
 

1 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7200€ με ΦΠA 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Αρίθμ πρωτ: 14359/05/04/2020 

 

1. Επιτραπέζιος κλίβανος υγρής αποστείρωσης (Autoclave) ειδικός για αποστείρωση τυλιγμένων ή 

ατύλιχτων εργαλείων, εργαλείων με αυλούς και κοιλότητες (όπως λαπαροσκοπικά) ΚΛΑΣΗΣ Β 

σύμφωνα με την τελευταία κωδικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μικρούς κλιβάνους υγρής 

αποστείρωσης. 

2. Η συσκευή να έχει κυλινδρικό θάλαμο από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητος (AISI 316 L) 

διαστάσεων τουλάχιστον διαμέτρου 240 χιλ. και  βάθος τουλάχιστον 500 χιλ. Ο θάλαμος να 

έχει υποστεί επεξεργασία ηλεκτροχημικού γυαλίσματος ( electropolished) για αντοχή στη 

διάβρωση και εύκολο καθαρισμό.  

3. Να έχει θύρα με εσωτερικό τοίχωμα επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα 316 L με διπλό σύστημα 

ασφαλίσεως που δεν θα επιτρέπει το άνοιγμα όταν ο θάλαμος είναι υπό πίεση. 

4. Να φέρει ραφιέρα από ανοξείδωτο χάλυβα με αφαιρούμενα τουλάχιστον 4 ανοξείδωτα διάτρητα 

ράφια. 

5. Να έχει εξωτερικό πλαίσιο από φύλλα αλουμινίου με βαφή φούρνου για μεγάλη μακροζωία και 

ασφάλεια.  

6. Ο κλίβανος να διαθέτει ενσωματωμένη διάταξη άμεσης παραγωγής ατμού (ατμογεννήτρια). 

7. Ο κλίβανος να διαθέτει ενσωματωμένη αντλία κενού, για δημιουργία κενού πριν την αποστείρωση 

και κατά τη φάση στεγνώματος. Η δημιουργία κενού πριν την φάση αποστείρωσης (Pre-vacuum) 

να αφαιρεί τον αέρα που είναι εγκλωβισμένος στον θάλαμο και στα προς αποστείρωση είδη, 

διευκολύνοντας έτσι την διείσδυση του ατμού. Η δημιουργία κενού κατά τη φάση στεγνώματος να 

διευκολύνει την αφαίρεση του ατμού και το γρήγορο στέγνωμα των αποστειρωμένων ειδών. 

8. Ο κλίβανος να ικανοποιεί τη δοκιμασία διεισδυτικότητας ατμού, όπως αυτή ορίζεται από τη 

διεθνή νομοθεσία με τη δοκιμασία (test) BOWIE , DICK TEST & HELIX TEST. 

9. Η ύπαρξη κενού προ και μετά την αποστείρωση να καθιστά τον κλίβανο ιδανικό για αποστείρωση 

εργαλείων (γυμνών ή τυλιγμένων) τα οποία φέρουν αυλούς ή κοιλότητες καθώς επίσης και ειδών 

από ύφασμα τα οποία συνήθως αποστειρώνονται τυλιγμένα σε ειδικά χαρτιά αποστείρωσης. 

10. Η λειτουργία του κλιβάνου να προγραμματίζεται και ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή για τελείως 

αυτόματη λειτουργία με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 5 προγραμμάτων λειτουργίας και δύο 

προγραμμάτων ελέγχου: 

i. Ατύλιχτα Εργαλεία στους 134°C 

ii. Τυλιγμένα Εργαλεία στους 134°C 
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iii. Ατύλιχτα Ευαίσθητα Εργαλεία στους 121°C 

iv. Τυλιγμένα Ευαίσθητα Εργαλεία στους 121°C 

v. Prion στους 134°C  

vi. Πρόγραμμα ελέγχου στεγανότητας Leak Test 

vii. Πρόγραμμα BOWIE & DICK TEST 

11. Όλες οι παράμετροι των προγραμμάτων να είναι εισηγμένες στην μνήμη, εάν ο χειριστής έχει τη 

δυνατότητα να επέμβει στις παραμέτρους του κάθε προγράμματος, δηλαδή να επιλέξει 

θερμοκρασία, διάρκεια και φάση στεγνώματος ή όχι, προσωρινά ή μόνιμα, θα εκτιμηθεί ως 

πλεονέκτημα. 

12. Οι παράμετροι λειτουργίας να επιλέγονται και να παρουσιάζονται μέσω ψηφιακής οθόνης. 

13. Ψηφιακή ένδειξη πίεσης και θερμοκρασίας με όρια λειτουργίας 1,4 Atm. στους 121 οC και 2,2 Atm. 

στους 134 οC. 

14. Ο θάλαμος να έχει: Ενδείξεις για θέρμανση, αποστείρωση, εκτόνωση, στέγνωμα, σφάλμα 

λειτουργίας, ανάγκη προσθήκης νερού, κλείσιμο πόρτας, γενικός διακόπτη on-off. Να υπάρχει 

πλην της ψηφιακής οθόνης τριπλός διακόπτης αφής για την εκκίνηση όλων των λειτουργιών. 

15. Να έχει δοχείο αποθήκευσης του απεσταγμένου νερού, και ξεχωριστό δοχείο στο οποίο να 

επιστρέφουν τα συμπυκνώματα μετά το τέλος της αποστείρωσης. 

16. Να έχει σύστημα ασφαλείας από υπερθέρμανση σε περίπτωση ανεπαρκούς ποσότητος νερού στο 

θάλαμο και βαλβίδα ασφαλείας, με αυτόματη διακοπή της λειτουργίας του κλιβάνου, με οπτική 

και ακουστική ένδειξη. 

17. Ο κύκλος λειτουργίας να είναι αυτόματος, αφού επιλεγεί η επιθυμητή θερμοκρασία και διάρκεια.  

18. Ο κλίβανος να μπορεί να δεχτεί ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή, που καταγράφει την ώρα και 

ημέρα, τον κωδικό του χειριστή, τις ονομαστικές παραμέτρους και τον αριθμό του προγράμματος 

και ανά 1’ τις πραγματικές παραμέτρους του κύκλου. Επίσης να καταγράφει τυχόν ανωμαλίες ή 

βλάβες κατά την λειτουργία. Να κρατάει ιστορικό των τελευταίων 40 κύκλων. 

19. Ο κλίβανος να διαθέτει σειριακή θύρα USB για μεταφορά των δεδομένων σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή , για τη διαδικασία διακρίβωσής του και να συνοδεύεται από το αντίστοιχο λογισμικό 

για παρουσίαση, επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων αποστείρωσης. 

20. Η όλη κατασκευή να προσφέρει μεγίστη ασφάλεια, αξιοπιστία, διάρκεια ζωής, ευκολία στον 

χειρισμό και συντήρηση.  

21. Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ASME code section I και section VIII, 

Div. I και PED 97/23/EC – Pressure Equipment Directive 

22. Επίσης να συμφωνεί με : 

Οδηγίες 

a. MDD 93/42/EEC amended in Directive 2007/47/EEC 
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b. 2002/96/EC WEEE and 2002/95/EC RoHS 

 

Πρότυπα 

a. AAMI/ANSI ST-55:2010, FDA 510K cleared  

b. EN 13060: 2004+A2: 2010 - Small Steam Sterilizer 

c. EN 61010-1: 2010 Safety Requirements for measurement control and laboratory use 

d. EN 61326-1: 2006 Electrical Equipment for EMC Requirements 

e. EN 61010-2-40: 2005 Safety requirements for sterilizers used to treat medical materials 

f. EN 17665-1: 2006 Sterilization of health care products – moist heat  

g. ΕΝ 60601-1-2: Γενικές προδιαγραφές ασφαλείας συμπεριλαμβανομένου σημαντικά 

χαρακτηριστικά επίδοσης, συμπληρωματικές προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικής 

συμβατότητας και ελέγχου. 

23. Να μην απαιτούνται εξωτερικές συνδέσεις, πλην της παροχής ρεύματος 220V/50Hz 

24. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα εκτύπωσης της απόδειξης της αποστείρωσης. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Να λειτουργεί με τάση δικτύου πόλης, 220 VAC/50 ΗΖ. 

2. Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης- επισκευής, 

3. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) χρόνια και παροχής ανταλλακτικών για δέκα 

(10) χρόνια, από την οριστική παραλαβή του. 

4. Οι προσφέροντες κατά την διάρκεια της εγγύησης να αντικαθιστούν τον κλίβανο στην περίπτωση μη 

λειτουργίας του άνω των δύο(2) ημερών.  

5. Οι προσφέροντες θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν το ιατρικό- τεχνικό προσωπικό 

στον χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος . 

6. Οι προσφέροντες θα πρέπει να αναφέρουν τον τύπο, το εργοστάσιο κατασκευής, την χώρα 

προέλευσης, το έτος κατασκευής και το έτος της πρώτης κυκλοφορίας του μοντέλου (το οποίου να 

αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του εργοστασίου). 

7. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark, και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για 

Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μedical grade). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά. 

8. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από  αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08, ISO 13485/03 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά. 

9. Ο χρόνος παράδοσης να μην ξεπερνά το όριο των 60 ημερών, στον χώρο εγκατάστασης και 

λειτουργίας του. 
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10. Οι προσφέροντες, οφείλουν να συντάσσουν φύλλο συμμόρφωσης για τα προσφερόμενα μηχανήματα 

και για όλα τα αναγραφόμενα σε αυτό, να υπάρχει παραπομπή στην συγκεκριμένη σελίδα και 

παράγραφο των επίσημων φυλλαδίων(όχι φωτοαντίγραφα) ή επισήμων βεβαιώσεων του 

κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη ύπαρξη του πιο 

πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού. 

 

 

 

 


