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ΚΛΙΝΗ ΣΟΚΔΣΟΤ 

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΓΟΤ: 7 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

1. Να είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, θαηάιιειε γηα γπλαηθνινγηθέο εμεηάζεηο θαη ηνθεηνύο. 
Να είλαη βαξηάο θαηαζθεπήο, ηξνρήιαηε κε ηζρπξό ζύζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο. 

2. Η θιίλε  λα είλαη 3 ηκεκάησλ, πιήξεο κε εηδηθό ζηξώκα 3 ηκεκάησλ κε  θάιπκκα. 

3. Να δηαζέηεη ηκήκα  πνδηώλ πνπ λα απνζεθεύεηαη εύθνια θαη γξήγνξα θάησ από ηελ 
επηθάλεηα ηεο θιίλεο .  

4. Η θιίλε  λα είλαη ειεθηξνθίλεηε. Οη θηλήζεηο ηεο πιάηεο, θαη ηεο απμνκείσζεο ηνπ ύςνπο 
λα γίλνληαη ειεθηξηθά. 

5. Να δηαζέηεη ηειερεηξηζηήξην από ην νπνίν λα εθηεινύληαη όιεο νη ειεθηξνθίλεηεο 
θηλήζεηο ηεο θιίλεο. Η ζέζε ηνπ ρεηξηζηεξίνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ εύθνιε πξόζβαζε από 
ηνλ αζζελή αιιά θαη ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό.  

6. Να δηαζέηεη ζύζηεκα επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίαο κε ελζσκαησκέλν θνξηηζηή. 

7. Να δηαζέηεη ακθίπιεπξν ζύζηεκα επείγνπζαο θίλεζεο CPR 

8. Να παίξλεη ζέζε Trendelenburg . 

9. Να δηαζέηεη 4 ηξνρνύο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο θαηεπζπληήξηνο, δηακέηξνπ πεξίπνπ 15 
εθ., κε θεληξηθό ζύζηεκα πέδεζεο. 

10. Να δηαζέηεη ξπζκηδόκελα πξνζηαηεπηηθά πιατλά.  

11. Να δηαζέηεη ζηξώκα δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 200 x 85 εθ κε εμσηεξηθό θάιπκκα. Να 
αλαθεξζνύλ όια ηα ραξαθηεξίζηεθα ηνπ ζηξώκαηνο ην νπνίν λα δηαζέηεη CE .   

12. Ρύζκηζε ύςνπο πεξίπνπ 55 -100 εθ. 

13. Ρύζκηζε πιάηεο από ηελ νξηδόληηα ζέζε, 60° ηνπιάρηζηνλ. 

14. Να δηαζέηεη 2 ππνδνρέο γηα ζηαηό νξώλ. 

15. Να θέξεη εληαία κεηώπε θεθαιήο από κε αλαθιέμηκν πιηθό εύθνια πξνζζαθαηξνύκελε 
κε ελζσκαησκέλεο ρεηξνιαβέο κεηαθνξάο. 

16. Θα αμηνινγεζεί ζεηηθά λα δηαζέηεη θώηα λπθηόο. 

17. Να δηαζέηεη ηα αθόινπζα εμαξηήκαηα: 

 Ρπζκηδόκελα ζηεξίγκαηα πνδηώλ. 

 Έλα ζηαηό νξώλ, κε ηνπιάρηζηνλ 2 άγθηζηξα. 

 Πξνζζαθαηξνύκελε ιεθάλε πεξηζπιινγήο πγξώλ. 

 Λαβέο νδπλώλ 

18. Να επηδέρεηαη βάξνο ηνπιάρηζηνλ 180 kg. 

19. Να πξνζθεξζεί μερσξηζηά ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξνο επηινγή πιήξεο ζεηξά 
εμαξηεκάησλ.  

20. Σν πξνζθεξόκελν είδνο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ην Εγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο 
(Operation Manual) ζηα ειιεληθά θαη ην Εγρεηξίδην πληήξεζεο (Service Manual, part 
list) ηνπ θαηαζθεπαζηή πιήξεο. Να παξαδνζεί αλ ππάξρεη νπνηνζδήπνηε θσδηθόο 
πξόζβαζεο ζηα κελνύ κε ην κεράλεκα. 

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



 2 

22. 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, πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο ζηα κεηξώα ηεο 
Αξκόδηαο Αξρήο θιπ). Άπαληα ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη πξσηόηππα ή 
λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα. 

 

                                                                                                 Καζηνξηά 04-08-2017 

 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

(Αξηζ. Πξση.: 906/02-02-2011 & 5712/13-07-2017) 
 
1. ΣΟΤΜΠΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ 
 
ΠΔ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ 
 
2. ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ 
 
ΠΔ ΥΗΜΙΚΩΝ - ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 
 
3. ΜΗΛΙΟ ΠΑΥΑΛΗ 
 
ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 


