
Τεχνικές προδιαγραφές τροχήλατης οφθαλμολογικής  χειρουργικής πολυθρόνας 

ασθενούς 

 

Γενικές προδιαγραφές 

 

1. Τροχήλατη χειρουργική πολυθρόνα ασθενούς, η οποία να μετατρέπεται σε 

κρεβάτι κατάλληλο για την πραγματοποίηση χειρουργικών οφθαλμολογικών 

επεμβάσεων  

2. Να είναι καινούρια, αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας  

3. Συνολικό μήκος κρεβατιού > 1.860 m και πλάτος > 60cm 

4. Υποστήριξη τεσσάρων τμημάτων: Κεφαλής, πλάτης, καθίσματος, ποδιών 

5. Όλα τα τμήματα να έχουν ανεξάρτητες κινήσεις ανάκλισης για την καλύτερη 

ρύθμιση της θέσης του ασθενούς. Να καταγραφεί το εύρος κίνησης του κάθε 

τμήματος. Το τμήμα κεφαλής και το τμήμα θέσης να έχει και αρνητικό εύρος 

ανάκλισης. Το τμήμα πλάτης και το τμήμα ποδιών να δύνανται να λάβουν 

σχεδόν κάθετες θέσεις.  

 

 

Ειδικές προδιαγραφές: Η τρολήλατη πολυθρόνα θα πρέπει να διαθετει: 

 

 Ηλεκτρομηχανικό ή ηλεκτρομαγνητικό μηχανισμό κίνησης για τη ρύθμιση των 

τμημάτων της κεφαλής, της πλάτης, της θέσης, των ποδιών, του συνολικού ύψους 

της πολυθρόνας καθώς και για θέση Trendelenburg / Reverse Trendelenburg 

 Χειριστήριο ελέγχου των λειτουργιών με μνήμη τουλάχιστον τεσσάρων θέσεων, 

ώστε να υπάρχει λειτουργία αυτόματης κίνησης και επαναφοράς (reset) 

 Βάση στήριξης για το χειριστήριο χειρός 

 Πληκτρολόγιο ποδιών, για τον έλεγχο κίνησης της πολυθρόνας προς τα 

πάνω/κάτω, και της κεφαλής προς τα πάνω/κάτω. Το πληκτρολόγιο να είναι 

αποσπώμενο κατά προτίμηση. 

 Μηχανισμό ανύψωσης εύρους τουλάχιστον 580mm έως 880 mm, βάρους 

ασθενούς  > 200 κιλών 

 Ταπετσαρία υψηλής ποιότητας, αποσπώμενη,  χωρίς κόλλα, χωρίς ραφή, 

ανθεκτική στην τριβή, ανθεκτική στο σχίσιμο, ανθεκτική σε απολυμαντικά, 

εύκολη να καθαριστεί 

 Διπλούς περιστρεφόμενους κατά 360 μοίρες τροχούς με λειτουργία πλήρους 

φρένου και οδηγού περιστροφής 

 Δύο ποδομοχλούς φρένου, ένας σε κάθε πλευρά, οι οποίοι να ενεργούν σε δύο 

τροχούς ο καθένας 

 Πτυσσόμενα, αποσπώμενα υποβραχιόνια 

 Αποσπώμενες λαβές ώθησης για εύκολη μετακίνηση 

 Μπαταρία ανεξάρτητη της τροφοδοσίας με ενσωματωμένο κουμπί διακοπής 

έκτακτης ανάγκης, αποσπώμενη χωρίς την ανάγκη εργαλείων 

 Διάρκεια μπαταρίας ελάχιστων 30 κύκλων κίνησης πολυθρόνας – κρεβατιού – 

πολυθρόνας. 

 Εφεδρική μπαταρία 



 Φορτιστή μπαταρίας εισόδου 100-240V AC 

 Τα μεταλλικά εξωτερικά εξαρτήματα να είναι ανοξείδωτα 

 Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα που πιθανό να έρθουν σε επαφή με τον ασθενή να 

είναι γειωμένα 

 Ειδική στήριξη του οφθαλμολογικού αποστειρωμένου πεδίου (drape support) με 

παροχή οξυγόνου  

 Δύο βραχίονες με ειδική θέση στήριξης του βραχίονα για λήψη γενικής 

αναισθησίας 

 Θέση στήριξης του Ορού (IV pole) ρυθμιζόμενου ύψους με τουλάχιστον 4 

άγκιστρα στήριξης 

 Ρυθμιζόμενη καθ’ύψος βάση με στεφάνη για την στήριξη των καρπών του 

χειρουργού.  

 
Συμπληρωματικά 

 

1. Να κατατεθεί και συνοπτική περιγραφή με τα πλεονεκτήματα του 

προσφερόμενης καρέκλας. 

2. Δυνατότητα επίδειξης στην πράξη της προσφερόμενης οφθαλμολογικής 

καρέκλας η οποία θα συμβάλει τα μέγιστα για την τελική επιλογή. 

3. Η συσκευή να διαθέτει πιστοποιητικό κυκλοφορίας στην Ελλάδα (σήμανση 

CE). 

4. Ο κατασκευαστής να διαθέτει απαραίτητα πιστοποιητικό ISO 

9001/EN/ISO46001 

5. Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα δηλώσει ο προμηθευτής θα 

αναγράφονται και σε πρωτότυπα προσπέκτους και τεχνικά φυλλάδια της 

κατασκευάστριας εταιρείας. 

6. Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο τμήμα σέρβις και δυνατότητα παροχής 

ανταλλακτικών και επισκευής της τροχήλατης καρέκλας για τουλάχιστον δέκα 

έτη  

7. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την πλήρη εκπαίδευση όλου του ιατρικού και 

τεχνικού προσωπικού πάνω στην σωστή χρήση και συντήρηση του 

μηχανήματος, χωρίς καμία επιβάρυνση του νοσοκομείου  

8. Απαραίτητη η δυνατότητα αντικατάστασης της οφθαλμολογικής καρέκλας  με 

άλλη αντιστοίχων δυνατοτήτων σε περίπτωση βλάβης, καθ’όλο το διάστημα 

της εγγύησης   

9. Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη με καταγεγραμμένους τους όρους 

10. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο έτη. 

11. Η εγγύηση να πιστοποιείται και από επίσημη επιστολή του κατασκευαστικού 

οίκου. Να καταγράφεται το χρονικό διάστημα της εγγύησης, ο τρόπος 

αντιμετώπισης προβλημάτων κατά την διάρκεια της εγγύησης, η διαδικασία  

προσωρινής αντικατάστασης.  

 
 


