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Achiziţia publică de Furnizare dotări echipamente medicale necesare implementării proiectului "Consolidarea 
capacităţii Judeţului Cluj in gestionarea crizei sanitare COV/0-79" 

DENUMIRE 
BUC SPECIFICAŢII TEHNICE SPITAL ECHIPAMENT 

- Sistem anti-decubit pentru îngrijirea corectă a persoanelor 

cu risc de dezvoltare a escarelor; 

- Saltea antiescara formata din sistem celular de tip "cilindric" 

- Sa asigure o reducere semnificativă a presiunii de decubit; 

- Sa dispuna de sistem de presiune atat static cat si alternativ 

- Buton de comutare de la presiune statică la alternativă 

Institutul Clinic de - Sistem care permite reglarea presiunii de umflare a saltelei 

Urologie şi Transplant Saltea anti-escara 2 in functie de greutatea pacientului 
Renal - Timpul ciclului sa poata fi setat (intre 70-30 min). 

- Alarme vizuale şi sonore în caz de: pi~rderi de presiune, 

întreruperi de energie şi erori de sistem; 

- Buton pentru activarea/ dezactivarea funcţiei sezut; 

- Activarea automată a blocării butoanelor; 

- Sistem de inclinare pneumatica stanga\dreapta pentru o 

posturarea antidecubit mai eficienta a pacientului 

în temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoa11elo1 fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi al Legii nr. 190/2078 Consiliul Judeţean Cluj prelucrează date cu caracter personal, 

cu asigurarea securităţii şi confidenţialitătii acestora. 
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Minim 15 celule duble din TPU celule statice in zona capului, 
celule cu presiune alternativă în zona superioară, completă 
statică in zona inferioară; 
Toate celulele sa poata fi înlocuite individual; 
Înălţimea celulei; intre 15-30 cm 
Husa saltelei din ţesătură din poliester cu acoperire PU, 
ignifugă, testat conform BS 7175 sec 3, impermeabil la apă, 
fixat pe saltea cu fermoar - salteaua sa permita igienizarea 
cu substante dezinfectante) 
Valva CPR pentru ventilaţie rapidă a saltelei; 
Conectare sigura si etansa la unitarea de pompare 
(compresor)in conditii de utilizare intensiva 
Dimensiuni: 900x2000; 
Salteaua trebuie sa suporte pacienti cu greutatea minima 

de 250 kg 
Profilaxia decubitului şi terapia sprijină până şi inclusiv 
gradul IV (conform EPUAP). 

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date şi de abrogare c\ DirE,ctivei 95/1.6/C~ (1egulamentul general privind protecţia da telor) şi al Legii nr. 190/2018 Consiliul Judeţean Cluj prelucrează date cu caracter personal, 
cu asigurarea securităţii şi confidenţialităţii acestora. 
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