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    ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 
 
 

1.   ,   ,  ,Να είναι καινούργια αμεταχείριστη καινούργιας τεχνολογίας  
 ,     επιτραπέζια μη ψυχόμενη φυγόκεντρος ελεγχόμενη από  

.μικροϋπολογιστή  
2.         .Ν α αναφέρεται ο χρόνος κατασκευής και πρώτης κυκλοφορίας  
3.       1  Επιλογή ταχύτητας και χρόνου φυγοκέντρησης από λεπτό έως  

 10 .περίπου ώρες  
4.     Ψηφιακές ενδείξεις στην οθόνη . 
5.        Οι υποδοχείς των σωληναρίων να μπορούν να χρησιμοποιηθούν  

    ,     σαν στατώ και να αποστειρωθούν όπως να μπορούν να  
     .ρυθμιστούν ως προς το ύψος τους  

6.       Ν διαθέτει πρόγραμμα αυτοδιαγνωστικής με οπτιοακουστικό  
alarm     ,και διακοπή ανοικτής πόρτας ηλεκτρονικών  

,   ,   προβλημάτων υπέρβαση ταχύτητας επιλογή γλωσσών  
7.            Με καπάκι που δεν ανοίγει κατά την λειτουργία της και να μην  

    .λειτουργεί με ανοικτό καπάκι  
8.        Να διαθέτει δυνατότητα ελέγχου μη ισοζυγισμένων δειγμάτων με  

       διακοπή δειγμάτων της φυγοκέντρησης και ηχητικό ή οπτικό  
.σήμα  

9.     .Δυνατότητα αποθηκευμένων προγραμμάτων φυγοκέντρησης  
10.  ,    61 .Αθόρυβης λειτουργίας λιγότερο από Ββ  
11.         Με θάλαμο και κάδο από ανοξείδωτο κάδο χάλυβα που  

 .καθαρίζεται εύκολα  
12.    80   5Δυνατότητα φυγοκέντρησης τουλάχιστον σωληναρίων των  

ml 
13.       Να υπάρχει σύστημα αυτοδιάγνωσης των βλαβών και  

 .παρουσίασής των  
14.       Να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ιατρικών μηχανημάτων της  

     ΕΕ κι να φέρει σήμανση CE,ISO     καθώς και όποια άλλη σήμανση  
      .προβλέπεται από τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς οργανισμούς  

15.    Να συνοδεύεται από service manual    και οδηγίες χρήσεως στα  
.Ελληνικά  

16.       Θα εκτιμηθεί αν υπάρχουν πρωτόκολλα επιτάχυνσης και  
    .επιβράδυνσης ή οτιδήποτε άλλο επιπλέον  

17.       Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας  
  ( 2 ) .τουλάχιστον δυο ετών  

18.       Να συνοδεύεται από εγγύηση παροχής ανταλλακτικών και  
     ( 10 ) .τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον δέκα έτη  

19.      ,  Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται άνευ χρέωσης να  
         εγκαταστήσει το μηχάνημα σε χώρο που θα υποδεχθεί από το  
 ,      Αιματολογικό Εργαστήριο να εκπαιδεύσει τους χρήστες και  



       τουλάχιστον δύο τεχνικούς το Νοσοκομείου μας στον χώρο  
.εγκατάστασης  

20.    .Να είναι ετοιμοπαράδοτη  
21.        Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές στα επίσημα  

    .πρωτότυπα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου
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