
1  

                                                                                                                          Αξ.Πξση. 12413/19-06-2018 
 

  TEXNIKE ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ 

  ΣΕΥΝΗΣΟΤ ΝΕΦΡΟΤ,   ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΗ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΗ ΚΑΙ ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ 

 

1 Τν κεράλεκα λα είλαη πιήξεο, θαηλνύξγην, ακεηαρείξηζην θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο. Τα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα αλαθεξζνύλ λα ηεθκεξηώλνληαη απαξαίηεηα, κε 

αληίζηνηρα prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηή, εγθξίζεηο θαη άιια ζηνηρεία πξνο αμηνιόγεζε. 

Να θέξεη ζήκαλζε CE, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα Ειιεληθή 

Ννκνζεζία. 

2 Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα ηάζεο 220V/50Hz, κε απηνλνκία ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ δέθα 

(10) ιεπηώλ, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο 

3 Η ιεηηνπξγία ηνπ λα βαζίδεηαη ζε κηθξνϋπνινγηζηέο (microprocessors) θαη λα 

απηνειέγρεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αηκνθάζαξζεο. 

4 Να θέξεηαη ζε ηξνρήιαηε βάζε γηα επθνιία κεηαθνξάο, κε δπλαηόηεηα αθηλεηνπνίεζεο 

ησλ ηξνρώλ, θαη λα θέξεη αλαξηήξεο θηαιώλ, ζπζθεπώλ νξώλ, θίιηξσλ θαη γξακκώλ 

5  α)Να ρξεζηκνπνηεί θίιηξα αηκνθάζαξζεο όισλ ησλ εξγνζηαζίσλ. 
 β)Τν κεράλεκα ζα πξέπεη λα δέρεηαη αξηεξηνθιεβηθέο γξακκέο πνπ δελ θαιύπηνληαη από 
εξγνζηαζηαθό απόξξεην θαηαζθεπήο.  

 

6 . Να θέξεη όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο απηνκαηηζκνύο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ αζζελνύο είηε από βιάβε, είηε από εζθαικέλν ρεηξηζκό. 

7 Να έρεη απηνδηαγλσζηηθό πξόγξακκα βιαβώλ ή ιαζώλ γηα ηελ ηαρεία επηζθεπή από ηνπο 

ηερληθνύο. Οη ελδείμεηο ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο λα είλαη ζηελ Ειιεληθή γιώζζα θαη 

λα απεηθνλίδνληαη ςεθηαθά ή αλαινγηθά ή ζε νζόλε. 

8 Να έρεη ελζσκαησκέλν ζύζηεκα εθαξκνγήο αηκνθάζαξζεο κε Μνλή Βειόλα  ηόζν κε 

κηα, όζν θαη κε δπν αληιίεο. 

9 Να έρεη αληιία ρνξήγεζεο επαξίλεο 

10 Να έρεη ζύζηεκα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ νξίσλ αξηεξηαθήο θαη θιεβηθήο πίεζεο ηνπ 

αίκαηνο κε ηηο αληίζηνηρεο ελδείμεηο 

11 Να έρεη έλδεημε ηεο δηακεκβξαληθήο πίεζεο (ΤΜP). 

12 Να έρεη απηόκαηε πεξηζηξνθηθή αληιία αίκαηνο, κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο παξνρήο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο. Η κέγηζηε δπλαηή παξνρή αίκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 500 ml/min. Η αληιία ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη ρεηξνθίλεηα, ζε 

πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο. 

13 Να έρεη έλδεημε ηεο παξνρήο ηνπ αίκαηνο 
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14 Να έρεη ζύζηεκα απηόκαηεο ειεγρόκελεο ππεξδηήζεζεο 

15 Να έρεη πξόγξακκα ππεξδηήζεζεο ρσξίο δίνδν δηαιύκαηνο αηκνθάζαξζεο (μεξά 

θάζαξζε). 

16 Να δηαζέηεη ζύζηεκα αλίρλεπζεο δηαθπγήο αίκαηνο (blood leak detector) θαη ζύζηεκα 

απηόκαηεο αεξνπαγίδαο 

17 Ωο πξνο ηελ παξαζθεπή ηνπ δηαιύκαηνο αηκνθάζαξζεο, λα είλαη απηόκαην θαη απηόλνκν. 

18 Να είλαη ηύπνπ single pass (κνλήο δηέιεπζεο ηνπ δηαιύκαηνο αηκνθάζαξζεο από ην 

θίιηξν αηκνθάζαξζεο). 

19 Να έρεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο παξνρήο ηνπ ηειηθνύ δηαιύκαηνο κε κέγηζην όξην 

ηνπιάρηζηνλ 600 ml/min. 

20 Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ δηαιύκαηνο αηκνθάζαξζεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο 

21  Να εθηειεί απηόκαηε ζεξκηθή θαη ρεκηθή απνζηείξσζε θαη πιύζηκν κε λεξό 

22 α) Να παξαζθεπάδεη δηαιύκαηα δηηηαλζξαθηθώλ θαη από ππθλό δηάιπκα θαη από άλπδξν 

δηηηαλζξαθηθό λάηξην ζε ζηεξεά κνξθή (ζθόλε), κε δπλαηόηεηα κεηαβνιήο/ξύζκηζεο ηεο 

ζπγθέληξσζεο δηηηαλζξαθηθώλ θαη λαηξίνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο. 
β) Να δέρεηαη θύζηγγα ζθόλεο  δηηηαλζξαθηθώλ πνπ δελ θαιύπηεηαη από εξγνζηαζηαθό 

απόξξεην θαηαζθεπήο 

23 Να δηελεξγεί ηε κέζνδν θιαζζηθήο αηκνθάζαξζεο,  Αηκνδηήζεζεο  Αηκνδηαδηήζεζεο, κε on-

line παξαζθεπή δηαιπκάησλ (ππνθαηάζηαζεο θαη αηκνθάζαξζεο) Τα αλαιώζηκα πιηθά γηα ηελ 

δηεμαγσγή ησλ σο άλσ κεζόδσλ δελ ζα πξέπεη λα θαιύπηνληαη από εξγνζηαζηαθό απόξξεην 

θαηαζθεπήο. 

B) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1 Να ζπλνδεύεηαη από νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο – επηζθεπήο, ζηελ Ειιεληθή γιώζζα, νη 

νπνίεο λα απνδίδνπλ πηζηά ην πξσηόηππν θείκελν θαη λα θέξνπλ ηελ έγθξηζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 

 

2 Να παξέρεηαη εγγύεζε ιεηηνπξγίαο γηα δύν (2) ρξόληα θαη παξνρήο αληαιιαθηηθώλ γηα 

δέθα (10) ρξόληα κεηά ην πέξαο ηεο εγγύεζεο. 

 

3 Οη πξνζθέξνληεο ζα αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εθπαηδεύζνπλ ην ηαηξηθό, 

λνζειεπηηθό πξνζσπηθό ζηνλ ρώξν εγθαηάζηαζεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ην ηερληθό 

πξνζσπηθό ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ηνπο, κε έμνδα πνπ ζα βαξύλνπλ ηελ εηαηξία. 

 

4 Να θαηαηεζνύλ επηθπξνπνηεκέλα ηα πξνηεηλόκελα από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν servise 

πνπ πξέπεη λα γίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 

5 Η εηαηξία νθείιεη λα ηεξεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγγύεζεο όηη πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηηθόο 

νίθνο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ. 

 

6 Τα service – επηζθεπέο ζα γίλνληαη ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από πηζηνπνηεκέλνπο  

ηερληθνύο ηνπ νίθνπ θαη ζα παξαδίδνληαη δειηία εξγαζίαο ζε ηερληθνύο ηνπ Ννζνθνκείνπ 
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7 Να δνζεί ηηκνθαηάινγνο αληαιιαθηηθώλ γηα ηα ππόινηπα νθηώ έηε πέξαλ ηεο εγγύεζεο. 

 

8 Να δνζεί θόζηνο ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο κε αληαιιαθηηθά πνπ ζα είλαη δεζκεπηηθό ζε 

πεξίπησζε ζύκβαζεο κε ην Ννζνθνκείν γηα ηα επόκελα νθηώ έηε. Εμππαθνύεηαη όηη 

πάληα ζα ηεξνύληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

 

9 Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηνλ ηύπν, ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ηελ 

ρώξα πξνέιεπζεο, ην έηνο θαηαζθεπήο θαη ην έηνο ηεο πξώηεο θπθινθνξίαο ηνπ κνληέινπ 

(ην νπνίνπ λα απνδεηθλύεηαη κε πηζηνπνηεηηθό ηνπ εξγνζηαζίνπ). 

 

10 Να θαηαηεζνύλ νη απαηηήζεηο ηνπ ρώξνπ από πιεπξάο Ννζνθνκείνπ, ζε ειεθηξνινγηθέο, 

πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, πνηόηεηαο λεξνύ θιπ. 

 

11 Οη πξνζθέξνληεο ην κεράλεκα ζα πξέπεη λα ζπκκνξθνύληαη κε ηελ  Υ.Α. Ε3/833/99 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε (πεξί ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη αζθάιεηαο). 

 

12 Ο ρξόλνο παξάδνζεο λα κελ μεπεξλά ην όξην ησλ 60 εκεξώλ, ζηνλ ρώξν εγθαηάζηαζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

13 Οη πξνζθέξνληεο, νθείινπλ λα ζπληάζζνπλ θύιιν ζπκκόξθσζεο γηα ηα 

πξνζθεξόκελα κεραλήκαηα θαη γηα όια ηα αλαγξαθόκελα ζε απηό, λα ππάξρεη 

παξαπνκπή ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζειίδα θαη παξάγξαθν ησλ επίζεκσλ θπιιαδίσλ (όρη 

θσηναληίγξαθα) ή επίζεκσλ βεβαηώζεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ, γηα όηη δελ 

αλαγξάθεηαη ζηα μελόγισζζα θπιιάδηα. Η κε ύπαξμε ηνπ πην πάλσ, απνηειεί ιόγν 

απνθιεηζκνύ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


