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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 

Για την κάλυψη των αναγκών των ΤΕΠ του Νοσοκομείου, είναι 

απαραίτητη η προμήθεια 20 τροχήλατων αμαξιδίων μεταφοράς 

ασθενών , από τα οποία τα 16 θα είναι σταθερά και τα 4 θα είναι 

πτυσσόμενα.  

 Ειδικότερα το τροχήλατο αμαξίδιο να έχει : 

 

1. Να είναι στιβαρή κατασκευή κατάλληλο για νοσοκομειακή 

βαριά χρήση και κατασκευασμένο από σκελετό αλουμινίου με 

διπλά ψαλίδια και χειρολαβές στην πλάτη. 

2. Να διαθέτει δύο μεγάλους και δύο περιστρεφόμενους 

κατευθυντήριους τροχούς με τουλάχιστον 20 εκ διάμετρο , με 

ρουλεμάν αυτολιπόμενα και μεταλλικά πιρούνια. 

3. Να διαθέτει εύχρηστο  φρένο για τον συνοδό. 

4. Να διαθέτει εύχρηστα ανακλινόμενα  και περιστρεφόμενα 

μεταλλικά υποπόδια τα οποία να ασφαλίζουν για την αποφυγή 

ακούσιου τραυματισμού του ασθενούς ή και του νοσηλευτικού 

προσωπικού. 

5. Τα πλαϊνά να είναι σταθερά και τα μπράτσα να είναι 

επενδεδυμένα με υψηλής αντοχής υλικό. 

6. Να διαθέτει ανατομικά υποχείρια στηρίγματα ώστε να 

διευκολύνεται η έξοδος του ασθενούς από το αμαξίδιο. 

7. Να διαθέτει ανατομικό και σταθερό κάθισμα και πλάτη 

κατασκευασμένα από ειδικό υψηλής αντοχής πλαστικό- 

δερματίνη. Το γέμισμα να είναι τουλάχιστον 5 εκατοστά παχύ. 

8. Το φάρδος του καθίσματος να είναι τουλάχιστον 55 

εκατοστά. 
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9. Να διαθέτει βάση υποδοχής φιάλης οξυγόνου με εύχρηστο 

σύστημα ασφάλισης αυτής για την αποφυγή ακούσιου 

τραυματισμού.  

10. Να διαθέτει συμπαγές ανοξείδωτο στατώ ορού και βάση, 

ανθεκτικό και στιβαρές. 

11. Να μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια ασθενή  βάρους μέχρι 

και 180 κιλά. 

12. Να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται με όλα τα γνωστά και 

εγκεκριμένα απολυμαντικά και καθαριστικά που 

χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία. 

13. Να καλύπτεται με πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας για 

τουλάχιστον τρία  (3) έτη, που θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε 

αστοχία υλικού ή βλάβη προκληθεί από κανονική και εύλογη 

χρήση . 

14. Να έχει επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) 

έτη. 

15. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 

93/42/ΕΟΚ και την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π οικ.130648/2009 

(ΦΕΚ 2198/Β/2.10.2009). 

16. Η εταιρεία να πληρεί τις διατάξεις της Υπουργικής 

Απόφασης 1348/04 περί καθορισμού συστήματος 

ποιότητας των εταιρειών διακίνησης ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων (ΦΕΚ 1329/Β/29-6-99) και να έχει 

πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001 

και ΕΝ ISO 13485. 

 

Τέλος να γίνει επίδειξη δείγματος πριν την τελική επιλογή. 


