
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑΣ 

ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) 

1. Να είναι επιδαπέδια, κλειστού τύπου, με τα απαραίτητα φίλτρα για τους τοξικούς 

ατμούς των διαλυτών και της φορμαλδεύδης. 

2. Να  έχει χωρητικότητα 300 κασετών, σε διαστάσεις κασέτας 3Χ2,5 cm σε τρείς ή 

περισσότερες «ζώνες» στον κάδο επεξεργασίας. 

3. Να χρησιμοποιεί μόνο τον απαραίτητο όγκο αλκοολών, διαλυτών και παραφίνης, 

ανάλογα με τον αριθμό των δειγμάτων. 

4. Η επεξεργασία των δειγμάτων στη συσκευή, καθώς και η διακίνηση-μεταφορά 

πλήρωσης των επί μέρους περιεκτών με αλκοόλες,  διαλύτες και παραφίνη, να 

γίνεται αυτόματα με κλειστό σύστημα, ελεγχόμενο πλήρως από μικροϋπολογιστή, 

με δυνατότητα αποθήκευσης διαφορετικών πρωτοκόλλων επεξεργασίας. 

5. Να δέχεται περιέκτες 5 ή 10 LT του εμπορίου και όχι εξειδικευμένους περιέκτες  για 

τα «μητρικά» διαλύματα των χημικών. 

6. Να διαθέτει μεγάλη ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη αφής, με λογισμικό φιλικό στον 

χρήστη,  μέσω της οποίας να γίνεται ο προγραμματισμός, ο  χειρισμός καθώς και ο 

έλεγχος, όλων των παραμέτρων της λειτουργίας της συσκευής.  

7. Να διαθέτει θύρα-ες USB καθώς και αναμονή modem έτσι ώστε να μπορεί ο 

χειριστής να έχει απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας και emergency της συσκευής. 

8. Ο κάδος επεξεργασίας των ιστικών παρασκευασμάτων να κλείνει με ασφάλεια, να 

διαθέτει σύστημα απορρόφησης ατμών των διαλυτών και να έχει σύστημα 

ανάδευσης των χημικών αντιδραστηρίων, ώστε να επιτυγχάνεται και ταχύτερα η 

διείσδυση στους ιστούς. 

9. Να διαθέτει σύστημα ή όργανο μέτρησης της συγκέντρωσης της αλκοόλης ή του 

ειδικού βάρους των χημικών επεξεργασίας, το οποίο να μπορεί να ενεργοποιείται ή 

όχι  από το λογισμικό της συσκευής, διασφαλίζοντας με τη μέτρηση αυτή, την 

«ικανότητα» αφυδάτωσης και διαύγασης των ιστών. 

10. Να μπορεί να επεξεργάζεται ιστούς με ή χωρίς τη χρήση ξυλόλης. 

11. Να διαθέτει σύστημα  διασφάλισης αδιάλειπτης λειτουργίας  σε περίπτωση 

διακοπής ρεύματος. 

12. Να είναι κατασκευασμένη βάσει των διεθνών προτύπων για IVD (In Vitro 

Diagnostic) IVDD 98/79EC και να φέρει πιστοποίηση CE mark. 

13. Να λειτουργεί στα 220-230 V/50HZ. 

14. Η προμηθεύτρια καθώς και η κατασκευάστρια εταιρία, να είναι πιστοποιημένες με 

ISO. 

15. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας, service και αναλώσιμων αν απαιτούνται, για 

2 (δύο) έτη. 

16. Να δοθεί το ετήσιο κόστος service και αναλώσιμων για κάθε έτος,  μετά τη 

παρέλευση της εγγύησης. 

17. Οι εταιρίες, μαζί με τις προσφορές που θα καταθέσουν, να προσκομίσουν κατάλογο 

πελατών που διαθέτουν τη συσκευή, έτσι ώστε να μπορεί η επιτροπή αξιολόγησης, 

να έχει πρόσβαση σε συνθήκες παραγόμενου έργου. 


