
 

 

10) ΤΚΔΤΖ ΕΤΓΗΖ -- ΑΝΑΚΗΝΖΖ ΑΚΩΝ ΑΗΜΑΣΟ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1) Ο δπγφο – αλαθηλεηήξαο λα είλαη έλα ειεθηξνληθφ κεράλεκα ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο κε ην νπνίν ζα επηηπγράλεηαη πξνθαζνξηζκφο ηεο επηζπκεηήο  
πνζφηεηνο  αίκαηνο  πνπ  ζέινπκε  λα πάξνπκε. 

2) Να γίλεηαη αθξηβήο  δχγηζε  ηεο  πνζφηεηνο  ηνπ  αίκαηνο πνπ παίξλνπκε.  

3) Καζ' φιε ηε δηάξθεηα  ηεο  αηκνιεςίαο λα γίλεηαη  αλάδεπζε ηνπ αληηπεθηηθνχ 
ηνπ αζθνχ κε ην ιακβαλφκελν αίκα γηα ηελ απνθπγή ησλ ζξφκβσλ. 

4) Να έρεη ελζσκαησκέλν κηθξνυπνινγηζηή θαη ζπλερή ςεθηαθή έλδεημε ηεο 
ιακβαλνκέλεο πνζφηεηνο. Να εμαζθαιίδεη κηα εχθνιε θαη άςνγε αηκνιεςία. 

5) Να είλαη ζπκπαγέο θαη λα απνηειεί κηα κνλάδα κε ηνλ αλαθηλνχκελν δίζθν.   

6) Να δπγίδεη ην θαζαξφ βάξνο ηνπ αίκαηνο κε απφθιηζε κηθξφηεξε ή ίζε ηνπ 1,5%. 
Θα αμηνινγεζεί ζεηηθά ε κεγαιχηεξε αθξίβεηα δχγηζεο.   

7) Να πξνθαζνξίδεη ηνλ φγθν ηνπ πξνο ιήςε αίκαηνο κεηαμχ 0 θαη 999 ml.  

8) Να δείρλεη ζπλερψο κε ςεθηαθή έλδεημε ηελ πνζφηεηα ηνπ αίκαηνο πνπ 
ιακβάλεηαη θαη λα δηαθφπηεη απηνκάησο ηελ αηκνιεςία φηαλ ζπκπιεξσζεί ε 
πξνθαζνξηζκέλε πνζφηεηα. 

9) Να παξαθνινπζεί απηφκαηα ηε ξνή ηνπ αίκαηνο θαη λα εηδνπνηεί κε θσηεηλή θαη 
ερεηηθή έλδεημε γηα νπνηαδήπνηε αλσκαιία παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ αηκνιεςία 
θαζψο θαη ην ηέινο απηήο. 

10) Να δηαζέηεη δηαθφπηε ξνήο (clamp) ν νπνίνο κπνξεί ζα ελεξγνπνηεζεί κφλν κε 
κία απιή «εληνιή» ηνπ ρεηξηζηή.   

11) Να αλαγξάθεη ςεθηαθά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αηκνιεςίαο.   

12) Να δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη γηα πεξίπνπ 10 ψξεο κε ελζσκαησκέλε 
επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία. Να δηαζέηεη έλδεημε θαηάζηαζεο ηεο κπαηαξίαο. 

13) Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ζηε κλήκε ηνπ δηαθνξεηηθψλ 
πξνεπηιερζέλησλ φγθσλ αίκαηνο. 

14) Να έρεη κεγάιε νζφλε (λα αλαθεξζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνο αμηνιφγεζε) 
ζηελ νπνία λα απεηθνλίδνληαη  πξηλ ηελ αηκνιεςία ν επηζπκεηφο φγθνο αίκαηνο 
πξνο ζπιινγή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνιεςίαο ν ζπιιερζείο φγθνο αίκαηνο, ε 
ξνή ηεο θιέβαο ηνπ δφηε, ν ρξφλνο αηκνιεςίαο. Σηελ ίδηα νζφλε λα 
απεηθνλίδνληαη ηπρφλ ζπλαγεξκνί. 

15) Να έρεη απηφκαηε ξχζκηζε αθξίβεηαο ξχζκηζεο ρξεζηκνπνηψληαο κφλν έλα απιφ 
πξφηππν βάξνπο. Να πξνζθεξζεί κε ην πξφηππν βάξνπο 

16) Να ιεηηνπξγεί αζφξπβα. 

17) Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα ηεο ΔΕΗ θαη κπαηαξία.  

18) Να είλαη ζρεηηθά κηθξνχ φγθνπ & βάξνπο. Να αλαθεξζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 
πξνο αμηνιφγεζε. 

19) Να είλαη απιφ ζηελ ρξήζε ηνπ θαη λα θαζαξίδεηαη εχθνια.  

20) Να είλαη θαηάιιειν γηα φινπο ηνπο αζθνχο αίκαηνο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ 
αγνξά. 

21) Να παξαδνζεί κε βαιίηζα κεηαθνξάο. 

22) Να έρεη ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα εγγχεζε. 

23) Τν πξνζθεξφκελν είδνο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην Εγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο 
(Operation Manual) ζηα ειιεληθά θαη ην Εγρεηξίδην Σπληήξεζεο (Service 



 

 

Manual, part list) ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη φινπο ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο ζε 
φια ηα κελνχ. 

24) Να ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά ηεο λφκηκεο θπθινθνξίαο 
ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνηλνηηθέο Οδεγίεο γηα 
ηα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα (Καηά πεξίπησζε, φπσο απαηηείηαη, 
πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE, δειψζεηο ζπκκφξθσζεο, πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο 
ζηα κεηξψα ηεο Αξκφδηαο Αξρήο θιπ). Άπαληα ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ζα 
είλαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα. 
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