικό 
ςφςτθμα πζδθςθσ, ο ζνασ εξ’αυτϊν να είναι κατευκυντιριοσ και 4 
προςκρουςτιρεσ για αποφυγι χτυπθμάτων τθσ κλίνθσ από προςκροφςεισ ςε 
τοίχουσ, πόρτεσ κλπ.  Επιπρόςκετα ςτον ςκελετό τθσ κλίνθσ να υπάρχουν και 
υποδοχζσ για πάκτωςθ τθσ κλίνθσ ςτο ζδαφοσ με βίδεσ ικανοφ πάχουσ. 

9. Θ κλίνθ να ςυνοδεφεται με ηεφγοσ μεταλλικϊν πλαϊνϊν προςτατευτικϊν 
κάγκελων, υποχρεωτικά από κυκλικισ διατομισ χάλυβα για αποφυγι 
τραυματιςμϊν, τα οποία κα είναι ςυρταρωτά, με δυνατότθτα αςφάλιςθσ – 
απαςφάλιςθσ και προςκαφαιροφμενα. Να περιγραφεί ο τρόποσ επίτευξθσ 
των ανωτζρω. 

 

  



ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕΚΛΙΝΗ ΝΟΗΛΕΙΑ ΧΤΦΙΑΣΡΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΣΡΙΑ ΚΙΝΟΤΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 
 

1. Θ κλίνθ να αποτελείται από τρία κινθτά μζρθ (πλάτθ-μθρόσ-κνιμθ) και ζνα 
ςτακερό (λεκάνθ). 

2. Οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ τθσ κλίνθσ να είναι 220 Χ 100 cm περίπου. Οι 
διαςτάςεισ τθσ επιφανείασ φπνου να είναι 200  Χ  90cm περίπου. 

3. Θ ανφψωςθ του ερειςίνωτου τθσ πλάτθσ να υλοποιείται μθχανικά μζςω 
μανιβζλασ, με δυνατότθτα κλίςθσ περίπου 80ο. Θ ανφψωςθ των (γονάτων) 
μθρϊν να υλοποιείται μθχανικά επίςθσ μζςω μανιβζλασ, με δυνατότθτα 
κλίςθσ περίπου 35ο. Θ επιπλζον κίνθςθ του τμιματοσ τθσ κνιμθσ να γίνεται 
με διπλι ςκαλιζρα.  

4. Ο ςκελετόσ τθσ κλίνθσ να είναι καταςκευαςμζνοσ από ατςάλινθ ςωλινα 
οβάλ διατομισ 50 x 30 x 2 mm περίπου, για αποφυγι τραυματιςμϊν και για 
εφκολο κακαριςμό. Να είναι βαμμζνοσ με θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου, 
προσ αντοχι ςτα κτυπιματα, ςτισ εκδορζσ,  ςτα χθμικά υγρά κακαριςμοφ και 
προσ αποφυγι οξειδϊςεων.  

5. Να φζρει δφο κζςεισ για ςτατϊ ορϊν από τθν πλευρά τθσ πλάτθσ με 
μθχανιςμό BUTTON(όχι βίδα κλπ). Ο μθχανιςμόσ να μθν είναι εμφανισ ςτον 
αςκενι, για τθν αςφάλειά του. 

6. Θ επιφάνεια κατάκλιςθσ να καταςκευαςτεί από ατςάλινο πλζγμα Ø 5 mm ςε 
διάταξθ 50 x 50 mm περίπου το οποίο περιμετρικά να είναι ςυγκολλθμζνο 
πάνω  ςτον  μεταλλικό ςκελετό τθσ κλίνθσ . Θ κλίνθ να φζρει ενςωματωμζνα 
πλευρικά ςτθρίγματα ςτρϊματοσ. Να είναι βαμμζνα με θλεκτροςτατικι 
βαφι φοφρνου, προσ αντοχι ςτα κτυπιματα, ςτισ εκδορζσ,  ςτα χθμικά υγρά 
κακαριςμοφ και προσ αποφυγι οξειδϊςεων.  

7. Οι μετϊπεσ τθσ κλίνθσ να  είναι ενιαίεσ, από ειδικό πλαςτικό υλικό  
ανκεκτικό ςε νερά και χθμικά  κακαριςμοφ. Να είναι ενιςχυμζνθσ αντοχισ, 
άκραυςτεσ. Να αναφερκεί το πάχοσ του υλικοφ.   Να  αςφαλίηουν πάνω ςτον 
μεταλλικό ςκελετό τθσ κλίνθσ για αποφυγι τραυματιςμϊν. Να περιγραφεί το 
ςφςτθμα αςφάλιςθσ, ϊςτε να αποδεικνφεται θ καταλλθλότθτά του για 
ψυχιατρικοφσ αςκενείσ. 

8. Θ κλίνθ να φζρει 4 τροχοφσ τουλάχιςτον Ø 125 x 32 mm με κεντρικό 
ςφςτθμα πζδθςθσ, ο ζνασ εξ’αυτϊν να είναι κατευκυντιριοσ και 4 
προςκρουςτιρεσ για αποφυγι χτυπθμάτων τθσ κλίνθσ από προςκροφςεισ ςε 
τοίχουσ, πόρτεσ κλπ.  Επιπρόςκετα ςτον ςκελετό τθσ κλίνθσ να υπάρχουν και 
υποδοχζσ για πάκτωςθ τθσ κλίνθσ ςτο ζδαφοσ με βίδεσ ικανοφ πάχουσ. 

9. Θ κλίνθ να ςυνοδεφεται με ηεφγοσ μεταλλικϊν πλαϊνϊν προςτατευτικϊν 
κάγκελων, υποχρεωτικά από κυκλικισ διατομισ χάλυβα για αποφυγι 
τραυματιςμϊν, τα οποία κα είναι ςυρταρωτά, με δυνατότθτα αςφάλιςθσ – 
απαςφάλιςθσ και προςκαφαιροφμενα. Να περιγραφεί ο τρόποσ επίτευξθσ 
των ανωτζρω. 

  



ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΣΡΨΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΙΑ 

ΧΤΦΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
 

1. Θ κλίνθ να ςυνοδεφεται από ςτρϊμα διαςτάςεων κατάλλθλεσ του 
κρεβατιοφ, λάτεξ διαφορετικϊν πυκνοτιτων, με οπζσ αεριςμοφ, πάχουσ 
τουλάχιςτον 12 cm, με εςωτερικι βαμβακερι κικθ με φερμουάρ 
(πλενόμενθ ςτουσ 90οC).  

2. Κατάλλθλο για αςκενείσ βάρουσ 150 κιλά περίπου.  
3. Επιπρόςκετα να φζρει και εξωτερικό κάλυμμα αδιάβροχο, βραδφκαυςτο, 

αεροδιαπερατό, αντιβακτθριακό, αντιμικροβιακό, ανκεκτικό ςτο ςκίςιμο,  με 
φερμουάρ τουλάχιςτον ςτισ τρεισ πλευρζσ του. Σο φερμουάρ να καλφπτεται 
για τθν αποφυγι ειςροισ υγρϊν από τα πλάγια του ςτρϊματοσ. 

4. Να κακαρίηεται και με κοινά κακαριςτικά που υπάρχουν ςτα νοςοκομεία.  
5. Να πλζνεται ςτο πλυντιριο, τουλάχιςτον ςτουσ 60οC .   

  



ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΧΤΦΙΑΣΡΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕ ΕΝΨΜΑΣΨΜΕΝΗ ΣΡΑΠΕΖΟΣΟΤΑΛΕΣΑ 
 

1. Να είναι  μονισ όψθσ, καταςκευαςμζνο από χάλυβα DKP πάχουσ 1χιλ. και να 
είναι ανκεκτικό ςτθν ςυνεχι χριςθ, ςτουσ κακαριςμοφσ και ςτισ 
απολυμάνςεισ. Να είναι βαμμζνο με θλεκτροςτατικι βαφι φοφρνου, προσ 
αντοχι ςτα κτυπιματα, ςτισ εκδορζσ,  ςτα χθμικά υγρά κακαριςμοφ και προσ 
αποφυγι οξειδϊςεων. Διαςτάςεων περίπου:  60 Χ 40 Χ 90  cm    (ΜxΠxΤ) 

2. Να φζρει λείεσ επιφάνειεσ εφκολα κακαριηόμενεσ. 
3. Θ όλθ καταςκευι να μθν ζχει γωνίεσ. Οι ακμζσ του να είναι ςτογγυλεμζνεσ, 

προσ αποφυγι τραυματιςμϊν. 
4. ΣΡΑΠΕΗΟΣΟΤΑΛΕΣΑ 

Να διακζτει ενςωματωμζνθ τραπεηοτουαλζτα, αντοχισ, ρυκμιηόμενου 

φψουσ, μθ αφαιροφμενθ. Να διακζτει ςχετικό μθχανιςμό για τθν αςφάλεια 

του αςκενι, να περιγραφεί. Θ επιφάνεια τοποκζτθςθσ φαγθτοφ να 

αποτελείται από πλαςτικό υλικό ευκόλωσ κακαριηόμενο και 

απολυμαινόμενο. 

5. ΚΟΡΜΟ 
Να είναι καταςκευαςμζνοσ από χάλυβα DKP πάχουσ 1χιλ.ο οποίοσ καταλιγει 

ςε βάςθ τεςςάρων τροχϊν διαμζτρου 50mm. 

6. ΚΑΠΑΚΙ 
Να είναι καταςκευαςμζνο από πλαςτικό υλικό και να δθμιουργεί  προεξοχι 

ςτισ 4 πλευρζσ για ςυγκράτθςθ αντικειμζνων, υγρϊν. 

 

7. ΤΡΣΑΡΙ 
Να είναι καταςκευαςμζνο από χάλυβα DKP πάχουσ 1χιλ.  και να 

ςυγκρατείται με  ειδικό μθχανιςμό (ΣΟΠ) κατά το άνοιγμα ϊςτε να μθν 

πζςει αν ανοίξει πολφ. Να μθν δφναται να αφαιρεκεί, για τθν αςφάλεια των 

αςκενϊν. Να διακζτει ενςωματωμζνο χεροφλι, ατραυματικό. Να διακζτει 

εςωτερικι κικθ, καταςκευαςμζνθ από πλαςτικι φλθ, θ οποία αφαιρείται 

εφκολα για κακαριςμό και απολφμανςθ. H μετϊπθ του ςυρταριοφ να είναι 

καταςκευαςμζνθ από φαινοπλαςτικό υλικό ευκόλωσ κακαριηόμενο και 

απολυμαινόμενο. 

 

8. ΝΣΟΤΛΑΠΙ 
Θ πόρτα  του ντουλαπιοφ να είναι καταςκευαςμζνθ από φαινοπλαςτικό 

υλικό  ευκόλωσ κακαριηόμενο και απολυμαινόμενο. 



ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΜΟΝΙΣΟΡ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΨΝ 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΨΝΜΕ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΠΝΟΓΡΑΥΙΑ 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Παρακλίνιοmonitorαμεταχείριςτο, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. Να παρακολουκεί και να  

απεικονίηει τισ παρακάτω ηωτικζσ παραμζτρουσ:  

α. Θλεκτροκαρδιογράφθμα (ECG) 

β. Μία αιματθρι πιζςθ(IBP) 

γ. Αναίμακτθ πίεςθ (NIBP) 

δ. Μια  κερμοκραςία(Σ1) 

ε. Παλμικι Οξυμετρία (SpO2) 

 

Μελλοντικά να τυγχάνει αναβάκμιςθσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να καλφψει επιπρόςκετεσ  

ανάγκεσ που τυχόν προκφψουν, και οπωςδιποτε  τθσ παρακολοφκθςθσ καπνογραφίασ (EtCO2) θ 

δεφτερθσ αιματθρισ πίεςθσ 

Να διακζτει λογιςμικό ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και άδεια ςφνδεςθσ, με κεντρικό ςτακμό 

παρακολοφκθςθσ. 

2. φγχρονθσ τεχνολογίασ ΝΑΙ. Να αναφερκεί το ζτοσ πρϊτθσ 

κυκλοφορίασ . 

3. Διαςτάςεισ φψοσ Χ πλάτοσ Χ μικοσ 

(ςε mm) 

Να αναφερκοφν 

4. Βάροσ (ςε kgr) Μικρότερο των 5 κιλϊν. 

5. Κατθγορία και κλάςθ θλεκτρικισ 

αςφάλειασ 

Να αναφερκεί 

6. Θλεκτρικι τροφοδοςία 220V/50HzACμζςω ενςωματωμζνου 

τροφοδοτικοφ 

7. Σφποσ μπαταρίασ Ενςωματωμζνθ, επαναφορτιηόμενθ 

8. Χρόνοσ αυτονομίασ >5 hours 

9. Πακθτικι ψφξθ ΝΑΙ, χωρίσ χριςθ ανεμιςτιρα (fanless) 

ΜΟΝΙΣΟΡ 

10. Ενιςχυτικζσ βακμίδεσ : 

Α. Θλεκτροκαρδιογραφιματοσ (ECG) 

- Αναπνοισ (Resp) 

Ναι 

Β. Αιματθρισ πιζςθσ (ΙΒΡ) Ναι 

Γ. Αναίμακτθσ πίεςθσ (ΝΙΒΡ) Ναι 

Δ. Θερμοκραςίασ (Temp)  Ναι 



Ε. Παλμικισ Οξυμετρίασ (Sp02) Ναι 

11. 

Οπτικοακουςτικι διάταξθ 
ςυναγερμοφ (alarm), άνω και κάτω 
ορίων, για όλα τα φαινόμενα και τισ 
παραμζτρουσ τουσ. 

ΝΑΙ. Να αναφερκοφν οι τιμζσ των ορίων για 
κάκε παράμετρο και φαινόμενο. 

12. 
Ζγχρωμθ οκόνθ ΝΑΙ. ≥ 12 ιντςϊν τεχνολογίασ αφισ, υψθλισ ανάλυςθσ 

και αντίκεςθσ. 
Να δοκοφν αναλυτικά τεχνικά 
ςτοιχεία τθσ οκόνθσ 

13. Κανάλια  6 κυματομορφϊν τουλάχιςτον 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΘΛΕΚΣΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΘΜΑΣΟ ECG - ΑΝΑΠΝΟΘ) (Resp) 

14. Λιψθ φαινομζνου Μζςω 3πολικοφ ι 5πολικοφ καλωδίου. 

15. Ανίχνευςθ κακισ ςφνδεςθσ ι 

θλεκτρικισ διακοπισ κάκε 

θλεκτροδίου. 

ΝΑΙ και ειδοποίθςθ του χριςτθ. 

16. Απεικόνιςθ του αρικμοφ ςφφξεων, 

ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ κακισ 

ςφνδεςθσ ι διακοπισ του καλωδίου  

ECG 

ΝΑΙ από τθν παλμικι οξυμετρία  

17. Ανίχνευςθ αρρυκμιϊν ΝΑΙ τουλάχιςτον 8 διαφορετικϊν τφπων,  

με δυνατότθτα αποκικευςθσ για διάςτθμα 

τουλάχιςτον 72 ωρϊν. 

18. Εκτίμθςθ αρρυκμιϊν ΝΑΙ 

19. Ανάλυςθ διαςτιματοσ ST ΝΑΙ 

20. Κυματομορφι Αναπνοισ ΝΑΙ 

21. Κατ' επιλογι ρφκμιςθ του χρόνου  

άπνοιασ από 5 ζωσ 40 sec. 

ΝΑΙ με alarm. 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΙΜΑΣΘΡΩΝ ΠΙΕΕΩΝ (ΙΒΡ) 

22. Λιψθ φαινομζνου Μζςω μορφομετατροπζων πολλαπλϊν ι μίασ 

χριςθσ. 

23. Πλικοσ λαμβανόμενων πιζςεων Εωσ 2 

24. Απεικόνιςθ κυματομορφισ και  

τιμϊν 

ΝΑΙ με τιμζσ ςυςτολικισ, διαςτολικισ και  

μζςθσ. 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΝΑΙΜΑΚΣΘ ΠΙΕΘ (ΝΙΒΡ) 

25. Λιψθ φαινομζνου Με περιχειρίδα ςφμφωνα με τθν 

ταλαντωςιμετρικι μζκοδο. 

26. Απεικόνιςθ τιμϊν ΝΑΙ με τιμζσ ςυςτολικισ, διαςτολικισ και  

μζςθσ. 

27. Σρόποσ μετριςεων Χειροκίνθτα ι αυτόματα με επιλογι χρονικϊν  

διαςτθμάτων από το χριςτθ. 



28. Ακρίβεια μετριςεων Τψθλι, να αναφερκεί.  

ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΑΛΜΙΚΘ ΟΞΤΜΕΣΡΙΑ (sp02) 

29. Λιψθ φαινομζνου Με αιςκθτιρα δακτφλου πολλαπλϊν  

χριςεων. 

30. Απεικόνιςθ πλθκυςμογραφικισ 

καμπφλθσ και αρικμοφ ςφφξεων 

ΝΑΙ 

31. Ακρίβεια μετριςεων 
Θ ακρίβεια τθσ μζτρθςθσ ςτο εφροσ 70-100% 

να είναι 3% ι καλφτερθ. Να κατατεκοφν ςχετικά 

ζντυπα προσ απόδειξθ. 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ (Temp) 

32. Λιψθ φαινομζνου Μζςω αιςκθτιρων πολλαπλϊν ι μιασ χριςθσ 

για λιψθ κερμοκραςίασ τουλάχιςτον 

δζρματοσ. 

33. Πλικοσ λαμβανόμενων 

κερμοκραςιϊν 
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34. Απεικόνιςθ τιμϊν Με ψθφιακι ζνδειξθ τθσ κερμοκραςίασ 

ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΑ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΘ ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΕΠΙΠΛΕΟΝ  

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  

35. Καπνογραφίασ(CO2) ΝΑΙ με μζκοδο κφριασ ι πλάγιασ ροισ (mainι 

sidestream). 

36. Aιματθρισ πίεςθσ  Ναι 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΕ 

37. Σάςεισ (μνιμθ δεδομζνων / trends) Απεικόνιςθ γραφθμάτων και πινάκων  

χρονικοφ διαςτιματοσ 100 ωρϊν τουλάχιςτον,  

όλων των παρακολουκοφμενων παραμζτρων. Επίςθσ 

μνιμθ αποκικευςθσ ΘΚΓραφιματοσ τουλάχιςτον 100 

ωρϊν  (Fulldisclosure) . 

38. υναγερμοί ΝΑΙ ρυκμιηόμενοι για όλεσ τισ 

παρακολουκοφμενεσ παραμζτρουσ. 

39. Προαιρετικι ςφνδεςθ καταγραφικοφ ΝΑΙ. Σουλάχιςτον τριϊν (3) κυματομορφϊν .  

ΔΙΑΤΝΔΕΕΙ 

40. Ζξοδοι Ethernet-HL7 για ςφνδεςθ με Κεντρικό 

τακμό.  

 

  



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΜΟΝΙΣΟΡ ΠΙΕΗ 
1. Να διακζτει τθν δυνατότθτα μζτρθςθσ τθσ αναίμακτθσ πίεςθσ και τθσ οξυμετρίασ. 
2. Να ζχει τθν δυνατότθτα να λειτουργεί ςε ενιλικεσ, παιδιά και νεογνά. 
3. Να διακζτει ψθφιακζσ ενδείξεισ όπου να απεικονίηονται ταυτόχρονα θ ςυςτολικι-

διαςτολικι-μζςθ πίεςθ κακϊσ επίςθσ θ οξυμετρία και θ καρδιακι ςυχνότθτα. Επιπλζον 
να διακζτει και μπάρα ζνδειξθσ τθσ ποιότθτασ ςιματοσ τθσ οξυμετρίασ. 

4. Να διακζτει και ενςωματωμζνθ ζγχρωμθ οκόνθ τφπου LCD 3.5’’ τουλάχιςτον, ςτθν 
οποία να απεικονίηονται θ κυματομορφι τθσ οξυμετρίασ, Trends όλων των μετριςεων 
(NIBP/SPO2) υπό μορφι πίνακα και γραφιματοσ, κατάςταςθ μπαταρίασ, ςυναγερμοί, 
τφπο αςκενι υπό παρακολοφκθςθ (ενιλικα παιδί, νεογνό), ϊρα, ρυκμίςεισ και 
διάφορα μθνφματα. 

5. Να διακζτει διάφορα κομβία άμεςων λειτουργιϊν όπωσ ζναρξθ χειροκίνθτθσ μζτρθςθσ 
πίεςθσ, ςίγαςθ ςυναγερμϊν, αλλαγι τφπου αςκενι, είςοδο ρυκμίςεων ςυναγερμϊν. 

6. Να διακζτει οπτικοακουςτικοφσ ρυκμιηόμενουσ ςυναγερμοφσ για όλεσ τισ 
παραμζτρουσ. Να διακζτει και ενςωματωμζνο φανό ο οποίοσ να διακζτει 
διαφορετικζσ χρωματικζσ ενδείξεισ ανάλογα το επίπεδο ςυναγερμοφ. 

7. Να διακζτει μνιμθ για τθν αποκικευςθ τουλάχιςτον 10.000 μετριςεων πίεςθσ, 48 
ωρϊν Trends και τουλάχιςτον 500 ςυναγερμϊν. 

8. Να διακζτει κφρα δικτφου για ςφνδεςθ με κεντρικό ςτακμό. Να μπορεί να δεχτεί και 
αςφρματο δζκτθ WIFI.  

9. Να δφναται να διακζτει κφρα USB για ςφνδεςθ με εξωτερικζσ ςυςκευζσ. 
10. Nα είναι φορητό μέςω ενςωματωμένησ χειρολαβήσ και βάρουσ περίπου 3 kg. 
11. Να λειτουργεί με τάςθ δικτφου αλλά και με ενςωματωμζνθ επαναφορτιηόμενθ 

μπαταρία για τουλάχιςτον  εννιά (9) ϊρεσ.  Να δφναται να αναβακμιςτεί με 
μεγαλφτερθ μπαταρία ϊςτε να λειτουργεί το μόνιτορ για τισ διπλάςιεσ ϊρεσ.  

12. Να μπορεί να δεχτεί μονάδα μζτρθςθσ κερμοκραςίασ και καταγραφικό ι και 
barcodescanner.  

13. Να προςφερκεί ςτθν βαςικι ςφνκεςθ τροχιλατθ βάςθ του ίδιου καταςκευαςτικοφ 
οίκου. 

14. Ο προμθκευτισ να διακζτει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 
(διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων), ISO 27001 (Αςφαλι 
Διαχείριςθ Πλθροφοριϊν και δεδομζνων – Datasecurity) να πλθροί τθν Τ.Α. ΔΤ8δ/Γ.Π. 
οικ./1348/04 και να είναι ενταγμζνοσ ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Θ.Θ.Ε. 
βάςθ του Π.Δ. 117/2004. 

Α. Αναίμακτθ πίεςθ : 

1. Θ λιψθ να γίνεται με τθν ταλαντωςυμμετρικι μζκοδο. 
2. Θ λιψθ να γίνεται χειροκίνθτα, αυτόματα με ρυκμιηόμενα διαςτιματα από τον χριςτθ 

από 1 – 480 λεπτά και ςυνεχόμενα ςε διάρκεια 5 λεπτϊν. Να ζχει επιπλζον 
λειτουργία μζςθσ τιμισ με τον χριςτθ να μπορεί να ρυκμίςει τον αρικμό των 
μετριςεων υπολογιςμοφ τθσ μζςθσ τιμισ (πχ. 3 μετριςεισ). 

3. Να διακζτει εφροσ μετριςεων 0 – 300 mmHg. 
4. Να διακζτει ςφςτθμα προςταςίασ υπερπίεςθσ. 
5. Να παραδοκεί με περιχειρίδα ενθλίκων και ςωλινασ ςφνδεςθσ. 

Β. Οξυμετρία : 

1. Θ λιψθ να γίνεται μζςω αιςκθτιρα δακτφλου.  
2. Να διακζτει ακρίβεια μζτρθςθσ ± 2%. 
3. Να διακζτει εφροσ μετριςεων από 0% – 100%. 
4. Να παραδοκεί με αιςκθτιρα δακτφλου ενθλίκων πολλαπλϊν χριςεων. 

 


