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         Αζήλα, 29/7/2016 
 
 

ΑΦΟΡΑ: ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΡΩΜΑΣΟ ΣΤΠΟΤ Β 
 
 
Κύξηνη, 
ην ζηξώκα ( όπσο θαη ην θξεβάηη)  απνηεινύλ ζεκαληηθά πξνηόληα πνπ ζπκβάιινπλ πέξα απν ηελ 
πνηόηεηα ππεξεζηώλ πγείαο πνπ νθείιεη θάζε θνξέαο λα αλαβαζκίδεη, θπξίσο δε αθνύ ζε απηό 
θνίηεηαη ν αζζελήο ην κεγάιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο λνζειείαο ηνπ θαη θηάλεη ζην κέγηζην ζε 
πεξηπηώζεηο θιηλήξσλ αζζελώλ (εγθεθαιηθά, ππξεηώδε θαηαζηάζεηο, νξζνπεδηθά,ρεηξνπξγηθά 
πεξηζηαηηθά θηι). 
 
Η ηερλνινγία ζηα λνζνθνκεηθά ζηξώκαηα έρεη εζηηαζηεί θπξίσο ζηε πξόιεςε ησλ θαηαθιίζεσλ 
αιιά θαη ζηνλ θαιύηεξν αεξηζκό πνπ ζα επηηξέςνπλ ζην ζώκα λα "αλαπλέεη" . 
 
Σν βάξνο αζζελή πνπ κπνξεί λα ζεθώζεη ελα ζηξώκα απνηειεί δείθηε αληνρήο. 
 
Η ζύλζεζε ηνπ ζηξώκαηνο καδί κε ηελ θαηάιιειε ζρεδίαζε πνπ θαηαλέκεη ηελ πίεζε ηνπ ζώκαηνο 
αιιά ηαπηόρξνλα θαη ν έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα επηηόπνπ ζεκεία ηνπ ζώκαηνο θιηλήξε 
αζζελή,παξάκεηξνη δειαδή πνπ επηξξεάδνπλ ηελ εκθάληζε θαηαθιίζεσλ,έρνπλ κεγάιε ζεκαζία 
θαηά ηε ζύληαμε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ νηαλ ζέινπκε λα αλαβαζκίζνπκε ηελ πνηόηεηα ππεξεζηώλ 
πγεηάο. 
 
Ωο εθ ηνύηνπ,πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίζε/πξόζζεζε ηερληθώλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηνλ 
ζθνπό απηό θαη ηηο επηζεκαίλνπκε κε ππνγξάκκηζε αθνινύζσο. 
 
ηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία 
κε εθηίκεζε, 
 
 
ηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία, 
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ΓΔΝΙΚΑ ηξώκα λνζειεπηηθήο θιίλεο ζρεδηαζκέλν γηα πξόιεςε θαηαθιίζεσλ, ειαθξύ θαη άλεην 
θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή θιίλε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Η ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή ηνπ λα ζπκβάιινπλ απαξαηηήησο ζηε πξόιεςε πςεινύ βαζκνύ 
θαηαθιίζσλ ,εμαζθαιίδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ θαηαλνκή ηεο πίεζεο αιιά θαη ηε δηνρέηεπζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο καθξηά απν ην ζώκα,ώζηε  λα επηηξέπεη ην ζώκα λα "αλαπλεύεη".Να πεξηγξαθεί ν 
ηξόπνο πνπ επηηπγράλεηαη γηα αμηνιόγεζε κε ηελ αληίζηνηρε ηεθκεξίσζε. 
Δπίζεο λα εμαζθαιίδεη νηη κε ην βάξνο ηνπ αζζελή δελ ζα θηάλεη ζηνλ πάην/επηθάλεηα θαηάθιηζεο 
εηζη  ώζηε λα πξνζθέξεη ηελ κέγηζηε άλεζε. 
Να αληέρεη βάξνο αζζελή πάλσ απν 200 θηιά. 
  
 
. Β. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  
1. Γηαζηάζεηο     Μήθνο 190 cm κέγηζην Πιάηνο 90 cm πεξίπνπ Ύςνο 12 cm πεξίπνπ  
 
2. Bάξνο (kg) Όζν ην δπλαηό πην ειαθξύ .Να κελ ππεξβαίλεη ηα 20 θηιά ώζηε λα αλαζεθώλεηαη γηα 
ηνλ θαζαξηζκό ηεο θιίλεο.Να κελ απαηηείηαη ε πεξηζηξνθή ηνπ ζηξώκαηνο σζηε λα κελ 
θαηαπνλείηαη ν λνζειεπηήο. 
 
3. Τιηθό πςειήο πνηόηεηαο πνπ λα επηηξέπεη ηελ θαηαλνκή πηέζεσλ γηα πξόιεςε θαηαθιίζεσλ 
πςεινύ βαζκνύ  θαη ηελ "απαγσγή" ηεο ζεξκνθξαζίάο ηνπ ζώκαηνο. 
 Να αλαθεξζεί. Τςειήο ππθλόηεηαο θαη αληνρήο (βάξνο αζζελή πάλσ απν 200 θηιά) 
 
4. Πξνζαξκνγή ζηελ θιίλε         ΝΑΙ Να αθνινπζεί ηελ θίλεζε ηεο θιίλεο  
 
5. Αλαηνκηθέο δώλεο Να αλαθεξζνύλ. ρεδηαζκέλν γηα ηελ πξόιεςε ησλ θαηαθιίζεσλ (καλύπηεηαι 
απο ηην & 3 καθώς μπορεί να επιησγτάνεηαι ο ιδιος ζκοπός τωρίς αναηομικές ζώνες  αλλά με άλλη 
ειδική ζτεδίαζη. 
 
 6. Κάιπκκα πςειήο πνηόηεηαο θη αλζεθηηθό αθόκε ζην ππνρισξηώδεο λάηξην γηα αληηκεηώπηζε 
πνιπαλζεθηηθώλ κηθξνβίσλ θαη κε θεξκνπάξ θξπθό ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη απν ηελ εηζξνή πγξσλ 
γηα απνηειεζκαηηθόηεξε πγηεηλή. Αδηάβξνρν, αληηκηθξνβηαθό, αληηζηαηηθό, πςειήο αληνρήο . Να 
πεξηγξαθεί ν ηξόπνο απνιύκαλζεο 
Να παξέρεηαη  εγγύεζε 5 εηώλ γηα ην ζηξώκα θαη ην θάιπκκα 
 
 7. Βξαδύθαπζην Ναη. Να θαηαηεζεί ην πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή Δπξσπατθή (Αγγιηθή 
θηι) νδεγία  
 
8. Να δηαζέηεη CE ζήκαλζε θη ν θαηαζθεπαζηήο θαη πξνκεζεπηήο λα δηαζέηνπλ ISO 9001 & 13485. 
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