
                            

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 22697-7/11/2019 

                    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ      

                  ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ            

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»        

ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ       

Τηλ: 213 2079100 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ          

ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       

Πληρ: Κυριακού Χρ.                                                                        ΠΡΟΣ: ΕΣΗ∆ΗΣ (∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ)  

Τηλ: 213 2079322-9764         diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  

Φαξ: 210 4516237          

Email: diavouleusi_metaxa@yahoo.com                                                                                               

 

ΘΕΜΑ: «∆ηµόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια Έξι (6) Κρεβατιών Μ.Ε.Θ. (CPV: 33192130-2)»  

ΣΧΕΤ.: Α. Η υπ΄ αρ. 8802/7-5-19 απόφαση ∆ιοικητή περί συγκρότησης Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια Έξι 

(6) Κρεβατιών Μ.Ε.Θ.  (Α∆Α: ΩΑΒ64690ΩΖ-ΖΣΚ). 

Β. Το υπ.αρ.πρωτ.22092-31/10/2019 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω επιτροπής  

 

Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά «Μεταξά», σε εφαρµογή των άρθρων 46 και 47 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», προκειµένου να 

διενεργήσει διαγωνισµό για την προµήθεια Έξι (6) Κρεβατιών Μ.Ε.Θ. (CPV: 33192130-2) συνολικού εγκεκριµένου 

προϋπολογισµού 210.000€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%), καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να 

υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί των τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται σε ανοιχτή ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση.  

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστηµα 15 ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτηση της παρούσας 

ανακοίνωσης στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). Μετά το πέρας της 

ανωτέρω προθεσµίας θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα κατατεθούν στον ιστότοπο του ΕΣΗ∆ΗΣ και θα γίνει η 

τελική διαµόρφωση των προδιαγραφών, οι οποίες θα ενσωµατωθούν στο πλήρες σώµα της διακήρυξης, η οποία θα υπάρχει 

αναρτηµένη: 

- στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου: www.metaxa-hospital .gr  

- στο ΕΣΗ∆ΗΣ και 

- στη ∆ιαύγεια 

 

Οι απόψεις και οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν στη δηµόσια διαβούλευση οφείλουν να τηρούν τους όρους σχετικά µε 

την υποβολή σχολίων, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ. Το νοσοκοµείο δε δεσµεύεται να υιοθετήσει τις 

προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών µε αντικειµενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η 

µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των υπό προµήθεια ειδών.  

Μετά το πέρας της προθεσµίας της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκοµείου µας και 

συγκεκριµένα στη διαδροµή Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-Γνωστοποίηση αποτελεσµάτων Τεχνικών Προδιαγραφών, σχετική 
ανακοίνωση µε τα στοιχεία των οικονοµικών φορέων που συµµετείχαν στη διαδικασία και τις παρατηρήσεις που κατέθεσαν. 

Σηµειώνεται ότι τα σχόλια των οικονοµικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ.  

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΕΣΗ∆ΗΣ) (http://www.promitheus.gov.gr) στο σύνδεσµο ∆ιαβουλεύσεις και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Αντικαρκινικού 

Νοσοκοµείου Πειραιά «Μεταξά» (www.metaxa-hospital.gr) ακολουθώντας την εξής διαδροµή: Προµήθειες-∆ιαβουλεύσεις-

Προσκλήσεις. 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

                                                                                                                  ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
-Το β σχετ. 

 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΤΡΙΩΝ (3) ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ  ΜΕΘ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   90.000   ΕΥΡΩ 

 
1. Το κρεβάτι να είναι κατάλληλο για χρήση Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 

 

2. Όλες οι ρυθµίσεις του κρεβατιού να γίνονται ηλεκτρικά µέσω χειριστηρίων , ενσωµατωµένων στα πλαϊνά προστατευτικά 
πλαίσια . 

 

3. Η κλίνη να εκτελεί ηλεκτρικά µέσω των ενσωµατωµένων χειριστηρίων τουλάχιστον τις  κινήσεις: 

 Αυξοµείωση ύψους. 

  rendelenburg- Reverse trendelenburg 

 Ερεισίνωτο πλάτης, µηρών και κάτω άκρων 

 Αυξοµείωση µήκους.Το στρώµα της κλίνης να ακολουθεί την επέκταση του µήκους της επιφάνειας κατάκλισης έτσι ώστε να 

έχουµε συνεχή υποστήριξη στις φτέρνες για την πρόληψη των κατακλίσεων άλλα και την αποφυγή υποποδίας. 

 

4. Να διαθέτει ρυθµίσεις rendelenburg και Reverse trendelenburg  0-12 µοίρες τουλάχιστον. 

 

5. Να διαθέτει ασφαλές φορτίο λειτουργίας τουλάχιστον 250kg. 
 

6. Να λειτουργεί µε 220V και να διαθέτει σύστηµα Back up µε µπαταρίες για χρήση τουλάχιστον µιας (1) ώρας. 

 

7. Η επιφάνεια κατάκλισης του κρεβατιού να είναι σταθερή ώστε να είναι κατάλληλη για την εφαρµογή CPR, και σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης το κρεβάτι µε µία κίνηση να παίρνει την οριζόντια θέση και να συνεργάζεται µε τους αεροθαλάµους για την 

πραγµατοποίηση CPR. 

 

8. Να διαθέτει ένδειξη των γωνιών κλίσης του κρεβατιού, και να υπάρχει ηχητικός και οπτικός συναγερµός στις 30 και 45 µοίρες, 

για το τµήµα της πλάτης, έτσι ώστε να µπορούν να εφαρµόζονται τα αναπνευστικά πρωτόκολλα. 

 

9. Το κρεβάτι να έχει την δυνατότητα µετατροπής σε  κανονική καρέκλα για την ενδυνάµωση της αναπνευστικής λειτουργίας του 
ασθενή και την σταδιακή αποδέσµευση ή αποφυγή της αναπνευστικής υποστήριξης καθώς επίσης και για να αποφεύγονται οι 

περιττές µετακινήσεις του ασθενούς (από το κρεβάτι στην καρέκλα – καροτσάκι και αντίστροφα) 

 

10. Να διαθέτει λειτουργία κατά την οποία ο ασθενής θα παραµένει στην ενδεδειγµένη θέση επί της κλίνης µε οποιαδήποτε 

κίνηση του ερεισίνωτου της πλάτης,των µηρών και των κάτω ακρών. 

 

11. Η µετόπη των ποδιών να µπορεί να ρυθµίζεται ηλεκτρικά κατά µήκος (επέκταση τουλάχιστον 20 cm) και να προσθαφαιρείται 

εύκολα. 

 

12. Να διαθέτει τέσσερις (4) τροχούς εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον να είναι τροχός διεύθυνσης, να διαθέτει κεντρικό 

σύστηµα φρένου και να έχει ηχητικό συναγερµό φρένων. 

 
13. Το κρεβάτι να συνοδεύεται µε πλαϊνά προστατευτικά κάγκελα χωρισµένα σε δύο τµήµατα στην κάθε πλευρά της κλίνης 

(τέσσερα στο σύνολό τους) για την µεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. 

 Να είναι ενσωµατωµένα στο ερεισίνωτο της κλίνης ώστε να ακολουθούν τις κινήσεις του ερεισίνωτου . Να µπορούν να 

τοποθετούνται σε διαφορετικές θέσεις καθ’ ύψος για µεγαλύτερη ασφάλεια και να διαθέτουν ενσωµατωµένες χειρολαβές για την 

υποστήριξη του ασθενούς. 

 

14. Να διαθέτει υποδοχή για εύκολη τοποθέτηση κασέτας ακτινογραφίας θώρακα κάτω από το θώρακα του ασθενούς χωρίς την 

ανάγκη µετακίνησης του ασθενούς. 

 Η υποδοχή κασέτας να δέχεται κασέτες για ακτινογραφία θώρακα. Η εισαγωγή και η αφαίρεση της κασέτας  να 

πραγµατοποιείται από το πλάι της κλίνης. 

 
15. Να διαθέτει ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό ζυγό ο οποίος να ελέγχει το βάρος του ασθενούς µόνο στην επιφάνεια κατάκλισης, 

και να µην επηρεάζεται από το βάρος των παρελκοµένων (π.χ. στατό ορού προστατευτικά πλαϊνά κ.α ). 

Ο ζυγός να διαθέτει µνήµη τουλάχιστον για τις 

τελευταίες 15 µετρήσεις καθώς και για τον έλεγχο ορίων του βάρους του ασθενούς. 

 Ο ζυγός να είναι σύµφωνος προς το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ45501 κλάσης ΙΙΙ για Ιατρική χρήση 

 

16. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) υποδοχές στο ερεισίνωτο πλάτηςγια καλώδια καρδιογράφου, συσκευών παροχέτευσης κ.α. 

,έτσι ώστε να µην καταστρέφονται τα καλώδια–σωλήνες. 

 

17. Να διαθέτει συναγερµό σε περίπτωση εξόδου-πτώσης του ασθενούς από την κλίνη. 

 
18. Να διαθέτει συναγερµό στην περίπτωση που εντοπιστεί εµπόδιο κάτω από την επιφάνεια κατάκλισης κατά την αυξοµείωση 

του ύψους αυτής. 

 



19. Αυξοµείωση της βάσης του κρεβατιού από 450 έως 800 mm. 

 

20. Το συνολικό εξωτερικό µήκος να είναι από 200 έως 230 cm. 

 

21. Πλάτος κλίνης 1m συν-πλην 5% 

 
22. Ενσωµατωµένο στρώµα αέρος το οποίο να είναι: 

 

i.  κατάλληλο για τη νοσηλεία βαριά πασχόντων της Μ.Ε.Θ., µε αναπνευστική ανεπάρκεια και παρατεταµένη κατάκλιση. 

ii.  να προστατεύει από τις κατακλίσεις µε αυτόµατη ανακατανοµή της πίεσης ανάλογα µε τις αλλαγές της κατανοµής του βάρους 

του ασθενούς. 

iii. Να έχει τη δυνατότητα να προσαρµόζεται η επιφάνεια κατάκλισης    κατάλληλα έτσι ώστε να µπορεί να εφαρµόζεται όταν 

απαιτείται CPR σε        συνδυασµό µε το κρεβάτι. 

iv. Το κάλυµµα να είναι αεροδιαπερατό, αδιάβροχο και πλενόµενο. 

Το όλο σύστηµα να ελέγχεται από οθόνη µε ελληνικούς χαρακτήρες. 

vi. Να διαθέτει πλάγια κλίση, δεξιά αριστερά τουλάχιστον 20 µοιρών. 

 

23. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη µετά την οριστική παραλαβή των κρεβατιών. 
 

24. ∆ιαθεσιµότητα αυθεντικών ανταλλακτικών και δυνατότητα παροχής σέρβις για δέκα (10) έτη. 

 

25. Να προσκοµιστούν  τα πρωτότυπα εγχειρίδια χρήστη 

και λειτουργίας του προϊόντος. 

 

26. Η προσφορά να συνοδεύεται από σχετικό Prospectus, τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και από οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά 

και  οδηγίες συντηρήσεως. 

   

27. Να διαθέτει µηχανισµό διατήρησης της πίεσης σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος ή µεταφοράς του ασθενούς. 

 
28.Να διαθέτει µπαταρία ώστε να εξασφαλισθεί η αυτόνοµη λειτουργία του στρώµατος τουλάχιστον για 2 ώρες. 

 

29. Στο φύλλο συµµόρφωσης να γίνονται αναφορές στα πρωτότυπα prospectus, οδηγίες χρήσεως, οδηγίες συντηρήσεως προς 

τεκµηρίωση των ανωτέρω προδιαγραφών. 

 

 

30. Το κρεβάτι να συµµορφώνεται µε τα εναρµονισµένα πρότυπα της ευρωπαϊκής ένωσης: IEC 60601-2-52 (να κατατεθούν τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά). 

 

31. Ο κατασκευαστής και ο προµηθευτής να διαθέτουν ISO σειράς 9001 και 13485 ή ισοδύναµά τους, ο δε προµηθευτής θα 

πρέπει να συµµορφώνεται σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση ∆Υ/8δ/ΓΠ1348/04 (ΦΕΚ.32Β/16.01.04) 

 
32. Μετά την  οριστική εγκατάσταση και την πλήρη λειτουργία  και των τριών (3) κρεβατιών , η  εταιρία θα αναλάβει την 

εκπαίδευση του προσωπικού της ΜΕΘ (ιατρών και νοσηλευτών)  στην  χρήση τους για  χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών. Στο 

διάστηµα της εγγυηµένης λειτουργίας των monitors  και του κεντρικού σταθµού  το Νοσοκοµείο δύναται να ζητήσει από την 

εταιρία την επανάληψη αυτής της εκπαίδευσης. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΙΩΝ (3)  ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ  ΜΕΘ  ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   

120.000   ΕΥΡΩ 

 

1. Το κρεβάτι να είναι κατάλληλο για χρήση Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 

 

2. Όλες οι ρυθµίσεις του κρεβατιού να γίνονται ηλεκτρικά µέσω χειριστηρίων , ενσωµατωµένων στα πλαϊνά προστατευτικά 

πλαίσια . 

 

3. Η κλίνη να εκτελεί ηλεκτρικά µέσω των ενσωµατωµένων χειριστηρίων τουλάχιστον τις  κινήσεις: 

 Αυξοµείωση ύψους. 

  rendelenburg- Reverse trendelenburg 

 Ερεισίνωτο πλάτης, µηρών και κάτω άκρων 

 Αυξοµείωση µήκους.Το στρώµα της κλίνης να ακολουθεί την επέκταση του µήκους της επιφάνειας κατάκλισης έτσι ώστε να 

έχουµε συνεχή υποστήριξη στις φτέρνες για την πρόληψη των κατακλίσεων άλλα και την αποφυγή υποποδίας. 

 

4. Να διαθέτει ρυθµίσεις rendelenburg και Reverse trendelenburg  0-12 µοίρες τουλάχιστον. 

 

5. Να διαθέτει ασφαλές φορτίο λειτουργίας τουλάχιστον 250kg. 

 

6. Να λειτουργεί µε 220V και να διαθέτει σύστηµα Back up µε µπαταρίες για χρήση τουλάχιστον µιας (1) ώρας. 

 

7. Η επιφάνεια κατάκλισης του κρεβατιού να είναι σταθερή ώστε να είναι κατάλληλη για την εφαρµογή CPR, και σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης το κρεβάτι µε µία κίνηση να παίρνει την οριζόντια θέση και να συνεργάζεται µε τους αεροθαλάµους για την 

πραγµατοποίηση CPR. 

 

8. Να διαθέτει ένδειξη των γωνιών κλίσης του κρεβατιού, και να υπάρχει ηχητικός και οπτικός συναγερµός στις 30 και 45 µοίρες, 

για το τµήµα της πλάτης, έτσι ώστε να µπορούν να εφαρµόζονται τα αναπνευστικά πρωτόκολλα. 

 

9. Το κρεβάτι να έχει την δυνατότητα µετατροπής σε  κανονική καρέκλα για την ενδυνάµωση της αναπνευστικής λειτουργίας του 

ασθενή και την σταδιακή αποδέσµευση ή αποφυγή της αναπνευστικής υποστήριξης καθώς επίσης και για να αποφεύγονται οι 

περιττές µετακινήσεις του ασθενούς (από το κρεβάτι στην καρέκλα – καροτσάκι και αντίστροφα) 

 

10. Να διαθέτει λειτουργία κατά την οποία ο ασθενής θα παραµένει στην ενδεδειγµένη θέση επί της κλίνης µε οποιαδήποτε 

κίνηση του ερεισίνωτου της πλάτης,των µηρών και των κάτω ακρών. 

 

11. Η µετόπη των ποδιών να µπορεί να ρυθµίζεται ηλεκτρικά κατά µήκος (επέκταση τουλάχιστον 20 cm) και να προσθαφαιρείται 

εύκολα. 

 

12. Να διαθέτει τέσσερις (4) τροχούς εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον να είναι τροχός διεύθυνσης, να διαθέτει κεντρικό 

σύστηµα φρένου και να έχει ηχητικό συναγερµό φρένων. 

 

13. Το κρεβάτι να συνοδεύεται µε πλαϊνά προστατευτικά κάγκελα χωρισµένα σε δύο τµήµατα στην κάθε πλευρά της κλίνης 

(τέσσερα στο σύνολό τους) για την µεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. 

 Να είναι ενσωµατωµένα στο ερεισίνωτο της κλίνης ώστε να ακολουθούν τις κινήσεις του ερεισίνωτου . Να µπορούν να 

τοποθετούνται σε διαφορετικές θέσεις καθ’ ύψος για µεγαλύτερη ασφάλεια και να διαθέτουν ενσωµατωµένες χειρολαβές για την 

υποστήριξη του ασθενούς. 

 

14. Να διαθέτει υποδοχή για εύκολη τοποθέτηση κασέτας ακτινογραφίας θώρακα κάτω από το θώρακα του ασθενούς χωρίς την 

ανάγκη µετακίνησης του ασθενούς. 

 Η υποδοχή κασέτας να δέχεται κασέτες για ακτινογραφία θώρακα. Η εισαγωγή και η αφαίρεση της κασέτας  να 

πραγµατοποιείται από το πλάι της κλίνης. 

 

15. Να διαθέτει ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό ζυγό ο οποίος να ελέγχει το βάρος του ασθενούς µόνο στην επιφάνεια κατάκλισης, 

και να µην επηρεάζεται από το βάρος των παρελκοµένων (π.χ. στατό ορού προστατευτικά πλαϊνά κ.α ). 

Ο ζυγός να διαθέτει µνήµη τουλάχιστον για τις 

τελευταίες 15 µετρήσεις καθώς και για τον έλεγχο ορίων του βάρους του ασθενούς. 

 Ο ζυγός να είναι σύµφωνος προς το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ45501 κλάσης ΙΙΙ για Ιατρική χρήση 



 

16. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) υποδοχές στο ερεισίνωτο πλάτηςγια καλώδια καρδιογράφου, συσκευών παροχέτευσης κ.α. 

,έτσι ώστε να µην καταστρέφονται τα καλώδια–σωλήνες. 

 

17. Να διαθέτει συναγερµό σε περίπτωση εξόδου-πτώσης του ασθενούς από την κλίνη. 

 

18. Να διαθέτει συναγερµό στην περίπτωση που εντοπιστεί εµπόδιο κάτω από την επιφάνεια κατάκλισης κατά την αυξοµείωση 

του ύψους αυτής. 

 

19. Αυξοµείωση της βάσης του κρεβατιού από 450 έως 800 mm. 

 

20. Το συνολικό εξωτερικό µήκος να είναι από 200 έως 230 cm. 

 

21. Πλάτος κλίνης 1m συν-πλην 5% 

 

22. Ενσωµατωµένο στρώµα αέρος το οποίο να είναι: 

 

i.  κατάλληλο για τη νοσηλεία βαριά πασχόντων της Μ.Ε.Θ., µε αναπνευστική ανεπάρκεια και παρατεταµένη κατάκλιση. 

ii.  να προστατεύει από τις κατακλίσεις µε αυτόµατη ανακατανοµή της πίεσης ανάλογα µε τις αλλαγές της κατανοµής του βάρους 

του ασθενούς. 

iii. Να έχει τη δυνατότητα να προσαρµόζεται η επιφάνεια κατάκλισης    κατάλληλα έτσι ώστε να µπορεί να εφαρµόζεται όταν 

απαιτείται CPR σε        συνδυασµό µε το κρεβάτι. 

iv. Το κάλυµµα να είναι αεροδιαπερατό, αδιάβροχο και πλενόµενο. 

Το όλο σύστηµα να ελέγχεται από οθόνη µε ελληνικούς χαρακτήρες. 

vi. Να διαθέτει πλάγια κλίση και λειτουργίες φυσιοθεραπείας 

 α) στροφής δεξιά τουλάχιστον 20 µοιρών– κέντρο – αριστερά  τουλάχιστον 20 µοιρών 

 β) τεχνική χτυπηµάτων και δονήσεων στο ύψος του θώρακα ώστε να επιτυγχάνεται κινητοποίηση των εκκρίσεων και βελτίωση 

της σχέσης αερισµού – αιµάτωσης. 

 

23. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη µετά την οριστική παραλαβή των κρεββατιών. 

 

24. ∆ιαθεσιµότητα αυθεντικών ανταλλακτικών και δυνατότητα παροχής σέρβις για δέκα (10) έτη. 

 

25. Να προσκοµιστούν  τα πρωτότυπα εγχειρίδια χρήστη 

και λειτουργίας του προϊόντος. 

 

26. Η προσφορά να συνοδεύεται από σχετικό Prospectus, τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και από οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά 

και  οδηγίες συντηρήσεως. 

   

27. Να διαθέτει µηχανισµό διατήρησης της πίεσης σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος η µεταφοράς του ασθενούς. 

 

28.Να διαθέτει µπαταρία ώστε να εξασφαλισθεί η αυτόνοµη λειτουργία του στρώµατος τουλάχιστον για 2 ώρες. 

 

29. Στο φύλλο συµµόρφωσης να γίνονται αναφορές στα πρωτότυπα prospectus, οδηγίες χρήσεως, οδηγίες συντηρήσεως προς 

τεκµηρίωση των ανωτέρω προδιαγραφών. 

 

30. Το κρεβάτι να συµµορφώνεται µε τα εναρµονισµένα πρότυπα της ευρωπαϊκής ένωσης: IEC 60601-2-52 (να κατατεθούν τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά). 

 

31. Ο κατασκευαστής και ο προµηθευτής να διαθέτουν ISO σειράς 9001 και 13485 η ισοδύναµά τους, ο δε προµηθευτής θα 

πρέπει να συµµορφώνεται σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση ∆Υ/8δ/ΓΠ1348/04 (ΦΕΚ.32Β/16.01.04) 

 

32.Μετά την  οριστική εγκατάσταση και την πλήρη λειτουργία  και των τριών (3) κρεβατιών , η  εταιρία θα αναλάβει την 

εκπαίδευση του προσωπικού της ΜΕΘ (ιατρών και νοσηλευτών)  στην  χρήση τους για  χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών. Στο 

διάστηµα της εγγυηµένης λειτουργίας των monitors  και του κεντρικού σταθµού  το Νοσοκοµείο δύναται να ζητήσει από την 

εταιρία την επανάληψη αυτής της εκπαίδευσης. 

 

 


