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ΘΕΜΑ: Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ζςζκεςαζίαρ για ηη μεηαθοπά μονάδων αίμαηορ
και ζςνοδεςόμενων ηοςρ δειγμάηων
Γενικέρ απαιηήζειρ
1.1 Οη ζπλζήθεο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηνπ αίκαηνο θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ
αίκαηνο θαζνξίδνληαη απφ ηελ Οδεγία 2004/33/ΔΚ (άξζξνπ 5 παξάξηεκα IV) θαη
ην ΠΓ 138/3-08-2005
1.2 Τν αίκα, ηα ζπζηαηηθά πξντφληα αίκαηνο θαη ηα ζπλνδεπηηθά ηνπο δείγκαηα, ηα
νπνία έρνπλ ζπιιεγεί κε ζθνπφ ηελ κεηάγγηζε ή γηα ηελ παξαζθεπή πξντφλησλ
αίκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα κεηάγγηζε ή κεηακφζρεπζε θαη πνπ
απνηειεί ην αληηθείκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ εξαιπούνηαι απφ
φινπο ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ νπζηψλ.
1.3 Η κεηαθνξά πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπζθεπαζία πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε
δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο απνζήθεπζεο ηνπ αίκαηνο
θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αίκαηνο θαη ηε δηαλνκή θαη κεηαθνξά ηνπο (Π.Γ. 25
Δλακφξληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 2005/61/ΔΚ θαη πξνο
ηελ Οδεγία 2005/62/ΔΚ (EEL 256/1.10.2005). Η ζεκαζία ηήξεζεο θαη ειέγρνπ
ησλ θαζνξηδφκελσλ νξίσλ ζεξκνθξαζίαο (αιπζίδα ςχμεο) είλαη ηεξάζηηα, αθνχ
απνθιίζεηο απφ ηα φξηα απηά, κπνξεί λα αιινηψζνπλ δξαζηηθά ην πξντφλ. Η
«αιπζίδα ςχμεο», ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα δηαθφπηεηαη.
1.4 Η ζεξκνθξαζηαθά ειεγρφκελε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ
ελδεδεηγκέλε ρξήζε θαη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ζεξκνθξαζηαθήο απφδνζεο πνπ ζέηεη ην Δ.Κ.Δ.Α.
1.5 Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ζρεηηθέο
κειέηεο επηθχξσζεο θαη ζχκθσλα κε ηα εμαγφκελα απνηειέζκαηα, λα πξνηείλεη
ηελ θαηαιιειφηεξε ιχζε ζεξκνθξαζηαθά ειεγρφκελεο ζπζθεπαζίαο.

1.6 Βαζηθή πξνυπφζεζε απνδνρήο ηεο ζπζθεπαζίαο σο θαηάιιειε γηα ηε δηαλνκή
ζεξκνεπαίζζεησλ πξντφλησλ, είλαη ε δηαηήξεζε, θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ
επνρψλ, ησλ ζεξκνθξαζηαθψλ ζπλζεθψλ απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο αίκαηνο, γηα
ελαέξηεο ή/θαη νδηθνχ δηθηχνπ απνζηνιέο. Οη ζεξκνθξαζηαθά ειεγρφκελεο
ζπζθεπαζίεο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηηο πξνδηαγεγξακκέλεο ζεξκνθξαζηαθέο
ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαθίλεζεο, έσο θαη ηνλ ηειηθφ
παξαιήπηε, αλεμάξηεηα απφ ηηο αλακελφκελεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ή ην
ηειηθφ πξννξηζκφ ησλ αζθψλ αίκαηνο.

Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ζςζκεςαζίαρ
2.1 Η ζεξκνθξαζηαθά ειεγρφκελε ζπζθεπαζία θαη ηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία,
απαηηείηαη λα είλαη θαηάιιεια θαη αζθαιή γηα ελαέξηεο θαη νδηθέο κεηαθνξέο
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο.
2.2 Οη πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ Τερληθά Φπιιάδηα
(Technical Datasheets – TDS) θαη απφ Φχιια Αζθαιείαο Πξντφληνο (Material
Safety Datasheets –MSDS) θαη λα κελ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ηα πιηθά απηψλ σο
επηθίλδπλα γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
2.3 Θα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθέο αληνρέο ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο
(π.ρ. πηψζε), ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ησλ κεηαθεξφκελσλ
κνλάδσλ αίκαηνο ζηηο ζπλζήθεο δηαθίλεζεο θαη θνξηνεθθφξησζεο.
2.4 Θα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ έσο θαη 10 θοπέρ ρσξίο λα
απνιέζνπλ ηελ ζεξκνκνλσηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, ηελ απφδνζε θαη ηηο κεραληθέο
αληνρέο ηνπο.
2.5 Πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ Οδεγίεο Γηαρείξηζεο ψζηε λα ππάξρεη ζαθήλεηα
ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ
πξντφληνο απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε. Δίλαη επηζπκεηή ε απνηχπσζε ηεο
αλαιπηηθήο ζχλζεζεο ηεο πξνζθεξφκελεο ιχζεο εληφο ησλ Οδεγηψλ Γηαρείξηζεο.
2.6 Η πξνζθεξφκελε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα θέξεη επδηάθξηηε εμσηεξηθή
επηζήκαλζε κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηα
εκπιεθφκελα κέξε (νδεγνί, δηαλνκείο θ.ιπ.) ζρεηηθά κε ηνλ νξζφ ηξφπν
ρεηξηζκνχ, απνζήθεπζεο θαη ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο ψζηε λα
δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ.
2.7 Ο σθέιηκνο φγθνο ηεο ζεξκνθξαζηαθά ειεγρφκελεο ζπζθεπαζίαο φπνπ ζα
ηνπνζεηνχληαη ηα ζπζηήκαηα αζθψλ αίκαηνο ζα είλαη απφ 9 έωρ 10 λίηπα, ψζηε
λα ππάξρεη επαξθήο ρψξνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθψλ, ησλ
νπνίσλ ε ρσξεηηθφηεηα θπκαίλεηαη απφ 0,2 ωρ 0,45 λίηπα.
2.8 Η ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα παξέρεη ιχζε γηα ηε κεηαθνξά, φπνηε απηφ
απαηηείηαη, θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ δεηγκάησλ κε ηε ρξήζε ζηαηψ
ζηαζεξνπνίεζεο.
2.9 Η ζεξκνθξαζία εληφο ηνπ σθέιηκνπ φγθνπ ηεο ζεξκνθξαζηαθά ειεγρφκελεο
ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη εληφο ηνπ εχξνπο απφ 2 έωρ 8 οC ψζηε νη

ζπλζήθεο δηαθίλεζεο λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αίκαηνο θαη λα
κελ δηαθηλδπλεχεηαη ε πνηφηεηα ηνπ αλεμάξηεηα απφ ην πνζνζηφ πιήξσζεο ηνπ
σθέιηκνπ φγθνπ ηεο ζεξκνθξαζηαθά ειεγρφκελεο ζπζθεπαζίαο.
2.10 Η δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία ε ζεξκνθξαζηαθά ειεγρφκελε ζπζθεπαζία
απαηηείηαη λα δηαηεξεί ηηο πξνδηαγεγξακκέλεο ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο
δηαθίλεζεο, 2 έωρ 8 οC, είλαη 24 ώπερ ψζηε λα θαιχπηνληαη πιήξσο θαη ρξνληθά
φιεο νη δηαλνκέο αίκαηνο πξνο πξννξηζκνχο αλά ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.
2.11 Η απφδνζε ησλ ζεξκνθξαζία ειεγρφκελσλ ζπζθεπαζηψλ ζα πξέπεη λα έρεη
επηθπξσζεί κέζσ κειέηεο θαη ζχκθσλα κε ηα Δπξσπατθά ή/θαη Γηεζλή Πξφηππα
επηθχξσζεο απφδνζεο Θεξκνθξαζηαθά Διεγρφκελσλ Σπζθεπαζηψλ (AFNOR,
DIN, θ.η.ι.) Τα ρξεζηκνπνηνχκελα πξφηππα επηθχξσζεο απφδνζεο, νθείινπλ λα
αλαπαξηζηνχλ ξεαιηζηηθά ηηο ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο δηαθίλεζεο πξντφλησλ
ζηε Μεζφγεην θαη εηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα αλά φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
2.12 Όπνπ γίλεηαη ςπθηηθνχ πιηθνχ (ςπθηηθφ κέζν, παγνθχζηεο θ.η.ι.), ην
ρξεζηκνπνηνχκελν ςπθηηθφ πιηθφ δελ επηηξέπεηαη λα έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε
ηνπο κεηαθεξφκελνπο αζθνχο αίκαηνο.
2.13 Τν ρξεζηκνπνηνχκελν ςπθηηθφ κέζν πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα
Τερληθά Φπιιάδηα (Technical Datasheets – TDS) θαη απφ Φχιια Αζθαιείαο
Πξντφληνο (Material Safety Datasheets –MSDS) θαη λα κελ έρεη ηαμηλνκεζεί σο
επηθίλδπλν γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
2.14 Τν ςπθηηθφ κέζν απαηηείηαη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα κεηά ηελ
έμνδν ηνπ απφ ηνλ αληίζηνηρν ζάιακν ςχμεο/ζπληήξεζεο ή/θαη ρψξν
απνζήθεπζεο ηνπ. Οη δεηνχκελεο ζεξκνθξαζηαθά ειεγρφκελεο ζπζθεπαζίεο ζα
πξέπεη λα κπνξνχλ λα ππνδερηνχλ ηα ζπζηήκαηα αζθψλ αίκαηνο ακέζσο κεηά
ηελ έμνδν ηνπο απφ ην ζάιακν ζπληήξεζεο θαη λα ζπζθεπάδνληαη ζην πην
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.
3. Πποδιαγπαθέρ ππομηθεςηή
3.1 Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξφηππνπ ISO 9001 θαη λα θέξεη ηε
ζρεηηθή πηζηνπνίεζε.
3.2 Να δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηηο αλάγθεο ηερληθήο ππνζηήξημεο
ή/θαη εμππεξέηεζεο ηνπ Δ.Κ.Δ.Α. θαζψο θαη γηα ηε δπλαηφηεηα παξνρήο
εθπαίδεπζεο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζηελ νξζή δηαρείξηζε ηεο ζεξκνθξαζηαθά
ειεγρφκελεο ζπζθεπαζίαο, εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην.
3.3 Να δηαζέηεη δηαπηζηεπκέλε εκπεηξία θαη ελεξγή παξνπζία ζηνλ Τνκέα ηεο
παξνρήο νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ ζεξκνθξαζηαθά ειεγρφκελσλ ζπζθεπαζηψλ
απνδεηθλπφκελε κε πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ.

4. Πίνακαρ Θεπμοκπαζιών μεηαθοπάρ
Πποϊόν

Μνλάδεο νιηθνχ αίκαηνο

Θεπμοκπαζία
μεηαθοπάρ
+2 OC έσο +8 OC

Μνλάδεο νιηθνχ αίκαηνο
πνπ πξννξίδεηαη γηα
παξαζθεπή αηκνπεηαιίσλ.
Μνλάδεο νιηθνχ αίκαηνο
κεηά ηελ ιήςε ηνπ θαη
αθνχ δελ έρεη
κεζνιαβήζεη απνζήθεπζε
ζε ζεξκνθξαζία
ζπληήξεζεο (+2 OC έσο 6
O
C)
Μνλάδεο εξπζξνθπηηάξσλ

Παπαηηπήζειρ
Σην ηέινο ηνπ κέγηζηνπ ρξφλνπ
κεηαθνξάο ε ζεξκνθξαζία δελ
επηηξέπεηαη λα έρεη ππεξβεί ηνπο
+10 OC
Με ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρεη
κεζνιαβήζεη απνζήθεπζε ζε
ςπγείν ζπληήξεζεο.

+20 OC έσο +24 OC
Σε θάζε πεξίπησζε ε
ζεξκνθξαζία δελ πξέπεη λα πέζεη
θάησ απφ +18 OC.

+2 OC έσο +8 OC

Μνλάδεο αηκνπεηαιίσλ

+20 OC έσο +24 OC

Σπλνδεπηηθά δείγκαηα

+2 OC έσο +8 OC

Σην ηέινο ηνπ κέγηζηνπ ρξφλνπ
κεηαθνξάο ε ζεξκνθξαζία δελ
επηηξέπεηαη λα έρεη ππεξβεί ηνπο
+10 OC.
Η ζεξκνθξαζία θαηά ηε
κεηαθνξά ζα είλαη θαηά ην
δπλαηφλ πιεζηέζηεξε ζηε
ζπληζηψκελε ζεξκνθξαζία
απνζήθεπζεο.
Δθηφο θαη εάλ δελ
πξνζδηνξίδεηαη δηαθνξεηηθά.

Η ζχληαμε ησλ αλσηέξσ γεληθψλ απαηηήζεσλ, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
ζπζθεπαζίαο, ησλ πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεπηή θαη ηνπ πίλαθα ζεξκνθξαζηψλ
κεηαθνξάο βαζίζηεθε ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Αηκνδνζίαο
(Δ.ΚΔ.Α).

Σστόν παρατηρήσεις να σταλούν:
1. Τατσδρομικώς ζηη διεύθσνζη : Σσνη/τοσ Κεθαλοπούλοσ 17, ηκ 83100, Σάμος
ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηλεκηρονική Διεύθσνζη : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παραηηρήζεις για ηετνικές προδιαγραθές)

