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Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ για ιαηπικό ζηηθοζκόπιο ενηλίκων.

Να δηαζέηεη καιαθέο ειηέο , αθνπζηηθά κε αλαηνκηθή θιίζε, εύθακπην ζσιήλα (latex
free) , δηπιό θώδσλα ρακειώλ θαη πςειώλ ζπρλνηήησλ από αλνμείδσην αηζάιη.

Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ για καπόηζι νοζηλείαρ

Καξόηζη κε ηέζζεξηο ηξνρνύο πεξηζηξεθόκελνπο, ειαθξύ θαη εύθνιν ζηε κεηαθίλεζε.
Να έρεη 2 νξηδόληηεο αλνμείδσηεο επηθάλεηεο κε κήθνο από 0,70 cm -1 m ( ζα
πξνηηκεζεί ην κεγαιύηεξν κήθνο) θαη πιάηνο 50 -60 cm,ζα πξνηηκεζεί ην κεγαιύηεξν
πιάηνο.
Σηηο νξηδόληηεο επηθάλεηεο λα ππάξρνπλ πεξηκεηξηθά πξνζηαηεπηηθά γηα λα κελ πέθηνπλ
πξάγκαηα πνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηελ επηθάλεηα.
Να έρεη από 2 (κεγάια) ή έσο 4 ζπξηάξηα (δηαθόξσλ κεγεζώλ).
Να έρεη 2 ππνδνρέο ( θαηά πξνηίκεζε ζηξνγγπιέο) γηα 2 θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη
1 ππνδνρή γηα δνρείν απόξξηςεο βεινλώλ θαη λα ζπλνδεύεηαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο
θάδνπο .
Να θέξεη ρεηξνιαβέο σζήζεσο .
Ύςνο θαξνηζηνύ καδί κε ηα ξνδάθηα από 85cm έσο 95cm πεξίπνπ.

Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ για καπόηζι αλλαγήρ
Καξόηζη κε ηέζζεξηο ηξνρνύο πεξηζηξεθόκελνπο ειαθξύ θαη εύθνιν ζηε κεηαθίλεζε.
Να είλαη κε πιηθό πνπ λα θαζαξίδεηαη εύθνια κε δηαζηάζεηο πεξίπνπ 85-95 cm ύςνο ,
60-90 cm κήθνο θαη 50-60 cm πιάηνο.
Να δηαζέηεη 2-4 ζπξηάξηα
ππνδνρή γηα θάδν απνξξηκκάησλ θαη ππνδνρή γηα δνρείν απόξξηςεο αηρκεξώλ ζην
επάλσ πιατλό κέξνο ηνπ θαξνηζηνύ .θαη λα ζπλνδεύεηαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο θάδνπο.
λα δηαζέηεη αλαθιηλόκελε επηθάλεηα γηα λα κπνξεί λα καδεύεη όηαλ δελ ρξεηάδεηαη.
Να δηαζέηεη δπν ζηαζεξέο νξηδόληηεο επηθάλεηεο από πιηθό πιελόκελν
θαη κε
απνξξνθεηηθό.

Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ για παλμικό οξύμεηπο δακηύλος.

Αμηόπηζηε κέηξεζε ηνπ θνξεζκνύ ηνπ νμπγόλνπ ηνπ αίκαηνο (SPO2) θαη ησλ θαξδηαθώλ
παικώλ.
Εύξνο κέηξεζεο Κνξεζκνύ Ομπγόλνπ : 35 - 100 % ,
Με επαλάγλσζηε θαη θσηηδόκελε νζόλε θαη απηόκαην ζβήζηκν νζόλεο κεηά από 5 sec
όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη. Να ιεηηνπξγεί κε ρξήζε κπαηαξηάο θαη ρακειή θαηαλάισζε
ελέξγεηαο .
Να είλαη κηθξό & ειαθξύ , θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε ,κε θνξδόλη κεηαθνξάο.
Αμηόπηζην θαη εύθνιν ζηε ρξήζε .
Δηάξθεηα κπαηαξίαο: 18 ώξεο ζπλερνύο θαηαγξαθήο
Εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 εηώλ

Σστόν παρατηρήσεις να σταλούν:
1. Ταρπδξνκηθώο ζηε δηεύζπλζε : Σπλη/ρνπ Κεθαινπνύινπ 17, ηθ 83100, Σάκνο ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηιεθηξνληθή Δηεύζπλζε : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(κε ζέκα: Παξαηεξήζεηο γηα ηερληθέο πξνδηαγξαθέο)

