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1.ΝΣΟΤΛΑΠΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΗ Ε ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΙΘΟΤΑ
Υιηθό θαηαζθεπήο : Nα είλαη κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο αλνμείδσηε ή από πξεζαξηζηό
αινπκίλην επνμεηδηθήο βαθήο
Δηαζηάζεηο (ΜxΒxΥ):1,30cm x60cmx2.00m πεξίπνπ
Οη πόξηεο ησλ ληνπιαπώλ λα είλαη θπιηόκελεο, θαηαζθεπαζκέλεο εμ’ νινθιήξνπ από
ζεξκνδηακνξθσκέλν πνιπκεξέο πιηθό, κε εξγνλνκηθό άλνηγκα θαη
θιείζηκν. Η θάζε πόξηα λα θέξεη βηηξίλα από άζξαπζην ηδάκη αζθαιείαο, πάρνπο
ηνπιάρηζηνλ 4mm ην νπνίν ζηαζεξνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο πόξηαο κε ζηιηθόλε
θαη κε εηδηθή πεξηκεηξηθή ζηήξημε. Τν ζύλνιν ηεο θαηαζθεπήο λα πξνζδίδεη
κνλσηηθέο ηδηόηεηεο θαη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ απνζήθεπζε θαξκαθεπηηθώλ –
λνζνθνκεηαθώλ πιηθώλ. Να θέξεη: -εηδηθέο ζήθεο ξακκάησλ ζπλνιηθήο ρσξεηηθόηεηαο
50 πεξίπνπ θνπηηώλ -εζσηεξηθνύο νδεγνύο γηα ηε ζηήξημε θαιαζηώλ ηππνπνηεκέλσλ
δηαζηάζεσλ θαη λα ζπλνδεύνληαη κε θαιάζηα δηαθόξσλ δηαζηάζεσλ (βάζνπο 50mm,
100mm ή 200mm πεξίπνπ), ώζηε λα εθκεηαιιεύεηαη πιήξσο ε σθέιηκε
ρσξεηηθόηεηα ησλ ληνπιαπώλ. Τα πξνζθεξόκελα θαιάζηα λα θέξνπλ δηαρσξηζηηθά
γηα ηε ζσζηή ηαμηλόκεζε ησλ πιηθώλ.
Να παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αλαισζίκσλ
(π.ρ. ζύζηεκα εηηθεηνπνίεζεο θηι) γηα ηελ νξζή δηαθίλεζε ησλ θαξκάθσλ θαη πιηθώλ.
Σύζηεκα πέδεζεο: ηέζζεξηο (4) δηπινί ηξνρνί, εθ ησλ νπνίσλ νη δύν (2) λα θέξνπλ
θξέλν.
Oιεο νη επηθάλεηεο λα είλαη ιείεο δίρσο εγθνπέο θαη θξπθά ζεκεία ώζηε λα
θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη πνιύ εύθνια κε αληνρή ζε απνιπκαληηθά πγξά γηα
ζπρλνύο θαζαξηζκνύο.
Ο θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:08 θαη ISO 13485:03.
Τν πξνζθεξόκελν είδνο λα θέξεη πηζηνπνηεηηθό CE γηα ην είδνο θαη ηελ θαηεγνξία
ηνπ. (Να θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά) . Εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2
έηε.

2. ΝΣΟΤΛΑΠΑ ΦΤΛΑΞΗ –ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΕΣ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ
Υιηθό θαηαζθεπήο: Nα είλαη κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο αλνμείδσηε ή από πξεζαξηζηό
αινπκίλην επνμεηδηθήο βαθήο.
Δηαζηάζεηο (ΜxΒxΥ):2,85cm x60cmx2.20m πεξίπνπ
Οη πόξηεο ησλ ληνπιαπώλ λα είλαη αλνηγόκελεο, θαηαζθεπαζκέλεο εμ’ νινθιήξνπ
από ζεξκνδηακνξθσκέλν πνιπκεξέο πιηθό, κε εξγνλνκηθό άλνηγκα θαη θιείζηκν.
Οη πόξηεο ζα θέξνπλ πεξηκεηξηθά ειαζηηθό παξέκβπζκα (ειαζηηθή ηζηκνύρα –
θνύζθα) γηα κεγαιύηεξε ζηεγαλόηεηα θαη γηα ηελ απνξξόθεζε ησλ πξνζθξνύζε
σλ ζην θιείζηκν ηνπο. Τν ζύλνιν ηεο θαηαζθεπήο λα πξνζδίδεη κνλσηηθέο ηδηόηεηεο
θαη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ απνζήθεπζε απνζηεηξσκέλσλ ζεη θαη πιηθώλ.
Να δηαζέηεη ξάθηα πνπ λα είλαη πςειήο αληνρήο.
Η αληνρή θνξηίνπ αλά ξάθη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 θηιά.
Oιεο νη επηθάλεηεο λα είλαη ιείεο δίρσο εγθνπέο θαη θξπθά ζεκεία ώζηε λα
θαζαξίδεηαη θαη λα απνιπκαίλεηαη πνιύ εύθνια κε αληνρή ζε απνιπκαληηθά πγξά γηα
ζπρλνύο θαζαξηζκνύο.
Ο θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:08 θαη ISO 13485:03.
Τν πξνζθεξόκελν είδνο λα θέξεη πηζηνπνηεηηθό CE γηα ην είδνο θαη ηελ θαηεγνξία
ηνπ. (Να θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά) .

3. ΣΡΟΧΗΛΑΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΙΑ MAYO
Να είλαη απμνκεησκέλνπ ύςνπο θαηάιιειν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ρεηξνπξγηθώλ
εξγαιείσλ ζε ρώξνπο επεκβάζεσλ.
Η θνιόλα ηνπ ηξαπεδηνύ λα ζηεξίδεηαη ζε βάζε κε ηέζζεξηο ηξνρνύο αληηζηαηηθνύο
δηακέηξνπ 7,5cm πεξίπνπ, νη δύν κε θξέλν.
Η βάζε θαη ε θνιόλα λα είλαη από αλνμείδσην.
Η απμνκείσζε ηνπ ύςνπο ηνπ ηξαπεδηνύ λα γίλεηαη πνδνθίλεηα κε αληιία ειαίνπ θαη
λα ζηαζεξνπνηείηαη απηόκαηα ζην επηζπκεηό ζεκείν.
Η ξύζκηζε ύςνπο επηθάλεηαο ηξαπεδηνύ λα είλαη από 90 έσο 120cm πεξίπνπ.
Η επηθάλεηα (δίζθνο) λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από αλνμείδσην ράιπβα θαη λα έρεη
πεξηκεηξηθά ππεξπςσκέλν ρείινο θαη ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο ώζηε λα επηηπγράλεηαη
εύθνινο θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε όιεο ηεο επηθάλεηαο.
Οη δηαζηάζεηο ηεο επηθάλεηαο λα είλαη 70x45cm πεξίπνπ θαη λα κπνξεί λα
απνρσξίδεηαη από ηε βάζε.
Η θαηαζθεπή λα είλαη ζηηβαξή θαη ζηαζεξή.

4.ΑΝΟΞΕΙΔΩΣΟΙ ΜΕΣΑΛΛΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ
Δηαζηάζεηο : 170x70x80cm -Καηαζθεπαζκέλνο από αλνμείδσην ράιπβα AISI 304
18/8-10 .Να είλαη αληνρήο. Να δηαζέηεη ξάθη ζην θάησ κέξνοη.Oιεο νη επηθάλεηεο λα
είλαη ιείεο δίρσο εγθνπέο θαη θξπθά ζεκεία ώζηε λα θαζαξίδεηαη θαη λα
απνιπκαίλεηαη πνιύ εύθνια κε αληνρή ζε απνιπκαληηθά πγξά γηα ζπρλνύο
θαζαξηζκνύο.
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)

