
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΣΚΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

 
1. Η συσκευή συγκόλλησης ασκών να είναι ένα  εύχρηστο  σύστημα για  την 

συγκόλληση   σωλήνων από PVC και ειδικότερα σωλήνων ασκών αίματος.   

2. Να λειτουργεί σε υψηλές συχνότητες για να μην αναπτύσσει καθόλου 

θερμότητα.  

3. Να συγκολλά σωλήνες ασκών όλων των εταιριών, διάφορης  σκληρότητας. 

4. Να είναι εύκολο στη χρήση και ιδανικό όχι μόνο για να καλύπτει τις υψηλές 
απαιτήσεις ενός εργαστηρίου αιμοδοσίας αλλά και για κάθε εξόρμηση 
αιμοδοσίας. 

5. Η διάρκεια της συγκόλλησης να διαρκεί μόλις 1 έως 3 δευτερόλεπτα 

ανάλογα με τη με τη μάρκα ασκών που χρησιμοποιούμε. 

6. Οι συγκολλήσεις να επιτυγχάνονται με υψηλή συχνότητα και όχι με 

θερμοσυγκόλληση ώστε να μην επηρεάζεται το  αίμα  μέσα  στον  ασκό.   

7. Να  επιτυγχάνει  πλατειές συγκολλήσεις με εγκοπή στο κέντρο. 

8. Η κεφαλή συγκόλλησης αποσπάται εύκολα για καθαρισμό από τον χρήστη 

χωρίς να απαιτείται κανένα εργαλείο και επανατοποθετείται εξίσου εύκολα. 

9. Να διαθέτει λυχνία ισχύος με ένδειξη σωστής λειτουργίας του μηχανήματος, 

λυχνία  συγκόλλησης η οποία θα παραμένει αναμμένη όσο διαρκεί η 

συγκόλληση, καθώς και λυχνία ένδειξης υπερθέρμανσης του μηχανήματος. 

10. Απαρέγκλιτα να φέρει και πένσα συγκόλλησης ξεχωριστή της επιτραπέζιας 

χρήσης. 

11. Να συνοδεύεται από service manual και οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά ή 

στα Αγγλικά. 

12. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο 

(2) ετών. 

13. Να συνοδεύεται από εγγύηση παροχής ανταλλακτικών και τεχνικής 

υποστήριξης για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. 

14. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται, άνευ χρέωσης, να εγκαταστήσει το 

μηχάνημα σε χώρο που θα υποδειχτεί από το νοσοκομείο και να εκπαιδεύσει 

τους χρήστες στον χώρο εγκατάστασης. 



 

15. Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark και ο κατασκευαστής όπως και ο 
προμηθευτής να διαθέτουν ISO9001 καθώς και όποια άλλη σήμανση 
προβλέπεται από τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς οργανισμούς. 

16. Ο προμηθευτής να διαθέτει ISO 13485/12 (διακίνηση και τεχνική 
υποστήριξη ιατροτεχνικών προϊόντων). 

17. Να είναι παραδοτέα εντός 60 ημερών. 

18. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές στα επίσημα πρωτότυπα 

φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

 


