ΜΗΥΑΝΗΜΑ ΚΡΤΟΠΗΞΙΑ
ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΓΟΤ: 10
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
1. Σν ππό πξνκήζεηα είδνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγην, ακεηαρείξηζην, άξηζηεο
αληνρήο θαη θαηαζθεπαζκέλν ζύκθωλα κε ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο.
2. Κξπνπεμία θαηάιιειε γηα Μαηεπηηθή ρξήζε.
3. Να είλαη εύθνιε ζηελ κεηαθίλεζε, λα είλαη ειαθξηά θαη λα έρεη εξγνλνκηθό
ζρεδηαζκό.
4. Να κπνξεί λα γίλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηωλ ηηπο θξπνπεμίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
επέκβαζεο ρωξίο εμαέξωζε.
5. Γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θξπνπεμίαο λα δηαζέηεη κνλωκέλν αηζζεηήξα.
6. Να πξαγκαηνπνηεί αμηόπηζηε κε ειεθηξηθή ιεηηνπξγία.
7. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απνζήθεπζεο ηωλ άθξωλ ηεο θξπνπεμίαο θαη έμνδν ζύλδεζεο
γηα απαγωγέα αεξίωλ, ώζηε λα εμάγεη ηα αέξηα από ην δωκάηην ζεξαπείαο. Να
ζπλδέεηαη κε ηνλ απαγωγέα αεξίωλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
8. Να δηαζέηε ζπζθεπή απειεπζέξωζεο πίεζεο.
9. Να γίλεηαη γξήγνξε θαη εύθνιε εγθαηάζηαζε ζθίγγνληαο απιώο ηε ζηξόθηγγα κε ην
ρέξη.
10. Να πξαγκαηνπνηεί ρξωκαηηθή θωδηθνπνίεζε ζην καλόκεηξν έλδεημεο πίεζεο ηεο
θηάιεο ζηελ θξπνπεμία.
11. Να δηαζέηεη ζρεδηαζκό compact γηα απνζήθεπζε ηωλ δηάθνξωλ εμαξηεκάηωλ ηεο
θξπνπεμίαο.
12. Να ζπκπαξαδίδεηαη κε:
 Πιήξεο ζύζηεκα θξπνπεμίαο.
 3 Φηάιεο αδώηνπ ή CΟ2
 Σξνρήιαηε βάζε
 Τπνδνρή γηα ζηήξημε ηεο ιαβήο.
 Όια ηα άθξα (tips) ζε δηάθνξα κεγέζε γηα Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγηθή
ρξήζε. Να αλαθεξζνύλ θαη λα πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά.
13. Σν πξνζθεξόκελν είδνο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ην Εγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο
(Operation Manual) ζηα ειιεληθά θαη ην Εγρεηξίδην πληήξεζεο (Service Manual,
part list) ηνπ θαηαζθεπαζηή.
14. 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.
Καζηνξηά 04-08-2017
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

