ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΣΡΟΥΗΛΑΣΩΝ ΚΑΘΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΆ ΣΟΤ ΑΘΔΝΗ
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ΓΔΝΙΚΑ
Κάζηζκα θαηάιιειν γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ αζζελή ζην λνζνθνκεηαθό
Πεξηβάιινλ.Να πξνζθέξεη πξνζηαζία ηνπ αζζελή, από απξόζθνπηε νιίζζεζε
θαηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζηε θαξέθια, ( πξνζηαζία από πηώζε ), αιιά θαη
εξγνλνκία γηα πεξηνξηζκό θαηαπόλεζεο ηξαπκαηηνθνξέα/ζπλνδνύ.Να
πεξηγξαθεί.
ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
ηαζεξόο,όρη
θειεηόο
αλαδηπινύκελνο
Τιηθό θαηαζθεπήο ζθειεηνύ
Αλνμείδσην αηζάιη
Να
πεξηγξαθεί
(άλεζε
θαζίζκαηνο,
Δξγνλνκηθόο ζρεδηαζκόο
Δπθνιία
ζηελ κεηαθνξά,αζθάιεηα αζζελή).Σα
ζηεξίγκαηα ηνπ βξαρίνλα λα
αλαδηπιώλνληαη γηα πξόζβαζε θη από
ην πιάη.
Από ζπκπαγέο
Τιηθό
Τιηθό θαηαζθεπήο θαζίζκαηνο-πιάηεο
κεγάιεο αληνρήο
Να
αλαθεξζεί.
Βάξνο
Να αλαθεξζεί.
Ναη ,θίλεζε ειεγρόκελε από
ζπλνδό/ηξαπκαηηνθνξέα,κε
πεξηζηξνθή ησλ
Δπθνιία ζηελ κεηαθίλεζε
κπξνζηηλώλ ηξνρώλ
απ
Να είλαη ό
πκπαγέο
πιηθό
κε
Όζν
Σξνρνί
κεγαιύηεξεο
Γηαζηάζεηο
γηα εύθνιε κεηαθίλεζε
Δπηηξεπόκελν βάξνο αζζελή (Αζθαιέο θνξηίν) Σνπιάρηζηνλ 150 kgr
Ναη, κε
Απηόκαηε αλαδίπισζε γηα
Δύθνιε
θη
Σκήκα πνδηώλ
αζθαιή πξόζβαζε
ηνπ
αζζελή
Ναη,Να ελεξγνπνηείηαη ην θξέλν
απηόκαηα όηαλ ε θαξέθια είλαη
αδξαλεο.Να βξίζθεηαη ςεια ιρ ζηελ
ρεηξνιαβή ώζεζεο ώζηε λα κε
ζθύβεη ν ζπλνδόο αιιά θαη λα κε
μερλά λα ην ελεξγνπνηήζεη.Να
Πεξηγξαθεί
Μεραληζκόο θξελαξίζκαηνο
αλαιπηηθά

11.
Να πξνζθεξζεί κε :

1.ζηαηό νξνύ ,
2.απνζπώκελεβάζε ηνπνζέηεζεο θηάιεο
νμπγόλνπ,
Να πεξηγξαθνύλ ζεσξνύκε
όηη νη ππνδνρέο γηα ηε
θηάιε νμπγόλνπ ζα πξέπεη
λα είλαη νζεο θαη νη
δηαζέζηκεο θηάιεο
νμπγόλνπ γηα πεξηνξηζκό
πεξηηηνύ θόζηνπο ζε
3.Δπηζπκεηό ζηήξηγκα γηα νξηδόληηα ηνπνζέηεζε πεξίπησζε πνπ αγνξάζηε
ηνπ
πνζόηεηα θαξεθιώλ
Πνδηνύ
4. θαηάιιεινο ρώξνο γηα ηνπνζέηεζε
πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ αζζελή
5.δώλε αζζελή

12.

Γπλαηόηεηα αζθαινύο ηνπνζέηεζεο-

παξθαξίζκαηνο ηεο θαξέθιαο

Σελίδα 1 από 1

Ναη,ε κηα θαξέθια λα ζηηβάδεηαη πίζσ
από ηελ άιιε θαη λα αζθαιίδνπλ
κεηαμύ ηνπο γηα Να κελ
θαηαιακβάλνπλ κεγάιν ρώξν θαη ηελ
Απνθπγή
πεξίπησζεο λα ραζεί ή
λα θιαπεί θαη πξσηίζησο γηα ηνλ
έιεγρν ηεο δηάζεζήο ηεο ζηνλ
αζζελή ώζηε κε αζθάιεηα λα κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί. Να πεξηγξαθεί
αλαιπηηθά.

