ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ 2Ης ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ «ΑΓ. ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ»
ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΑΓΙΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΟΙΑ
ΖΤΓΟ ΑΝΑΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΚΩΝ ΑΙΜΑΣΟ-ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ
1. Ο ζσγϊπ αμακιμηςήοαπ ποέπει μα είμαι μια ρσρκεσή ρϋγυοξμηπ ςευμξλξγίαπ για
ςασςϊυοξμη ζϋγιρη και αμακίμηρη ςχμ αρκόμ αίμαςξπ καθ’ ϊλη ςημ διάοκεια ςηπ
αιμξληφίαπ, καςάλληλη για ϊλξσπ ςξσπ αρκξϋπ αίμαςξπ.
2. Να είμαι ρσρκεσή απλή ρςημ υοήρη, με εϋκξλη οϋθμιρη, μικοξϋ ρυεςικά ϊγκξσ και
βάοξσπ, με ειδική βαλίςρα μεςατξοάπ.
3. Να λειςξσογεί αθϊοσβα με ςάρη δικςϋξσ πϊληπ 220 V/50Hz. Να τέοει
επαματξοςιζϊμεμη μπαςαοία πξσ μα επιςοέπει ςημ ρσμευή λειςξσογία έχπ 10 όοεπ
έςρι όρςε μα μημ διακϊπςεςαι η αιμξληφία ρε πεοίπςχρη διακξπήπ οεϋμαςξπ και μα
μπξοεί μα αμςαπξκοιθεί ρςιπ αμάγκεπ ςχμ ενχςεοικόμ αιμξληφιόμ.
4. Ο καθαοιρμϊπ μα είμαι εϋκξλξπ και μα γίμεςαι με αρταλή σλικά όρςε μα
ποξρςαςεϋεςαι η ρσρκεσή, ξ υοήρςηπ και ξ αρκϊπ αίμαςξπ.
5. Να διαθέςει ϊλξσπ ςξσπ απαοαίςηςξσπ ασςξμαςιρμξϋπ και ρσρςήμαςα αρτάλειαπ για
ποξρςαρία ςξσ υοήρςη και ςξσ αιμξδϊςη απϊ πεοίπςχρη λάθξσπ ή λάθξπ υειοιρμϊ.
6. Η ρυεδίαρη ςηπ ρσρκεσήπ μα επιςοέπει ςημ υοηριμξπξίηρή ςηπ είςε απϊ δενιά είςε απϊ
αοιρςεοά ςηπ πξλσθοϊμαπ αιμξληφίαπ υχοίπ ποξβλήμαςα.
7. Να έυει μεγάλη εσαμάγμχρςη φητιακή ξθϊμη με ρσμευή έμδεινη ςηπ ρσλλεγϊμεμηπ
πξρϊςηςαπ αίμαςξπ ρε ml, ςηπ όοαπ, ςηπ ημεοξμημίαπ, ςημ καςάρςαρη ςηπ μπαςαοίαπ
και ςημ υοξμική διάοκεια ςηπ αιμξληφίαπ. Να ποξκαθξοίζει ςξμ ϊγκξ ςξσ ποξπ λήφη
αίμαςξπ μεςανϋ 0 και 999 ml. Να ελέγυει ϊλεπ ςιπ παοαμέςοξσπ λειςξσογίαπ με
μικοξεπενεογαρςή.
8. Να σπάουει ασςξδιαγμχρςικϊ ποϊγοαμμα βλαβόμ και λαθόμ.
9. Καθ' ϊλη ςη διάοκεια ςηπ αιμξληφίαπ μα γίμεςαι αμάδεσρη ςξσ αμςιπηκςικξϋ ςξσ αρκξϋ
με ςξ λαμβαμϊμεμξ αίμα για ςημ απξτσγή ςχμ θοϊμβχμ.
10. Να εναρταλίζει μια εϋκξλη και άφξγη αιμξληφία. μα είμαι ρσμπαγέπ και ξ δίρκξπ
αμάδεσρηπ μα μπξοεί μα αταιοεθεί καςά βξϋληρη, έςρι όρςε μα σπάουει και η
δσμαςϊςηςα εϋκξλξσ καθαοιρμξϋ και ρε πεοίπςχρη αςσυήμαςξπ μα απξκξλλείςαι μϊμξ
ξ δίρκξπ και ϊυι μα καςαρςοέτεςαι ϊλξ ςξ μηυάμημα
11. Να είμαι ακοιβήπ ρςη ζϋγιρη (έχπ ςα 999ml η απϊκλιρη μα είμαι πεοίπξσ +/- 5ml)
12. Να ποξκαθξοίζει ςξμ ϊγκξ ςξσ ποξπ λήφη αίμαςξπ μεςανϋ 0 και 999 ml.
13. Να δείυμει ρσμευόπ με φητιακή έμδεινη ςημ πξρϊςηςα ςξσ αίμαςξπ πξσ λαμβάμεςαι και
μα διακϊπςει ασςξμάςχπ ςημ αιμξληφία ϊςαμ ρσμπληοχθεί η ποξκαθξοιρμέμη
πξρϊςηςα. Να διαθέςει εμρχμαςχμέμη πέμρα ρσγκϊλληρηπ αρκόμ αίμαςξπ και
ενχςεοικϊ υειοιρςήοιξ ςηπ ρσρκεσήπ για εϋκξλη υοήρη απϊ ςξ ποξρχπικϊ.
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14. Να παοακξλξσθεί ασςϊμαςα ςη οξή ςξσ αίμαςξπ και μα ειδξπξιεί με τχςειμή και
ηυηςική έμδεινη για ξπξιαδήπξςε αμχμαλία παοξσριάζεςαι καςά ςημ αιμξληφία καθόπ
και ςξ ςέλξπ ασςήπ.
15. Να διαθέςει διακϊπςη οξήπ ξ ξπξίξπ μπξοεί θα εμεογξπξιηθεί μϊμξ με μία απλή
«εμςξλή» ςξσ υειοιρςή.
16. Να έυει ςημ δσμαςϊςηςα απξθήκεσρηπ ρςη μμήμη ςξσ διατξοεςικόμ ποξεπιλευθέμςχμ
ϊγκχμ αίμαςξπ.
17. Να σπάουει δσμαςϊςηςα μεςατξοάπ απξςελερμάςχμ ρε ενχςεοική μμήμη USB.
18. Αμ δεμ υοηριμξπξιείςαι για μεγάλξ υοξμικϊ διάρςημα μα κλείμει ασςϊμαςα ποξκειμέμξσ
μα ενξικξμξμείςαι εμέογεια
19. Να έυει μεγάλη ξθϊμη σγοόμ κοσρςάλλχμ ρςημ ξπξία μα απεικξμίζξμςαι ποιμ ςημ
αιμξληφία ξ επιθσμηςϊπ ϊγκξπ αίμαςξπ ποξπ ρσλλξγή, καςά ςη διάοκεια ςηπ
αιμξληφίαπ ξ ρσλλευθείπ ϊγκξπ αίμαςξπ, η οξή ςηπ τλέβαπ ςξσ δϊςη, ξ υοϊμξπ
αιμξληφίαπ, η καςάρςαρη ςηπ μπαςαοίαπ, ημεοξμημία και όοα. Σςημ ίδια ξθϊμη μα
απεικξμίζξμςαι ςσυϊμ ρσμαγεομξί. Να έυει ασςϊμαςη οϋθμιρη ακοίβειαπ οϋθμιρηπ
υοηριμξπξιόμςαπ μϊμξ έμα απλϊ ποϊςσπξ βάοξσπ.
20. Να σπξλξγίζει ασςξμάςχπ ςξ απϊβαοξ ποιμ ςημ έμαονη ςηπ αιμξληφίαπ και, με ειδικϊ
υειοιρμϊ, μα ζσγίζει και μα δείυμει ςξ μικςϊ βάοξπ (αρκϊ-αμςιπηκςικϊ-αίμα).
21. Να αμαδεϋει απαλά ςξ αίμα (παοέυξμςαπ αμάδεσρη ςοιόμ διαρςάρεχμ) με ςξ
αμςιπηκςικϊ ρε ϊλη ςη διάοκεια ςηπ αιμξληφίαπ
22. Να έυει φητιακή ξθϊμη και μικοξωπξλξγιρςή.
23. Να οσθμίζεςαι εϋκξλα και μα είμαι ρυεςικά μικοξϋ ϊγκξσ.
24. Να είμαι απλϊ ρςημ υοήρη ςξσ και μα καθαοίζεςαι εϋκξλα.
25. Να είμαι καςάλληλξ για ϊλξσπ ςξσπ αρκξϋπ αίμαςξπ πξσ κσκλξτξοξϋμ ρςημ αγξοά.
26. Να μπξοεί μα παοαδξθεί με βαλίςρα μεςατξοάπ.
27. Να παοέυεςαι εγγϋηρη καλήπ λειςξσογίαπ ςξσλάυιρςξμ για δϋξ (2) έςη και παοξυή
αμςαλλακςικόμ για δέκα (10) υοϊμια.
28. Να ρσμξδεϋεςαι απϊ ξδηγίεπ υοήρηπ και ρσμςήοηρηπ –επιρκεσήπ (service manual) ρςημ
Ελλημική γλόρρα, ξι ξπξίεπ μα απξδίδξσμ πιρςά ςξ ποχςϊςσπξ κείμεμξ και μα τέοξσμ
ςημ έγκοιρη ςξσ καςαρκεσαρςή.
29. Οι ποξρτέοξμςεπ θα ποέπει με ςημ ποξρτξοά ςξσπ μα καςαθέρξσμ έμςσπξ
(prospectus) ρςξ ξπξίξ μα απεικξμίζξμςαι ρε ρυεδιάγοαμμα ή ρυέδιξ ςα ςευμικά
υαοακςηοιρςικά ςηπ ρσρκεσήπ, για μα πιρςξπξιείςαι η ςασςϊςηςα ςξσ ποξρτεοϊμεμξσ
είδξσπ.
30. Οι ποξρτέοξμςεπ θα ποέπει μα αματέοξσμ ςξμ ςϋπξ ςηπ ρσρκεσήπ, ςξ εογξρςάριξ
καςαρκεσήπ, ςημ υόοα ποξέλεσρηπ, ςξ έςξπ καςαρκεσήπ και ςξ έςξπ ςηπ ποόςηπ
κσκλξτξοίαπ ςξσ μξμςέλξσ ( ςξ ξπξίξ μα απξδεικμϋεςαι με πιρςξπξιηςικϊ ςξσ
εογξρςαρίξσ).
31. Οι ποξρτέοξμςεπ αμαλαμβάμξσμ ςημ σπξυοέχρη μα εκπαιδεϋρξσμ ςξ ποξρχπικϊ ςηπ
αιμξδξρίαπ και ςξ ςευμικϊ ποξρχπικϊ ςξσ μξρξκξμείξσ ρςξμ υόοξ εγκαςάρςαρηπ ςηπ
ρσρκεσήπ.
32. Θα ποέπει μα σπάονει ρσμμϊοτχρη με ςημ ΥΑ Ε3/833/99 ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε (πεοί
ρσρςήμαςξπ διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ και αρτάλειαπ) και με ϊλεπ ςιπ ρυεςικέπ
Εσοχπαψκέπ ξδηγίεπ. Η ρσρκεσή θα ποέπει μα διαθέςει CE Mark.
33. Οι ποξρτέοξμςεπ θα ποέπει μα ποξρκξμίρξσμ τϋλλξ ρσμμϊοτχρηπ για ςημ
ποξρτεοϊμεμη ρσρκεσή. Για ϊλα ςα αμαγοατϊμεμα ρε ασςϊ μα σπάουει παοαπξμπή
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ρςημ ρσγκεκοιμέμη ρελίδα και παοάγοατξ ςχμ επίρημχμ τσλλαδίχμ ή ςχμ επίρημχμ
βεβαιόρεχμ ςξσ καςαρκεσαρςικξϋ ξίκξσ (για ϊςι δεμ αματέοεςαι ρςα νεμϊγλχρρα
τσλλάδια. Να γίμεςαι ακοιβήπ ζϋγιρη ςηπ πξρϊςηςξπ ςξσ αίμαςξπ πξσ παίομξσμε.

ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΑ ΤΚΕΤΗ ΤΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΚΩΝ ΑΙΜΑΣΟ-ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ
1. Η ρσρκεσή ρσγκϊλληρηπ ρχλήμχμ αρκόμ αίμαςξπ μα είμαι επιςοαπέζια, καςάλληλη
για εμςαςική βαοιά υοήρη ςμήμαςξπ αιμξδξρίαπ.
2. Να είμαι εϋυοηρςη ρςη λειςξσογία ςηπ, με εογξμξμικϊ ρυεδιαρμϊ και μικοϊ ϊγκξ όρςε
μα μπξοεί μα ςξπξθεςηθεί με εσκξλία ρςξμ πάγκξ εογαρίαπ ςηπ αίθξσραπ αιμξληφιόμ
και ςξσ εογαρςηοίξσ παοαγόγχμ αίμαςξπ.
3. Να διαθέςει κεταλή ρσγκϊλληρηπ καςάλληλη για επαμαλαμβαμϊμεμεπ ρσγκξλλήρειπ
σφηλήπ πξιϊςηςαπ.
4. Η κεταλή ρσγκϊλληρηπ μα είμαι είςε κεταλή ρσγκϊλληρηπ εμρχμαςχμέμη με ςημ
κεμςοική μξμάδα ςξσ μηυαμήμαςξπ είςε επιςοαπέζια κεταλή (ϊυι ηλεκςοξμική πέμρα
ρτοάγιρηπ υειοϊπ) πξσ ρσμδέεςαι ρςημ κεμςοική μξμάδα ςξσ μηυαμήμαςξπ μέρχ
καλχδίξσ.
5. Να ρσγκξλλά ρχλήμεπ αρκόμ αίμαςξπ απϊ PVC, διάτξοηπ ρκληοϊςηςαπ, πάυξσπ και
διαμέςοχμ, αμενάοςηςα απϊ ςξμ ςϋπξ ςχμ αρκόμ. Να αματεοθεί ςξ εϋοξπ ςχμ
παοαπάμχ παοαμέςοχμ πξσ δϋμαςαι μα ρσγκξλλήρει ποξπ ανιξλϊγηρη.
6. Μεςά απϊ επαμαλαμβαμϊμεμα ρτοαγίρμαςα μα μημ σπεοθεομαίμεςαι όρςε μα
απξτεϋγεςαι η ςξμή ςξσ ρχλήμα ςξσ αρκξϋ και μα μημ επηοεάζεςαι ςξ αίμα μέρα ρςξμ
αρκϊ.
7. Να έυει ςη δσμαςϊςηςα ασςξελέγυξσ ςχμ λειςξσογιόμ ςηπ καςά ςημ εκκίμηρη ποξπ
διαρτάλιρη ςηπ καλήπ λειςξσογίαπ ςηπ και ςηπ αρταλξϋπ εογαρίαπ ςξσ υοήρςη.
8. Να διαθέςει ϊλεπ ςιπ απαοαίςηςεπ εμδείνειπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ καλή και αρταλή
λειςξσογία ςξσ μηυαμήμαςξπ.
9. Θα εκςιμηθεί εάμ διαθέςει ρϋρςημα ελέγυξσ πξιϊςηςαπ ρτοαγίρμαςξπ εμημεοόμξμςαπ
για ςσυϊμ αρςξυίεπ ςξ υοήρςη με ρατή ποξειδξπξιηςική έμδεινη.
10. Να σπάουει η δσμαςϊςηςα καθαοιρμξϋ ςηπ κεταλήπ ρσγκϊλληρηπ με αρτάλεια και
εσκξλία και υχοίπ ασςϊ μα βλάπςει ςημ λειςξσογία ςηπ.
11. Να ποξρςαςεϋεςαι ξ υοήρςηπ καςά ςημ διάοκεια ςηπ λειςξσογίαπ απϊ ςημ έκθερη ρε
οαδιξρσυμϊςηςεπ ρε ρσγκϊλληρη με οαδιξρσυμϊςηςεπ.
12. Να μημ απαιςξϋμςαι αμαλόριμα για ςη λειςξσογία ςηπ.
13. Να παοέυεςαι εγγϋηρη καλήπ λειςξσογίαπ ςξσλάυιρςξμ για δϋξ (2) έςη και παοξυή
αμςαλλακςικόμ για δέκα (10) υοϊμια ςξσλάυιρςξμ.
14. Να ρσμξδεϋεςαι καςά ςημ παοάδξρη απϊ εγυειοίδιξ υοήρηπ, ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ
βλαβόμ και ρςημ Ελλημική γλόρρα.
15. Οι ποξρτέοξμςεπ αμαλαμβάμξσμ ςημ σπξυοέχρη μα εκπαιδεϋρξσμ ςξ ποξρχπικϊ ςηπ
αιμξδξρίαπ και ςξ ςευμικϊ ποξρχπικϊ ςξσ μξρξκξμείξσ ρςξμ υόοξ εγκαςάρςαρηπ ςηπ
ρσρκεσήπ.
16. Θα ποέπει μα ςηοεί πλήοχπ ϊλεπ ςιπ Εσοχπαψκέπ ξδηγίεπ ρυεςικά με ςη διαρτάλιρη
πξιϊςηςαπ και αρτάλειαπ. Η ρσρκεσή θα ποέπει μα διαθέςει CE Mark.
17. Οι ποξρτέοξμςεπ θα ποέπει μα ποξρκξμίρξσμ τϋλλξ ρσμμϊοτχρηπ για ςημ
ποξρτεοϊμεμη ρσρκεσή. Για ϊλα ςα αμαγοατϊμεμα ρε ασςϊ μα σπάουει παοαπξμπή
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ρςημ ρσγκεκοιμέμη ρελίδα και παοάγοατξ ςχμ επίρημχμ τσλλαδίχμ ή ςχμ επίρημχμ
βεβαιόρεχμ ςξσ καςαρκεσαρςικξϋ ξίκξσ (για ϊςι δεμ αμαγοάτεςαι ρςα νεμϊγλχρρα
τσλλάδια).
18. Να λειςξσογεί ρε σφηλέπ ρσυμϊςηςεπ για μα μημ αμαπςϋρρει καθϊλξσ θεομϊςηςα.
19. Να έυει οσθμιζϊμεμξ υοϊμξ ρσγκϊλληρηπ 2-10” ή και μικοϊςεοξ ασςϊμαςα ή
υειοξκίμηςα.
20. Οι ρσγκξλλήρειπ μα επιςσγυάμξμςαι με σφηλή ρσυμϊςηςα και ϊυι με θεομξρσγκϊλληρη
όρςε μα μημ επηοεάζεςαι ςξ αίμα μέρα ρςξμ αρκϊ.
21. Να μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί με επιςοαπέζια ριαγόμα ή με ηλεκςοξμική πέμρα υειοϊπ
ή και με ςα δϋξ ρϋμτχμα με ςιπ αμάγκεπ ςξσ υοήρςη.
22. Να έυει ςοξτξδξςικϊ ςξ ξπξίξ: Να λειςξσογεί με ςάρη λειςξσογίαπ 200-240V Να
λειςξσογεί με ρσυμϊςηςα 40-60Ηz.
23. To ρσμξλικϊ βάοξπ ςηπ ρσρκεσήπ μαζί με ςη ριαγόμα μα μημ νεπεομά ςα 4,5 kg.
24. Να ρσμξδεϋεςαι απϊ βαλιςράκι μεςατξοάπ

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΓΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΑΚΩΝ ΑΙΜΑΣΟ
1. Να είμαι καςάλληλξπ για ϊλξσπ ςξσπ ςϋπξσπ αρκόμ αίμαςξπ.
2. Να λειςξσογεί με οεϋμα 100-240V / 50-60Hz
3. Να είμαι εϋκξλξπ ρςξμ υειοιρμϊ
4. Να σπάουει δσμαςϊςηςα επίδεινηπ ετϊρξμ ζηςηθεί απϊ ςημ επιςοξπή.
5. Να είμαι ελατοϋπ ,μικοϊςεοξπ απϊ 1000 gr
6. Να διαθέςει ζεϋγξπ κσλίμδοχμ με ρϋρςημα καθξδήγηρηπ.
7. Να διαθέςει ασςϊμαςξ κεμςοάοιρμα ςχμ ρχλημίρκχμ
8. Να λειςξσογεί είςε δενιϊρςοξτα είςε αοιρςεοϊρςοξτα
9. Να δϋμαςαι μα υοηριμξπξιηθεί και χπ επιςοαπέζιξπ .
10. Να ρσμξδεϋεςαι απϊ βαλιςράκι μεςατξοάπ
11. Να διαθέςει Σήμαμρη CE
12. Όλξι ξι ρσμμεςέυξμςεπ σπξυοεχςικά ποέπει μα διαθέςξσμ ρϋρςημα πξιϊςηςαπ ΕΝ ΙSO
9001:08, με πεδίξ πιρςξπξίηρηπ ςημ διακίμηρη ιαςοξςευμξλξγικόμ ποξψϊμςχμ και EN
ISO 13485:03, με πεδίξ πιρςξπξίηρηπ ςημ ςευμική σπξρςήοινη ιαςοξςευμξλξγικόμ
ποξψϊμςχμ
13. Εγγϋηρη καλήπ λειςξσογίαπ για ϊλα ςα μέοη ςηπ ρσρκεσήπ Δσξ (2) έςη

ΤΔΑΣΟΛΟΤΣΡΟΤ- ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ
1. Να διαθέςει ενχςεοικϊ πεοίβλημα απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα σφηλήπ πξιϊςηςξπ
2. Να απξςελείςαι απϊ ερχςεοικϊ υόοξ εογαρίαπ (κάδξπ) και κάλσμμα απϊ αμξνείδχςξ
υάλσβα
3. Να απξςελείςαι απϊ δϋξ αμενάοςηςα μέοη με ιρυσοή εμδιάμερη μϊμχρη απϊ
σαλξβάμβακα όρςε μα διαςηοεί ςξ ενχςεοικϊ ςξσ φσυοϊ καςά ςημ λειςξσογία.
4. Να διαθέςει ρςοϊτιγγα για ςημ εϋκξλη εκκέμχρη ςξσ δξυείξσ.
5. Να διαθέςει γεμικϊ διακϊπςη (ON/OFF), φητιακέπ εμδείνειπ ποξ ςξπξθεςημέμηπ και
ςοέυξσραπ θεομξκοαρίαπ, αμϊδξσ θεομξκοαρίαπ, υοξμξκαθσρςέοηρηπ, υοϊμξσ
λειςξσογίαπ, ALARM
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6. Να διαθέςει ρϋρςημα ποξρςαρίαπ απϊ σπεοθέομαμρη ρε πεοίπςχρη αμϊδξσ ςηπ
θεομξκοαρίαπ πάμχ απϊ 10ξ C απϊ ςημ ποξ επιλευθείρα ςιμή καθόπ επίρηπ και
μηυαμικϊ θεομξρςάςη αρταλείαπ .
7. Να διαθέςει εμρχμαςχμέμξ φητιακϊ υοξμϊμεςοξ (1 λεπςϊ – 99:59 όοεπ) όρςε ξ
υειοιρςήπ μα μπξοεί μα ποξγοαμμαςίρει ςξ οσθμϊ λειςξσογίαπ ςξσ σδαςϊλξσςοξσ
8. Η θεομξκοαρία οσθμίζεςαι απϊ πεοιβάλλξμ έχπ 95ξC
9. Να διαθέςει αμιυμεσςή θεομξκοαρίαπ σφηλήπ ακοίβειαπ
10. Ακοίβεια θεομξκοαρίαπ ±0.1ξC.
11. Ιρξκαςαμξμή θεομξκοαρίαπ ±0.25ξC.
12. Να παοέυεςαι εγγϋηρη καλήπ λειςξσογίαπ ςξσλάυιρςξμ για δϋξ (2) έςη και παοξυή
αμςαλλακςικόμ για δέκα (10) υοϊμια.
13. Θα ποέπει μα ςηοεί πλήοχπ ϊλεπ ςιπ Εσοχπαψκέπ ξδηγίεπ ρυεςικά με ςη διαρτάλιρη
πξιϊςηςαπ και αρτάλειαπ.

ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΑ ΖΤΓΑΡΙΑ ΑΚΩΝ ΑΙΜΑΣΟ-ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Λειςξσογία απϊβαοξσ ϊπξσ σπξλξγίζει ςξ καθαοϊ βάοξπ υχοίπ ςξ βάοξπ ςξσ δξυείξσ
πξσ μπξοεί μα βάλεςε επιποϊρθεςα
Να διαθέςει απξρπόμεμξ πλαςϊ καςαρκεσαρμέμξ απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα για εϋκξλξ
καθάοιρμα.
Να διαθέςει και επαματξοςιζϊμεμη μπαςαοία πξσ ςηπ δίμει ασςξμξμία.
Να ρσμπεοιλαμβάμεςαι καλόδιξ ςοξτξδξρίαπ με ςξ ξπξίξ μπξοεί μα λειςξσογεί μϊμιμα
ρςημ ποίζα ή μα τξοςίζεςε.
Να διαθέςει μμήμεπ για απξθήκεσρη ςιμόμ
Να διαθέςει ξθϊμη έμδεινηπ βάοξσπ και ςσυϊμ βλαβόμ
Να είμαι εϋκξλη ρςη υοήρη
Να διαθέςει βαλιςράκι μεςατξοάπ όρςε μα μπξοεί μα μεςατεοθεί με εσκξλία
Να ρσμξδεϋεςαι καςά ςημ παοάδξρη απϊ εγυειοίδιξ υοήρηπ, ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ
βλαβόμ και ρςημ Ελλημική γλόρρα.
Να σπάουει η δσμαςϊςηςα ακοιβήπ ζϋγιρηπ 40gr-6kgr.
Να παοέυεςαι εγγϋηρη καλήπ λειςξσογίαπ ςξσλάυιρςξμ για δϋξ (2) έςη
Θα ποέπει μα ςηοεί πλήοχπ ϊλεπ ςιπ Εσοχπαψκέπ ξδηγίεπ ρυεςικά με ςη διαρτάλιρη
πξιϊςηςαπ και αρτάλειαπ.
Συχόν παρατηρήσεις να σταλούν:
1. Ταυσδοξμικόπ ρςη Δ/μρη : Σσμς/υξσ Κεταλξπξϋλξσ 17,
83100 Σάμξπ, Τμήμα Ποξμηθειόμ ή
2. Fax: 22730-28968 ή
3. E-mail: promithion@1152.syzefxis.gov.gr
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