
06) ΠΟΛΤΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΓΟΙΑ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 
1. Η πνιπζξόλα - θιίλε λα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ζε ρώξνπο 

αηκνδνζίαο θαη αηκαθαίξεζεο 

2. Να είλαη ζηέξεαο θαηαζθεπήο, πνιύ αλζεθηηθή, εύθνια ζπληεξνύκελε. 

3. Να είλαη ζηαζεξή κε αλαηνκηθό ζρήκα. Ο ζθειεηόο ηεο πξνζθεξόκελεο 
πνιπζξόλαο λα  έρεη θακππινεηδή κνξθή (ζηγκνεηδή) ε νπνία  λα παίξλεη ην 
ζρήκα ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο θαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο  από αλνμείδσην 
ράιπβα. 

4. Να είλαη θαηάιιειν θαη γηα δόηεο κεγάινπ βάξνπο θαη δηαζηάζεσλ. 

5. Να έρεη κεραληζκό αλαθιίζεσλ. Ο κεραληζκόο αλαθιήζεσλ λα επηηξέπεη ηελ 
αιιαγή ηεο ζέζεο θιίζεο ηεο πνιπζξόλαο ζε δηάθνξεο ζέζεηο. Από απιή 
αλάλεςε κέρξη Trendelenburg. 

6. Η επηθάλεηα ηεο πνιπζξόλαο, ην ζηήξηγκα ηεο θεθαιήο θαη νη βξαρίνλεο λα 
απνηεινύληαη από ππθλό αθξνιέμ, θνξκαξηζκέλν ζε ύθαζκα θαη θαιπκκέλν κε 
ηαπεηζαξία βηλπιίνπ αξίζηεο πνηόηεηαο θαη αληνρήο. Καηαζθεπαζκέλν από 
αληηβαθηεξηδηαθό πιηθό έηζη ώζηε λα απνζηεηξώλεηαη εύθνια θαη ρσξίο λα 
θαηαζηξέθεηαη. 

7. Να θέξεη δύν ζηεξίγκαηα βξαρηόλσλ πιάηνπο  από 15 –20 cm πεξίπνπ. 

8. Οη βξαρίνλεο λα πεξηζηξέθνληαη πεξί ηνπ άμνλά ηνπο κέρξη 180ν πεξίπνπ, 
θαζώο επίζεο ξπζκίδνληαη θαη θαζ’ ύςνο. 

9. Οη βξαρίνλεο  λα έρνπλ κεγάιν πιάηνο θαη θάξδνο, ώζηε ν δόηεο λα ζηεξίδεηαη 
άλεηα ζε απηνύο 

10. Τν θηλεηό ηκήκα ηεο πνιπζξόλαο «αησξνύκελν» λα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε 
ζθειεηό ζηαζεξήο θαηαζθεπήο. 

11. Τν «αησξνύκελν» ηκήκα λα θηλείηαη πάλσ κε πεξηζηξνθηθή δηάηαμε πάλσ ζηε 
ζηαζεξή βάζε ηεο πνιπζξόλαο. 

12. Η θίλεζε ηεο πνιπζξόλαο λα εμαζθαιίδεηαη κέζσ θαισδηαθνύ ηειερεηξηζηεξίνπ. 
Με ηελ πίεζε ελόο δηαθόπηε ν ειεθηξνθίλεηνο κεραληζκόο λα ζέηεη ην δόηε ζε 
δηάθνξεο ζέζεηο. 

13. Να έρεη κήθνο  140-150 cm (από ην θεθαιάξη κέρξη ην ππνπόδην ζε επζεία), 
πιάηνο 98cm (καδί κε ηνπο βξαρίνλεο) θαη  ύςνο ζεκείνπ θαζίζκαηνο  
ηνπιάρηζηνλ 60cm.  

14. Να αλαθεξζνύλ ηα επηπιένλ ησλ απαηηνύκελσλ πξνδηαγξαθώλ ηερληθά 
ραξαθηεξίζηεθα γηα λα αμηνινγεζνύλ. 

15. Τν πξνζθεξόκελν είδνο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ην Εγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο 
(Operation Manual), ην Εγρεηξίδην Σπληήξεζεο (Service Manual, part list) ηνπ 
θαηαζθεπαζηή πιήξεο θαη όινπο ηνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο ζε όια ηα κελνύ. 

16. Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δπν (2) έηε ηνπιάρηζηνλ θαη 
επάξθεηα αληαιιαθηηθώλ γηα δέθα (10) έηε.  

17. Να ππνβιεζνύλ καδί κε ηελ πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά ηεο λόκηκεο θπθινθνξίαο 
ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θνηλνηηθέο Οδεγίεο γηα ηα 
ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα (Καηά πεξίπησζε, όπσο απαηηείηαη, πηζηνπνηεηηθά 
ζήκαλζεο CE, δειώζεηο ζπκκόξθσζεο,  θιπ).     

                                                                                                

 



  

 

 

Καζηνξηά 04- 05-2017 

 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΩΝ – ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΩΝ ΠΟΤ 
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΟ ΔΡΓΟ  ΠΡΟ ΔΝΣΑΞΗ  ΣΟ ΔΠΑ 2014-2020 
«Ππομήθεια ιατποτεχνολογικού εξοπλισμού Γ.Ν. Καστοπιάρ» 

 
1. ΣΟΤΜΠΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ 
 
 
ΠΔ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ 
 
2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΤΓΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 
 
 
ΓΔ ΣΔΥΝΙΚΟΤ 
ΣΔΥΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 
 
3. ΜΗΛΙΟ ΠΑΥΑΛΗ 
 
 
ΣΔ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ -- ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΣΔΥΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 
 

 

 
 


