
Κάθισμα μεταφοράς ασθενούς με ερπύστριες υποβοήθησης

 Το κάθισμα να είναι πτυσσόμενο (αναδιπλούμενο), ελαφριάς κατασκευής και 
ανθεκτικό. Να συνοδεύεται από βάση στήριξης που μετά την εγκατάστασή της, θα 
επιτρέπει την αποθήκευσή του αναδιπλούμενο, εντός ασθενοφόρου οχήματος.

 Να είναι εφοδιασμένο με βάση/εις στήριξης των κάτω άκρων του ασθενούς και 
ζώνες ασφαλείας τεσσάρων σημείων (ταχείας ασφάλισης – απασφάλισης).

 Να διαθέτει δύο (2) τηλεσκοπικές χειρολαβές έμπροσθεν, στις μπάρες των κάτω 
άκρων, δύο (2) σπαστές χειρολαβές στην πλάτη του καθίσματος καθώς και μία (1) 
εκτεινόμενη καθ’ ύψος χειρολαβή ως συνέχεια της πλάτης του καθίσματος.

 Να είναι τροχήλατο και να φέρει τέσσερις (4) τροχούς ανθεκτικούς σε καταπονήσεις, 
εκ των οποίων οι δύο (2) εμπρόσθιοι να είναι περιστρεφόμενοι.

 Η επιφάνειά του να είναι κατασκευασμένη από αντιβακτηριακό, αντιμυκητιακό, 
πλενόμενο, αδιάβροχο, ανθεκτικό υλικό. Η κάλυψη της έδρας και της πλάτης του 
καθίσματος να είναι από σκληρό, άκαμπτο και ανθεκτικό πλαστικό υλικό και όχι από 
ύφασμα. Συνολικά το κάθισμα και όλες οι επιφάνειές του, να είναι ανθεκτικές σε 
απολυμαντικά και καθαριστικά σκευάσματα.

 Να διαθέτει ζεύγος ανακλινόμενων βραχιόνων με ερπύστρια, προκειμένου να 
υποβοηθούν την μεταφορά του ασθενούς σε κεκλιμένη επιφάνεια (σκάλες, κλπ.)   

 Να είναι στιβαρής κατασκευής και να έχει συνολικό βάρος όχι μεγαλύτερο των 20 
Kg.

 Μεταφερόμενο βάρος:  τουλάχιστον 200 Kg.
 Όταν δεν χρησιμοποιείται και το όχημα βρίσκεται σε κίνηση, να στερεώνεται και να 

ασφαλίζει εντός της καμπίνας του ασθενούς με τρόπο που να εξασφαλίζει την 
ασφάλεια του προσωπικού και των ασθενών. 

 Σε περίπτωση βλάβης των ερπυστριών, το κάθισμα να είναι να δυνατό να 
χρησιμοποιηθεί ως συμβατικό, ακόμα και αν απαιτείται η απομάκρυνση των 
ερπυστριών με ή χωρίς την χρήση εργαλείων που θα συνοδεύουν το κάθισμα.

 Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας με διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) 
έτη.

 Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.
 Να διαθέτει πιστοποίηση κατά EN 1865.
 Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 

9001 ή/και 13485.
 Να είναι εγγυημένη η ύπαρξη τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών για 

τουλάχιστον δέκα (10) έτη. 


