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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ  

 

1. Να είναι καινούργια, αµεταχείριστη , καινούργιας τεχνολογίας, επιτραπέζια, 

µη ψυχόµενη φυγόκεντρος, ελεγχόµενη από µικροϋπολογιστή. 

2. Η φυγόκεντρος πρέπει να καταλαµβάνει µικρό χώρο στον πάγκο και να 

είναι κατάλληλη για χρήση σε κλινικές εφαρµογές και έρευνα 

3. Να διαθέτει µέγιστη ταχύτητα φυγοκέντρησης τουλάχιστον 16000rpm και 

δύναµη φυγοκέντρησης 24000Χg µε γωνιακή κεφαλή και 4500rpm και 

3200xg για οριζόντια (αρθρωτή) κεφαλή 

4. Με τη χρήση επιπλέον εξαρτηµάτων να έχει τη δυνατότητα φυγοκέντρησης 

τουλάχιστον: 4 πλακών 96 θέσεων, 8 ταινιών (strips) σωληναρίων PCR, 24 

σωληναρίων αιµατοκρίτη, 30 spin columns 

5. Να  προσφέρεται µε κεφαλή swing-out, δοχεία και µετατροπείς για 

φυγοκέντρηση 24 σωληναρίων αίµατος 5/7ml (13Χ100mm) 

6. Οι υποδοχείς των σωληναρίων να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν στατώ 

και να αποστειρωθούν  

7. Να διαθέτει διπλό καπάκι ασφαλείας. Το καπάκι δεν πρέπει να ανοίγει όταν 

λειτουργεί και η φυγόκεντρος να µην λειτουργεί µε ανοιχτό καπάκι.  

8. Να διαθέτει σύστηµα απελευθέρωσης/αφαίρεσης κεφαλής µε το πάτηµα 

ενός απλού κουµπιού και απλής επανατοποθέτησης της κεφαλής χωρίς 

δυσκολία ή µε χρήση εργαλείων 

9. Το όργανο να ελέγχεται από µικροεπεξεργαστή και να έχει δυνατότητα 

αποθήκευσης τουλάχιστον τεσσάρων προγραµµάτων λειτουργίας, τα οποία 

να είναι προσβάσιµα από τα αντίστοιχα πλήκτρα στο χειριστήριο  

10. Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις στην οθόνη της ταχύτητας σε rpm ή g (rcf) 

και χρόνου φυγοκέντρησης, καθώς και ενδείξεις προγράµµατος 

επιτάχυνσης/επιβράδυνσης 

11. Να διαθέτει κάδο από ανοξείδωτο χάλυβα που καθαρίζεται εύκολα 

12. Να διαθέτει δύο επίπεδα επιτάχυνσης/επιβράδυνσης και πλήκτρο γρήγορης 

φυγοκέντρησης (pulse) 

13. Να είναι χαµηλού θορύβου (≤58db) και να λειτουργεί µε κινητήρα 

µεταβλητής συχνότητας χωρίς ψύκτρες. 

14. Να υπάρχουν διαθέσιµα καπάκια βιολογικής ασφάλειας πιστοποιηµένα από 

διεθνή οργανισµό για τον περιορισµό  της µόλυνσης για µελλοντική αγορά. 

Τα καπάκια να είναι εύκολα στη χρήση και να ανοίγουν µε το ένα χέρι του 

χειριστή 

15. Να διαθέτει πρόγραµµα αυτοδιαγνωστικής µε alarm και διακοπή σε 

περίπτωση ανισοζυγισµένων δειγµάτων 

16. Να λειτουργεί χωρίς ψήκτρες διατηρώντας καθαρό από υπολείµµατα 

ψηκτρών, το εσωτερικό της φυγοκέντρου µειώνοντας το κόστος 

συντήρησης και την πιθανότητα βλαβών 

17. Να έχει διαστάσεις µικρότερες από 40 Χ 50 Χ 35 cm (µε κλειστό καπάκι) 

18. Να λειτουργεί στα 220V/50Hz 

19. Να διαθέτει πστοποίηση κατά CE/IVD και UL, ενώ ο κατασκευαστής να 

διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO9001 και ISO13485 



20. Ο κατασκευαστής να διαθέτει εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστικό οίκο 

για το διαγωνισµό ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη του είδους 

21. Να προσφέρεται µε δύο χρόνια εγγύησης 

22. Η προµηθεύτρια εταιρία υποχρεούται άνευ χρέωσης να εγκαταστήσει το 

µηχάνηµα σε χώρο που θα υποδειχτεί από το Αιµατολογικό Εργαστήριο, να 

εκπαιδεύσει τους χρήστες και τουλάχιστον δύο τεχνικούς του Νοσοκοµείου 

µας στον χώρο εγκατάστασης 

23. Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και εγχειρίδιο service στα Ελληνικά 

ή στα Αγγλικά. 

24. Να συνοδεύεται από εγγύηση παροχής ανταλλακτικών και τεχνικής 

υποστήριξης για τουλάχιστον επτά (7) έτη. 

25. Να είναι ετοιµοπαράδοτη. Χρόνος παράδοσης 30 ηµερών (µικρότερος θα 

εκτιµηθεί σαν πλεονέκτηµα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


