ΘΗΛΑΣΡΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΓΟΤ: 9
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΓΕΝΙΚΑ
1. Η ππό πξνκήζεηα ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο, θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηε,
ζύγρξνλεο νπωζδήπνηε ηερλνινγίαο θαη λα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ζπζθεπέο ή
εμαξηήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ δηελέξγεηα πιήξνπο δηαδηθαζίαο
απνγαιαθηηζκνύ.
2. Να απνηειείηαη από ηελ ειεθηξηθή αληιία απνζπκθόξεζεο ζηήζνπο κνλήο θαη
δηπιήο άληιεζεο θαη ην ρεηξνθίλεην ζήιαζηξν.
3. Να αλαθεξζνύλ ηα επηπιένλ ηωλ απαηηνύκελωλ πξνδηαγξαθώλ ηερληθά
ραξαθηεξίζηεθα γηα λα αμηνινγεζνύλ.
4. Σν πξνζθεξόκελν είδνο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ην Εγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο
(Operation Manual) ζηα ειιεληθά θαη ην Εγρεηξίδην πληήξεζεο (Service Manual,
part list) ηνπ θαηαζθεπαζηή.
5. Να ππνβιεζνύλ καδί κε ηελ πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθά ηεο λόκηκεο θπθινθνξίαο
ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο θνηλνηηθέο Οδεγίεο γηα ηα
ηαηξνηερλνινγηθά πξνϊόληα (Καηά πεξίπηωζε, όπωο απαηηείηαη, πηζηνπνηεηηθά
ζήκαλζεο CE, δειώζεηο ζπκκόξθωζεο, πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο ζηα κεηξώα ηεο
Αξκόδηαο Αξρήο θιπ). Άπαληα ηα ελ ιόγω πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη πξωηόηππα ή
λνκίκωο επηθπξωκέλα αληίγξαθα.
ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΑΠΟΤΜΦΟΡΗΗ ΣΗΘΟΤ
ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΑΝΣΛΗΗ
1. Να είλαη ειεθηξηθή θαη λα ιεηηνπξγεί κε ηάζε 220V~/50-60Hz ή 12VDC
2. Να είλαη κηθξνύ όγθνπ θαη βάξνπο
3. Να είλαη ηδαληθή γηα ρξήζε ζε θιηληθέο γηα πεξηόδνπο καθξνρξόληαο ρξήζεο
4. Να είλαη ηδαληθή γηα ηνλ θπζηνινγηθό θαη θπζηθό ξπζκό απνκύδεζεο πνπ
αληαπνθξίλεηαη ζηνλ θύθιν απνκύδεζεο ηνπ κωξνύ.
5. Να δηαζέηεη ζύζηεκα δύν (2)θάζεωλ ή πνιιαπιώλ θάζεωλ απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο.
6. Να είλαη αζόξπβε θαη κε ειεθηξηθό κνηέξ ην νπνίν λα κελ παξνπζηάδεη ηελ
παξακηθξή δόλεζε
Να κπνξεί λα δέρεηαη ρεηξνθίλεην ζήιαζηξν ην νπνίν:
1. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πνιππξνππιέλην, ην νπνίν δελ πεξηέρεη ην ρεκηθό
ζπζηαηηθό Bisphenol A.
2. Να είλαη εύθνιν θαη πγηεηλό ζηελ ρξήζε ηνπ. Σν κεηξηθό γάια λα κελ έξρεηαη ζε
επαθή κε ην ζύζηεκα άληιεζεο. Όια ηα επηπιένλ κέξε λα κπνξνύλ εύθνια λα
πιπζνύλ κε ην ρέξη ή ζε πιπληήξην πηάηωλ θαη λα κπνξνύλ λα απνζηεηξωζνύλ είηε
ρξεζηκνπνηώληαο θξύα κέζνδν απνζηείξωζεο ή βξαζκό
3. Να πεξηέρεη πνιύ θαιά ζρεδηαζκέλα εμαξηήκαηα πνπ λα επηηξέπνπλ ην γάια λα
αληιεζεί απεπζείαο κέζα ζην βξεθηθό κπνπθάιη θαη λα κελ ρξεηάδεηαη λα
κεηαθέξεηαη από έλα δνρείν ζε έλα άιιν
4. Να δηαζέηεη επθαλόληζην θελό (vacuum) κέζα ζε αζθαιή όξηα γηα λα βεβαηώλεη ηελ
ήπηα θαη απνηειεζκαηηθή άληιεζε ηνπ κεηξηθνύ γάιαθηνο
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5. Να δέρεηαη ηα πεξηζζόηεξα βξεθηθά κπνπθάιηα ζην ζπκβαηό ζπείξωκα βηδώκαηνο
ζηελ κνλάδα άληιεζεο
Καζηνξηά 01-09-2017
Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
(Αξηζ. Πξωη.: 906/02-02-2011 & 5712/13-07-2017)
1. ΣΟΤΜΠΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ
ΠΔ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ
2. ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ
ΠΔ ΥΗΜΙΚΩΝ - ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ
3. ΜΗΛΙΟ ΠΑΥΑΛΗ
ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
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