Nemocnice následné péče
Moravská Třebová
Příloha č.1
Věc: Specifikace k zadávací dokumentaci - „ Polohovatelná nemocniční elektricky
nastavitelná lůžka pro následnou péči“
Minimální technické požadavky :
Lůžko polohovatelné s elektrickým pohonem
• bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad!
• stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka
• rozměr ložné plochy cca 200 x 85 cm
• bezpečná pracovní zátěž minimálně 200 kg
• zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu min 42 - 70 cm pro bezpečnou
práci personálu, péči a mobilizaci pacienta
• polohovatelná čtyřdílná ložná plocha - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný pomocí
elektromotorů
• díly ložné plochy kompaktní s jednoduchou čistitelností
• náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru
• mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR)
• pevná čela (jednoduše čistitelná), s aretací proti samovolnému vytažení při transportu
• postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, ovladatelné jednou rukou
(bezpečné odjištění nejméně dvěma nezávislými pohyby!)
• centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace
jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha
CPR, Trendelenburgova poloha,…)
• pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování
• pojízdné lůžko, 4 kolečka -průměr minimálně 125 mm s centrálním ovládáním brzd,
• oboustranně univerzální lišty a držáky na příslušenství (držák infuzí, hrazda, drátěný držák na
bažanta)
• ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka
• sesterský ovládací panel zabudovaný do konstrukce lůžka
Pasivní antidekubitní matrace k lůžku
• jádro ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m3, podélný a příčný antidekubitní prořez
zajišťující zónovou tuhost a dobrou ventilaci jádra, antidekubitní matrace musí mít minimální
nosnost 170 kg
• potah snadno snímatelný, zip minimálně ze dvou stran s ochranou proti znečištění, paropropustný,
voděodolný
• materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný
• pro pacienty s nízkým až středním rizikem vzniku dekubitů (Norton 21 - 25)
• rozměr dle lůžka, výška min. 12 cm
Příslušenství
• hrazda s výškově stavitelnou rukojetí, drátěný košík na bažanta, držák infuzních roztoků

