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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

Κόστος: μέχρι   6.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

1. Να είναι καινούρια, αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας επιτραπέζια, μη- 
ψυχόμενη φυγόκεντρος ελεγχόμενη από μικροϋπολογιστή. 

2. Να αναφέρεται ο χρόνος κατασκευής και πρώτης κυκλοφορίας. 
3. Λειτουργία με τάση 230V/50Hz, να μην χρειάζεται ειδική παροχή. 
4. Να λειτουργεί χωρίς ψήκτρες διατηρώντας καθαρό από υπολείμματα ψηκτρών, 

το εσωτερικό της φυγοκέντρου μειώνοντας το κόστος συντήρησης και την 
πιθανότητα βλαβών.  

5. Το εξωτερικό περίβλημα και ο κάδος να είναι ανθεκτικοί σε νοσοκομειακά 
απολυμαντικά και υγρά καθαρισμού. 

6. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη παρουσίασης των παραμέτρων λειτουργίας της 
(ταχύτητα και χρόνος) καθώς και για τα προγράμματα επιτάχυνσης και 
επιβράδυνσης. 

7. Να έχει χωρητικότητα της τάξης των 1500 mL.  
8. Να έχει δυνατότητα υποδοχής διαφόρων οριζοντίων και γωνιακών κεφαλών με 

μέγιστη ταχύτητα περιστροφής 15.000 rpm (με γωνιακή κεφαλή) και 5.000 rpm 
(με οριζόντια κεφαλή) αντίστοιχα. 

9. Η κεφαλή να έχει την δυνατότητα υποδοχής διαφόρων τύπων σωληνάρια. 
10. Η κεφαλή να συνοδεύεται από θήκες και μετατροπείς για τη συνολική 

φυγοκέντρηση τουλάχιστον 48σωληναρίων αίματος  των 5/7mL. 
11. Με τη χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων να έχει την δυνατότητα  

φυγοκέντρησης 76 σωληνάριων αίματος των 5/7mL. 
12. Οι υποδοχείς των σωληναρίων να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν στατώ και 

να αποστειρωθούν, όπως επίσης να μπορούν να ρυθμιστούν ως προς το ύψος 
τους. 

13. Να έχει την δυνατότητα αποθηκευμένων προγραμμάτων σε πλήκτρα άμεσης 
χρήσης στην οθόνη ελέγχου. 

14. Να έχει ηλεκτρικό φρένο και 8 βαθμίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης. 
15. Να διαθέτει πρόγραμμα αυτοδιαγνωστικής με οπτικοακουστικό alarm και 

διακοπή σε περίπτωση ανισοζυγισμένων δειγμάτων, ανοικτής πόρτας, 
ηλεκτρονικών προβλημάτων, υπέρβαση ταχύτητας, κλπ. 

16. Να διαθέτει καπάκι ασφαλείας που να μην ανοίγει κατά την διάρκεια της 
φυγοκέντρησης, η δε περιστροφή να μην αρχίζει πριν κλείσει το κάλυμμα. 

17. Να είναι αθόρυβης λειτουργίας, λιγότερο από 61 dB. 
18. Να πληρεί τους σύγχρονους κανόνες ασφαλούς κατασκευής και λειτουργίας 
19. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ασφάλειας ιατρικών μηχανημάτων της Ε.Ε 

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

20. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 
9001:2008. 

21. Να συνοδεύεται από service manual και οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά ή στα 
Αγγλικά 
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22. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) 
ετών. 

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

24. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται, άνευ χρέωσης, να εγκαταστήσει το 
μηχάνημα σε χώρο που θα υποδειχτεί από το νοσοκομείο, να εκπαιδεύσει τους 
χρήστες και τουλάχιστον δύο τεχνικούς του νοσοκομείου μας, στον χώρο 
εγκατάστασης. 

25. Να είναι ετοιμοπαράδοτη. 
26. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές στα επίσημα πρωτότυπα 

φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 
 


