
 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΚΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΑΙΜΑΣΟ 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΣΦΕΔΙΑΣΗ 

1. Σν πιαζηηθό ησλ αζθώλ λα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη πςειήο δηαπεξαηόηεηαο , δηαθαλέο 

θαη άρξσκν . 
Δελ ζα πξέπεη λα είλαη ρξσκαηηζκέλν ζε ηέηνην βαζκό πνπ λα επεξεάδεηαη δπζκελώο ε 

ρξσκαηηθή εμέηαζε ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγώγσλ ηνπ(ISO3826-1Q2003παξ.6.2.4.). Οη 
πιαζηηθνί αζθνί πξέπεη λα είλαη ζπκβαηνί γηα ην αλάινγν παξάγσγν αίκαηνο πνπ ζα 

απνζεθεπηεί. 

 
2. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ αζθνύ ζα είλαη πνιύ πξνζεθηηθόο, ώζηε λα πιεξνί όιεο ηηο απαηηήζεηο 

ρξήζεο κηαο ζύγρξνλεο Σξάπεδαο Αίκαηνο. Θα θέξεη άξηζηεο θαη αζθαιείο πεξηκεηξηθέο 

ζπγθνιιήζεηο ρσξίο πεξηηηέο απνιήμεηο πιαζηηθνύ πέξημ απηώλ πξνο απνθπγή 

ζπγθέληξσζεο κηθξνβίσλ (ΙSΟ 3826 § 4.1) 

 
3. Όια ηα ζπζηήκαηα αζθώλ λα είλαη απνζηεηξσκέλα θαη ειεύζεξα ππξεηνγόλσλ νπζηώλ 

(ISO3826 § 5.4.2.1) 

4. Δζσηεξηθά ν αζθόο λα κελ παξνπζηάδεη αλσκαιίεο ηνπ πιαζηηθνύ ή ησλ ζπγθνιιήζεσλ. 
Να είλαη παληνύ θνίινο ρσξίο γσλίεο, γηα ηελ άξηζηε ζπληήξεζε θαη απξόζθνπηε 
κεηαθνξά ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγώγσλ ηνπ, θαζώο θαη ηελ απνθπγή ζξόκβσλ. 

5. Ο πξσηεύνλ αζθόο λα θέξεη ελζσκαησκέλε ζπζθεπή αηκνιεςίαο από πιαζηηθό ζσιήλα 
άξηζηεο πνηόηεηαο κήθνπο κεηαμύ 80 εθ.-120 εθ. πεξίπνπ,  εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 
δηακέηξνπ ζύκθσλα κε ην ISO 3826. Ο ζσιήλαο λα θαηαιήγεη ζε βειόλε θιέβαο 16G 
αλαγξαθόκελν ζηελ εηηθέηα ηνπ αζθνύ. Η βειόλε λα θέξεη πνιύ ιεπηά ηνηρώκαηα, λα είλαη 
ζηιηθνλαξηζκέλε θαη απνζηεηξσκέλε θαη αηξαπκαηηθή.  

 
6. ύκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο ηεο παξαγξάθνπ 4.7 ηνπ ISO 3626, ε βειόλε αηκνιεςίαο ζα 
είλαη ελζσκαησκέλε θαη είλαη ελζσκαησκέλε θαη αλαπόζπαζηε από ην ζσιήλα ζπιινγήο θαη 
ζα θαιύπηεηαη από πξνζηαηεπηηθό πώκα. Σν πξνζηαηεπηηθό πώκα ζα εκπνδίδεη ηε δηαξξνή 
αληηπεθηηθνύ, ζα δηαηεξεί απνζηεηξσκέλν ηνλ απιό, ζηεγλή από αληηπεθηηθό ηε βειόλε θαη ζα 
αθαηξείηαη εύθνια. Σν πξνζηαηεπηηθό πώκα δε ζα κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί, ή 
παξαπνηεζεί ρσξίο απηό λα θαζίζηαηαη πξνδήισο εκθαλέο. 
 
7. Γηα ηε ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ, ηνπιάρηζηνλ ν θύξηνο αζθόο θάζε ζπζηήκαηνο λα θέξεη 
νπσζδήπνηε από δύν (2) αλζεθηηθά αλνίγκαηα ζε θάζε θαηά κήθνο πιεπξά ηνπ. 

 
8. Ο ζσιήλαο αηκνιεςίαο λα αλαγξάθεη αλεμίηεια θαη επαλάγλσζηα ηνλ αλαγλσξηζηηθό ηνπ 
αξηζκό αλά δηαζηήκαηα. 
 
9. Δπί έθαζηνπ αζθνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ππάξρεη εηηθέηα ηνπ κε ηππσκέλα όια ηα 
απαξαίηεηα ζηνηρεία. Οη εηηθέηεο ζα θέξνπλ επθξηλή θαη αλαιινίσηε εθηύπσζε. Θα είλαη 
αλζεθηηθέο θαη άξηζηεο πνηόηεηαο ώζηε λα κελ αιινηώλνληαη ή θαηαζηξέθνληαη (νη ίδηεο ή ε 
εθηύπσζή ηνπο) ζε δηάθνξνπο ρεηξηζκνύο ή ζηελ ςύμε / απόςπμε. Να θαηαζηξέθνληαη θαη όρη 
λα απνθνιινύληαη ζε πξνζπάζεηα απνθόιιεζεο (ISO 3826 § 5.2.9 θαη 7.4). 
Δπί ηεο εηηθέηαο θάζε αζθνύ, ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά : 
 α) ηο είδος και ο όγκος ηοσ ανηιπηκηικού διαλύμαηος (π.τ.CPD 63ml) 

 β) o όγκοσ αίμαηος ή παραγώγων ποσ δέτεηαι ο ανηίζηοιτος αζκός και (π.τ.450ml) 

  γ)  ο καθοριςμόσ τησ παρτίδασ  και την ημερομηνία λήξησ  

  δ) τον κωδικό προϊόντοσ του καταςκευαςτή(ISO 3826-1&8.2)  

 
 
 



 

 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ 
ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 
    ΕΩΣΕΡΙΚΟ 
    ΠΛΑΣΟ(mm) 

 
      ΕΩΣΕΡΙΚΟ 
     ΜΗΚΟ (mm) 

 
                ΜΕΓΕΘΟ ΕΣΙΚΕΣΑ 
                       (1 – 5 mm) 

       450      120        177       105          105 

       500      120        185       105          105 

 

10. Σα ζηόκηα εμόδνπ (outlet ports) όισλ ησλ αζθώλ ησλ παξαγώγσλ ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.8.1 ηνπ ISO 3826 (νη πιαζηηθνί ζάθνη ζα 
δηαηίζεληαη κε έλα ή πεξηζζόηεξα ζηόκηα εμόδνπ γηα ηε ρνξήγεζε αίκαηνο ή παξαγώγσλ 
αίκαηνο ηα ζηόκηα εμόδνπ ζα απνθξάζζνληαη ζηεγαλά από ην ζύζηεκα δηαπέξαζεο, βι. 
ISO 3826, § 4.8.1). Κάζε ζηόκην εμόδνπ ζα θέξεη έλα εξκεηηθά ζθξαγηζκέλν θιείζηκν 
αζθαιείαο εύθνια απνζπώκελν θαη κε επαλαηνπνζεηνύκελν, ηνπ νπνίνπ θάζε παξαβίαζε 
λα κπνξεί λα είλαη νθζαικνθαλήο, νύησο ώζηε λα δηαηεξείηαη απνζηεηξσκέλε ε εζσηεξηθή 
επηθάλεηα. Βι. ISO 3826, § 4.8.2. 
 
11. Σα ζπζηήκαηα ησλ αζθώλ λα θέξνπλ εηδηθό ζύζηεκα ιήςεσο δεηγκάησλ αίκαηνο ελ θελώ 
ζε θιεηζηό θύθισκα ην νπνίν λα εμαζθαιίδεη απόιπηε ζηεηξόηεηα ζην ιακβαλόκελν αίκα 
γηα ηελ απνθπγή επηκνιύλζεσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν. 
 
12. Να θέξνπλ ελζσκαησκέλν ζύζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ αηκνιήπηε γηα ηελ απνθπγή πηζαλώλ 
ηξππεκάησλ από ηε βειόλε θαηά ηε δηαδηθαζία απόξξηςήο ηεο κε άκεζν θίλδπλν ηε κόιπλζε ηνπ. 

13.Σα δείγκαηα λα ιακβάλνληαη από ελζσκαησκέλε ζπζθεπή αίκαηνο (κηθξόο εηδηθόο αζθόο 

ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 30ml) ζηνλ νπνίν ζα ζπιιέγνληαη ηα πξώηα ml αίκαηνο πξηλ από ηελ 

θπξίσο ιήςε . 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

Σα δηάθνξα ζπζηήκαηα αζθώλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία εληόο 
πιαζηηθνύ δηαθαλνύο ή από αινπκίλην  εηδηθνύ αζθαινύο θαη αλζεθηηθνύ θαθέινπ, 

απνζηεηξσκέλνη θαη εξκεηηθά ζθξαγηζκέλνη. 
Η ζπζθεπαζία ησλ αζθώλ θαη ησλ ζσιήλσλ ηνπο εληόο ηνπ θαθέινπ ζα είλαη άλεηε ρσξίο 

λα είλαη δηπισκέλνη ή λα θέξνπλ ηζαθίζκαηα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπο. 

Επί ηεο εηηθέηαο ηνπ θαθέινπ ζα αλαγξάθνληαη: 

-νη πεξηεθηηθόηεηεο ησλ αζθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο(π.ρ.450ρ450ρ300ml) 

-ην είδνο ηνπ αληηπεθηηθνύ θαη ηνπ πξόζζεηνπ δηαιύκαηνο 

-εκεξνκελία ιήμεο ησλ αζθώλ   

Οη θάθεινη ησλ αζθώλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη κε άλεζε θαη πξνζεθηηθά, εληόο αλζεθηηθνύ 

θαη θιεηζηνύ θηβσηίνπ κηθξνύ βάξνπο θαη εύθνιεο κεηαθνξάο. 

Δληόο θάζε θηβσηίνπ κεηαθνξάο ζα ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο 
ησλ αζθώλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 
Η δηάξθεηα δσήο ησλ αζθώλ (shelf-life) ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ρξόληα από ηελ 

εκεξνκελία απνζηείξσζήο ηνπο, ζύκθσλα κε ην ISO 3826 § 6.2. 

Επί ηνπ θηβσηίνπ  κεηαθνξάο ζα είλαη επηθνιιεκέλε εηηθέηα κε επθξηλώο αλαγξαθόκελα 

ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη απαξαίηεηα ζηνηρεία : 

 Δξγνζηάζην θαη δηεύζπλζε 

 Δίδνο αζθώλ(δηπιόο ,ηξηπιόο,θ.η.ι)  

 Σν είδνο ηνπ αληηπεθηηθνύ θαη ηνπ πξόζζεηνπ δηαιύκαηνο 



 

 

  Ηκεξνκελία ιήμεο ησλ αζθώλ   

  Η ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο 

  Η εκπεξηερόκελε εληόο ηνπ θηβσηίνπ πνζόηεηα ζπζηεκάησλ αζθώλ (ISO 3826/7:3)  

 Η δηάξθεηα δσήο ησλ αζθώλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δπν (2) ρξόληα από ηελ εκεξνκελία 

απνζηείξσζεο ηνπο ζύκθσλα κε ην ISO 3826/6.2 

 

ΒΑΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

Η  όιε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ πξνζθεξόκελσλ αζθώλ ζα είλαη ζύκθσλε κε ην 

G.M.P.(Good Manufacturing Practice ) 

Η πξώηε πιε ζα είλαη Medical Grade .Θα ηεξνύληαη όιεο νη  αλσηέξσ δεηνύκελνο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ISO 3826/1993. 

Σα ζπζηήκαηα ζα θέξνπλ όια ηελ έλδεημε CEMark θαη επί ηεο εηηθέηαο  εθάζηνπ αζθνύ θαη επί 

ηνπ ραξηνθηβώηηνπ κεηαθνξάο ηνπ.  

Τπνρξενύληαη δε νη κεηέρνληεο λα θαηαζέζνπλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά CEMark. 

Οη εηηθέηεο όισλ ησλ αζθώλ θαη ησλ θηβσηίσλ κεηαθνξάο θαζώο θαη νη νδεγίεο ρξήζεο ζα 

είλαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα, όπσο απηό ηζρύεη από 12/7/1998 ζε εθαξκνγή ηεο ππ 

αξηζκ.93/42 νδεγία ηεο ΔΔ. 

ε έλαλ(1) εθ ησλ δνξπθνξηθώλ αζθώλ θάζε ζπζηήκαηνο, ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 

300ml,ησλ θαηαιιήισλ ηύπσλ αζθώλ, ζα αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ηνπο επθξηλώο ε έλδεημε 

<<αηκνπεηάιηα 5 εκεξώλ >>.Οη πιαζηηθνύ αζθνί πξέπεη λα είλαη ζπκβαηνί γηα ην αλάινγν 

παξάγσγν αίκαηνο πνπ ζα απνζεθεπηεί . 

Να θαηαηεζνύλ ηνπιάρηζηνλ 5 δείγκαηα αζθώλ αίκαηνο από ην πξνζθεξόκελν ηύπν . 

 

Είδος 1:Τριπλοί αζκοί αίμαηος CPD η CPD2D και δσο δορσθορικούς αζκούς  

ηοσλάτιζηον 300 και 300ml  έκαζηος  με προζθεηικό ζσνηηρηηικό διάλσμα 100ml για 

ερσθρά ηοσλάτιζηον 42 ημερών, πλάζμα και αιμοπεηάλια 5 ημερών . 

 

ΣΔΜΑΥΙΑ - 8000 (Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε κε ΦΠΑ  35.216,00 €) 

              Kωδ.  Παρατηρητηρίου Τιμών 2.1.100 / Τιμή 3,55 €  

ΚΩΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ: 60336 

 

 

Είδοσ  2: ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ  ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΕ ΦΙΛΣΡΟ  ΤΨΗΛΗ ΛΕΤΚΑΦΑΙΡΕΗ ΓΙΑ ΜΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΤΜΠΤΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΤΘΡΩΝ ΜΕ ΕΝΑ ΤΝΟΔΟ ΑΚΟ 

Περιγραφή του υςτήματοσ: 

Το ςφςτθμα  κα πρζπει να περιλαμβάνει: ρφγχοσ ςφνδεςθσ με τον αςκό του αίματοσ, ζνα 

ςταγονομετρικό κάλαμο με προφίλτρο για τθν κατακράτθςθ των μικροπθγμάτων, ζνα 

φίλτρο διικθςθσ υψθλισ απόδοςθσ και ζνα ενςωματωμζνο αςκό από PVC για τθ ςυλλογι 

των λευκαφαιρεμζνων ερυκροκφτταρων. 

Σεχνικά Χαρακτηριςτικά : 

 

Να εξαςφαλίηουν τθ μεγαλφτερθ δυνατι κατακράτθςθ των λευκοκυττάρων ϊςτε τα 

υπολειπόμενα λευκά  να είναι κάτω από 1 x106. 

Να εξαςφαλίηεται θ μζγιςτθ δυνατι ανάκτθςθ των ερυκροκυττάρων (>95 %) 



 

 

Ο αςκόσ ςυλλογισ των λευκαφαιρεμζνων ερυκρϊν να είναι άριςτθσ ποιότθτασ, απόλυτα 

διαυγισ, άχρωμοσ και κοίλοσ για τθν άριςτθ ςυντιρθςθ και μεταφορά των ερυκρϊν και τθν 

αποφυγι κρόμβων. 

Να είναι αποςτειρωμζνα με γ-ακτινοβολία, απαλλαγμζνα πυρετογόνων και ζτοιμα για 

χριςθ. 

Το ςφςτθμα να εξαςφαλίηει το τζλειο άδειαςμα του φίλτρου. 

Η μεμβράνθ του φίλτρου και το εξωτερικό κάλυμμα να είναι απόλυτα βιοςυμβατά. 

Να ζχουν ζγκριςθ κυκλοφορίασ από τισ αρχζσ τθσ Ε.Ε (CE Mark) και θ εταιρία καταςκευισ 

να διακζτει πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ISO. 

Να ςυνοδεφονται από οδθγίεσ χριςεωσ ςτα ελλθνικά. 

Ο χρόνοσ λευκαφαίρεςθσ ςτουσ 22°C να μθν ξεπερνά τα 10 λεπτά και ςτουσ 4°C τα 20 

λεπτά. 

Να ζχουν μονι ςυςκευαςία και θ παρτίδα του υλικοφ να αναγράφεται ςτο ςϊμα του 

φίλτρου. 

Η προςφορά να ςυνοδεφεται απαραίτθτα με τρία δείγματα. 

Η παράδοςθ των φίλτρων να είναι άμεςθ. 

ΤΕΜΑΧΙΑ – 310 ( Προϋπολογιζθείζα δαπάνη  με ΦΠΑ  4.170,74 €)   

Kωδ. Παρατηρητηρίου Τιμών 16.2.30 / Τιμή 10,85 €  

ΚΩΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ: 85712 

 

 

 

 


