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ΑΠΟΦΑΣΗ 
                      

             O Kοινός ∆ιοικητής των ∆ιασυνδεόµενων Γ.Ν.Λασιθίου- Γ.Ν.-ΚΥ Νεα̟όλεως 

“∆ιαλυνάκειο”  έχοντας υ̟όψη:   

 

1.Την µε αρ.̟ρωτ.521/26-2-2020 αναφορά της Οικονοµικής Υ̟ηρεσίας της Οργανικής 

Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου του Γ.Ν.Λασιθίου σχετικά µε έγκριση σκο̟ιµότητας, 

τεχνικών ̟ροδιαγραφών, έγκριση διενέργειας Προϊόντων Αίµατος και Σάκων Αίµατος, 

έγκριση τευχών διακήρυξης και ορισµό ε̟ιτρο̟ής α̟οσφράγισης-αξιολόγησης. 

 

2. Τα ̟ρωτογενή και εγκεκριµένα αιτήµατα των νοσοκοµείων για τον ̟αρα̟άνω 

αναφερθέντα διαγωνισµό 

 

3. Τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές ̟ου συντάχθηκαν α̟ό τον ∆/ντή του τµήµατος λαµβάνοντας 

υ̟όψη τα σχόλια ̟ου υ̟οβλήθηκαν στην διάρκεια της δηµόσιας διαβούλευσης. 

 

4. Το γεγονός ότι δεν έχει συγκροτηθεί σε σώµα το νέο  ∆/κο Συµβούλιο µετά τον 

διορισµό του ∆ιοικητού και Ανα̟ληρωτών ∆ιοικητών των υγειονοµικών Μονάδων του 

Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν.-ΚΥ  Νεα̟όλεως «∆ιαλυνάκειο».  

4. Την µε αρ.̟ρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ.1107/9-1-2020 Υ̟ουργική α̟όφαση (ΦΕΚ 

12/τ.ΥΟ∆∆/13-1-2020) ̟ερί διορισµού του Κοινού ∆ιοικητού  των ∆ιασυνδεόµενων 

Γ.Ν.Λασιθίου- Γ.Ν.-ΚΥ Νεα̟όλεως “∆ιαλυνάκειο”. 

 

Α ̟ ο φ α σ ί ζ ε ι 

Α. Εγκρίνει την σκο̟ιµότητα της ̟ροµήθειας Προϊόντα αίµατος & Σάκοι αίµατος για τις 

ανάγκες της Οργανικής Μονάδας Έδρας του Γ.Ν. Λασιθίου ̟ροϋ̟ολογισθείσας δα̟άνης 

16.475,00 ̟λέον Φ.Π.Α.  

Β. Εγκρίνει τις ̟αρακάτω αναφερόµενες τεχνικές ̟ροδιαγραφές του διαγωνισµού ̟ου 

συντάχθηκαν α̟ό τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
 

α/α ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ M/M ΠΟΣΟΤ 

1 

ΤΕΤΡΑΠΛΟΙ ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ 450 ml 

 (ΤΥΠΟΣ 8 ) 

Τετρα̟λοί Ασκοί Αίµατος CPD ή CP2D  450 ml µε δύο δορυφορικούς ασκούς 

τουλάχιστον  400ml έκαστος και έναν τουλάχιστον  300 ml µε ̟ροσθετικό 

συντηρητικό διάλυµα 100 ml για ερυθρά τουλάχιστον 42 ηµερών, ̟λάσµα και 

αιµο̟ετάλια 5 ηµερών α̟ό Buffy coat. TEM 1000 

2 

ΤΡΙΠΛΟΙ ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ 450 ML  

(ΤΥΠΟΣ 5) 

Τρι̟λοί Ασκοί Αίµατος CPD ή CPD2D 450 ml και δύο δορυφορικούς ασκούς 

τουλάχιστον 300 και 300 ml έκαστος µε ̟ροσθετικό συντηρητικό διάλυµα 100 

ml για ερυθρά τουλάχιστον 42 ηµερών, ̟λάσµα και αιµο̟ετάλια 5 ηµερών. TEM 1400 
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3 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ 

ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ∆ΥΟ ΣΥΝΟ∆ΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ TEM 120 

4 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 

ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο ΑΣΚΟ  TEM 40 

5 
ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΚΛΙΠΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΑΣΚΩΝ 

ΑΙΜΑΤΟΣ   ΤΕΜ 5000 

6 
ΛΕΠΙ∆ΕΣ ΑΣΗΠΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΗΠΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΤΗΣ TERUMO TEM 

420 

 

 

  

ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 

1. Τετρα̟λοί ασκοί συλλογής αίµατος µε CPD των 450 ml µε δύο δορυφορικούς 

ασκούς τουλάχιστον των 400 ml έκαστος και ένα τουλάχιστον των 300ml, µε 

̟ροσθετικό συντηρητικό διάλυµα  για ερυθρά 42 ηµερών , ̟λάσµα (FFP) και 

αιµο̟ετάλια  ̟έντε ηµερών  

(1000 τεµάχια) 

2. Τρι̟λοί Ασκοί Αίµατος CPD ή CPD2D 450 ml και δύο δορυφορικούς ασκούς 

τουλάχιστον 300 και 300 ml έκαστος µε ̟ροσθετικό συντηρητικό διάλυµα 100 ml 

για ερυθρά τουλάχιστον 42 ηµερών, ̟λάσµα και αιµο̟ετάλια 5 ηµερών.  

(1400 τεµάχια) 

3. Εργαστηριακά φίλτρα λευκαφαίρεσης και ̟λύσης ερυθροκυττάρων µε δύο 

συνοδούς ασκούς   

(120 τεµάχια)  

4. Εργαστηριακά φίλτρα λευκαφαίρεσης ερυθροκυττάρων µε συνοδό ασκό . 

 (40 τεµάχια). 

5. Μεταλλικά Κλι̟ς τετράγωνα για σφράγιση σωλήνων ασκών αίµατος   

(5000 τµχ) 

6. Λε̟ίδες άση̟της συγκόλλησης ασκών αίµατος για την συσκευή άση̟της 

συγκόλλησης  TERUMO . 

(420 τµχ) 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ 

Το ̟λαστικό των ασκών να είναι άριστης ̟οιότητας και υψηλής δια̟ερατότητας, 

α̟όλυτα διαυγές και άχρωµο, συµβατό µε το ανάλογο ̟αράγωγο αίµατος ̟ου θα 

α̟οθηκευτεί. 

Ο σχεδιασµός του ασκού θα είναι ̟ολύ ̟ροσεκτικός ώστε να ̟ληροί όλες τις 

α̟αιτήσεις χρήσης µιας σύγχρονης Τρά̟εζας Αίµατος. Θα ̟ρέ̟ει να εξασφαλίζουν την 

ασφαλή και άνετη συλλογή, α̟οθήκευση, ε̟εξεργασία, µεταφορά, διαχωρισµό και 

χορήγηση ολικού αίµατος και των ̟αραγώγων αυτού. Θα φέρει άριστες και ασφαλείς 

̟εριµετρικές συγκολλήσεις χωρίς ̟εριττές α̟ολήξεις ̟λαστικού ̟έριξ αυτών ̟ρος 

α̟οφυγή συγκέντρωσης µικροβίων (ISO 3826 § 4.1) 

Όλα τα συστήµατα ασκών να είναι α̟οστειρωµένα και ελεύθερα ̟υρετογόνων 

ουσιών (ISO 3826 § 5.4.2.1) 

Εσωτερικά ο ασκός δεν ̟ρέ̟ει να  ̟αρουσιάζει ανωµαλίες του ̟λαστικού ή των 

συγκολλήσεων. Να είναι ̟αντού κοίλος, χωρίς γωνίες, για την άριστη συντήρηση και 

α̟ρόσκο̟τη µεταφορά του αίµατος και των ̟αραγώγων του καθώς και την α̟οφυγή 

σχηµατισµού θρόµβων.  

Ο ̟ρωτεύον ασκός να φέρει ενσωµατωµένη συσκευή αιµοληψίας α̟ό ̟λαστικό 

σωλήνα άριστης ̟οιότητας µήκους  >90 cm κατ’ ελάχιστο και εσωτερικής και εξωτερικής 

διαµέτρου σύµφωνα µε το ISO 3826. Ο σωλήνας να καταλήγει σε βελόνα φλέβας 16 G 

̟ου θα αναγράφεται στην ετικέτα του ασκού. Η βελόνη να φέρει ̟ολύ λε̟τά τοιχώµατα, 

να είναι σιλικοναρισµένη και α̟οστειρωµένη. 
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Σύµφωνα µε τις οδηγίες της ̟αραγράφου 4.7 του ISO 3826, η βελόνη αιµοληψίας 

θα είναι ενσωµατωµένη και ανα̟όσ̟αστη α̟ό τον σωλήνα συλλογής και θα καλύ̟τεται 

α̟ό ̟ροστατευτικό ̟ώµα. Το ̟ροστατευτικό ̟ώµα θα εµ̟οδίζει τη διαρροή 

αντι̟ηκτικού, θα διατηρεί α̟οστειρωµένο τον αυλό, στεγνή α̟ό αντι̟ηκτικό την βελόνη 

και θα αφαιρείται εύκολα (να α̟οκό̟τεται και όχι α̟λώς να α̟οσ̟άται). Το 

̟ροστατευτικό ̟ώµα δεν θα µ̟ορεί να ε̟αναχρησιµο̟οιηθεί, ε̟ανατο̟οθετηθεί ή 

̟αρα̟οιηθεί χωρίς αυτό να καθίσταται ̟ροδήλως εµφανές και ο̟οιαδή̟οτε ̟ροσ̟άθεια 

̟αραβίασης να είναι ολοφάνερη και ̟ροφανής, ώστε να α̟οφεύγονται τελείως οι 

̟ιθανότητες µολύνσεων. 

Τα συστήµατα των ασκών να φέρουν ειδικό σύστηµα για την ασφαλή λήψη 

δειγµάτων αίµατος µε σωληνάρια κενού, α̟ό ειδικό ασκό µεγέθους τουλάχιστον 30 ml 

(στον ο̟οίο συλλέγονται τα ̟ρώτα τουλάχιστον 30 ml αίµατος ̟ριν α̟ό την κυρίως λήψη)  

σε κλειστό κύκλωµα, το ο̟οίο να εξασφαλίζει α̟όλυτη στειρότητα στο λαµβανόµενο αίµα 

για την α̟οφυγή ε̟ιµολύνσεων στον ̟εριβάλλοντα χώρο, διαθέτοντας τους κατάλληλους 

διακό̟τες ροής και θραυόµενες βαλβίδες. 

  Να  φέρουν ειδικό ενσωµατωµένο κάλυµµα ασφαλείας ε̟ί της βελόνας για 

̟ροστασία του αιµολή̟τη  µετά το τέλος της αιµοληψίας, για την α̟οφυγή ̟ιθανών 

τρυ̟ηµάτων α̟ό τη βελόνη κατά τη διαδικασία α̟όρριψής της.  

Για τη στήριξη των σωλήνων, ο κύριος ασκός κάθε συστήµατος να φέρει α̟ό δύο 

(2) ανθεκτικά ανοίγµατα σε κάθε κατά µήκος ̟λευρά του. 

Ο σωλήνας αιµοληψίας να αναγράφει ανεξίτηλα και ευανάγνωστα τον 

αναγνωριστικό του αριθµό ανά διαστήµατα.  

Ε̟ί εκάστου ασκού του συστήµατος θα είναι θερµοκολληµένη  η ετικέτα του µε 

τυ̟ωµένα όλα τα α̟αραίτητα στοιχεία. Οι ετικέτες θα φέρουν ευκρινή και αναλλοίωτη 

εκτύ̟ωση, θα είναι ανθεκτικές και άριστης ̟οιότητας ώστε να µην αλλοιώνονται ή 

καταστρέφονται (οι ίδιες ή η εκτύ̟ωσή τους) σε διάφορους χειρισµούς ή στην ψύξη / 

α̟όψυξη. Να καταστρέφονται και όχι να α̟οκολλώνται α̟λώς, σε ̟ροσ̟άθεια 

α̟οκόλλησης (ISO 3826 § 5.2.9 και 7.4). 

Ε̟ί της ετικέτας κάθε ασκού, εκτός των λοι̟ών στοιχείων, θα αναγράφονται υ̟οχρεωτικά 

: το είδος και ο όγκος του αντι̟ηκτικού ή του συντηρητικού διαλύµατος (̟.χ. CPDA-1, 63 

ml) καθώς και ο όγκος αίµατος ή ̟αραγώγων ̟ου δέχεται ο αντίστοιχος ασκός (̟.χ. 450 ή 

300 ml) ISO 3826 § 7.1.B.  

 

Λαµβανοµένης υ̟’ όψη της οδηγίας ISO 3826 § 3.1 οι ετικέτες και το εσωτερικό των 

ασκών θα ̟ρέ̟ει να έχουν  τις ̟ροτεινόµενες κάτωθι διαστάσεις : 

 

Οι συνθέσεις των αντι̟ηκτικών και ̟ροσθετικών διαλυµάτων είναι σύµφωνα µε τις 

οδηγίες της Ευρω̟αϊκής Φαρµακο̟οιίας (Eur.Ph.) και αναγράφονται αναλυτικά ε̟ί των 

ετικετών των αντίστοιχων ασκών (ISO § 7.1.b) 

Οι ̟ροδιαγραφές των ασκών σε αντοχή κατά την φυγοκέντρηση να συµφωνούν µε τον ISO 

3826  § 5.2.7 και § 5.2.8 (5000 G 30 λε̟τά στους 4 και 37º C). 

Οι ̟ροδιαγραφές αντοχής του ̟λαστικού σε διάφορες θερµοκρασίες συµφωνούν µε τον 

ISO 3826 § 5.2.5 (α̟οθήκευση σε –80º C για 24 ώρες). 

Τα στόµια εξόδου (outlet ports) του αίµατος ή των ̟αραγώγων α̟ό κάθε ασκό θα είναι 

κατασκευασµένα α̟ολύτως σύµφωνα µε την ̟αράγραφο § 4.8.1 του ISO 3826 (οι 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  

(ml) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΠΛΑΤΟΣ  

(mm) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

ΜΗΚΟΣ 

(mm) 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΕΤΙΚΕΤΑΣ 

(+/- 5mm) 

ΠΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ 

300 120 145 100 90 

350 120 160 100 100 

400 120 170 105 105 

450 120 170 105 105 

500 120 185 105 105 
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̟λαστικοί σάκοι θα διατίθενται µε ένα ή ̟ερισσότερα στόµια εξόδου για την χορήγηση 

αίµατος ή ̟αραγώγων αίµατος. Τα στόµια εξόδου θα α̟οφράσσονται στεγανά α̟ό το 

σύστηµα δια̟έρασης (συσκευή µετάγγισης) .Βλ.ISO 3826, § 4.8.1). 

Κάθε στόµιο εξόδου θα φέρει ένα ερµητικά σφραγισµένο κάλυµµα ασφαλείας, εύκολα 

α̟οσ̟ώµενο και µη ε̟ανατο̟οθετούµενο, του ο̟οίου κάθε ̟αραβίαση να µ̟ορεί να είναι 

οφθαλµοφανής, ούτως ώστε να διατηρείται α̟οστειρωµένη η εσωτερική ε̟ιφάνεια. Βλ. 

ISO 3826, § 4.8.2 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Τα διάφορα συστήµατα ασκών θα είναι το̟οθετηµένα εντός ̟λαστικού διαφανούς ή α̟ό 

αλουµίνιο ειδικού ασφαλούς και ανθεκτικού φακέλου, α̟οστειρωµένα και ερµητικά 

σφραγισµένα, ανεξάρτητα α̟ό το εάν φέρουν ή όχι ατοµική συσκευασία α̟ό σελοφάν ή 

άλλο υλικό. 

Η συσκευασία των ασκών και των σωλήνων τους θα είναι άνετη εντός του φακέλου, 

χωρίς να είναι δι̟λωµένοι ώστε ο σωλήνας συλλογής και ο αυλός µεταφοράς να µην 

τσακίζουν µόνιµα (µη αναστρέψιµα). (ISO 3826 ̟αράγραφος 6.7)  

Ε̟ί της ετικέτας του ̟λαστικού διαφανούς ή α̟ό αλουµίνιο ειδικού ασφαλούς και 

ανθεκτικού φακέλου, µέσα στον ο̟οίο βρίσκονται οι ασκοί, ανεξαρτήτως ατοµικής ή µη 

συσκευασίας θα αναγράφονται ευκρινώς οι κάτωθι ̟ληροφορίες (ISO 3826 ̟αράγραφος 

7.2) 

Α. Όνοµα και διεύθυνση κατασκευαστή ή υ̟εύθυνου κυκλοφορίας 

Β. Περιγραφή του ̟εριεχοµένου (είδος συστήµατος ασκών (δι̟λός-τρι̟λός κλ̟.), 

̟εριεκτικότητα του συστήµατος (̟.χ. 450 x 450 x 300), το είδος του αντι̟ηκτικού και του 

̟ρόσθετου διαλύµατος (CPDA-1 ή CPD/SAG-M κλ̟.),  η θερµοκρασία α̟οθήκευσης 

και η εµ̟εριεχόµενη εντός ̟οσότητα συστηµάτων ασκών  

Γ. Ηµεροµηνία λήξης 

∆. Η οδηγία: Να µη χρησιµο̟οιείται µετά α̟ό _Χ__ ηµέρες α̟ό την α̟οµάκρυνση α̟ό 

την συσκευασία  

Ε. Καθορισµός ̟αρτίδας 

  

Οι φάκελοι των ασκών θα είναι το̟οθετηµένοι µε άνεση και ̟ροσεκτικά, εντός 

ανθεκτικού και κλειστού κιβωτίου, κατά ̟ροτίµηση σε µικρή συσκευασία για εύκολη 

µεταφορά.  Ε̟ί του κιβωτίου µεταφοράς θα είναι ε̟ικολληµένη ετικέτα µε ευκρινώς 

αναγραφόµενα τουλάχιστον τα κάτωθι α̟αραίτητα στοιχεία :  

Α. Όνοµα και διεύθυνση κατασκευαστή ή υ̟εύθυνου κυκλοφορίας 

Β. Περιγραφή του ̟εριεχοµένου 

Γ. Προτεινόµενες συνθήκες α̟οθήκευσης 

(ISO 3826 §7.3). 

Εντός του κιβωτίου µεταφοράς θα υ̟άρχουν υ̟οχρεωτικά αναλυτικές οδηγίες χρήσης των 

ασκών στην ελληνική γλώσσα.  

Η διάρκεια ζωής των ασκών (shelf-life) θα είναι τουλάχιστον δύο (2) χρόνια α̟ό την 

ηµεροµηνία α̟οστείρωσής τους. 

Ε̟ίσης οι ̟ροµηθευτές εισαγωγείς ̟ρέ̟ει να συµµορφώνονται µε την Υ.Α.Ε.3/833/99 

ό̟ως αυτή τρο̟ο̟οιήθηκε «̟ερί συστήµατος διασφάλισης ̟οιότητας των εταιρειών 

διακίνησης Ιατροτεχνολογικού εξο̟λισµού». 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

• Η όλη διαδικασία ̟αραγωγής των ̟ροσφερόµενων ασκών είναι σύµφωνη µε το 

G.M.P. (Good Manufacturing Practice). Η ̟ρώτη ύλη θα είναι Medical Grade. Θα 

τηρούνται όλες οι ανωτέρω ζητούµενες ̟ροδιαγραφές του ISO 3826/1993. Τα 

συστήµατα θα φέρουν όλα την ένδειξη CE Mark και ε̟ί της ετικέτας εκάστου ασκού 

και ε̟ί του χαρτοκιβωτίου µεταφοράς τους. Υ̟οχρεούνται δε οι µετέχοντες να 

καταθέσουν τα σχετικά ̟ιστο̟οιητικά CE Mark. 
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• Να ̟ροσκοµισθούν ε̟ίσηµες µελέτες και ̟ιστο̟οιητικά ̟ερί των ̟ροσφερόµενων 

αντι̟ηκτικών και ̟ροσθετικών διαλυµάτων ό̟ου θα ε̟ιβεβαιώνεται η συντήρηση των 

ερυθρών 42 τουλάχιστον ηµέρες . 

• Οι ετικέτες όλων των ασκών και των κιβωτίων µεταφοράς καθώς και οι οδηγίες 

χρήσης θα είναι στην Ελληνική Γλώσσα, ό̟ως αυτό ισχύει α̟ό 12/7/1998 σε 

εφαρµογή της υ̟’ αριθµ. 93/42 οδηγίας της Ε.Ε. . 

• Σε έναν (1) εκ των δορυφορικών ασκών κάθε συστήµατος, χωρητικότητας τουλάχιστον 

300 ml, των τύ̟ων 2-3-4-5-6-7-8, θα αναγράφεται στην ετικέτα του ευκρινώς η 

ένδειξη «αιµο̟ετάλια ̟έντε (5) ηµερών». Οι ̟λαστικοί ασκοί ̟ρέ̟ει να είναι 

συµβατοί για το ανάλογο ̟αράγωγο αίµατος ̟ου θα α̟οθηκευτεί. 

• Να κατατεθούν 2 δείγµατα ασκών αίµατος α̟ό κάθε ̟ροσφερόµενο τύ̟ο εντός του 

αντίστοιχου κιβωτίου µεταφοράς. 

• (Ε̟ί ̟λέον, θεωρείται ευνόητο οι ̟ροσφερόµενοι ασκοί θα είναι σε θέση να 

εξετασθούν –εάν κριθεί α̟αραίτητο- σύµφωνα µε τα ειδικά Chemical και Physical 

tests των Annex A’ και Π’ του ISO 3826.) 

 

ΤΕΤΡΑΠΛΟΙ  ΑΣΚΟΙ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ -  ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Η διαµόρφωση των σωληνίσκων στους τετρα̟λούς ασκούς να είναι σύµφωνα µε το 

̟αρακάτω σχήµα. 

ΑΣΚΟΣ  ΑΙΜΑΤΟΣ

450 ML

CPD 63 ML

ΑΣΚΟΣ ΜΕ 

∆ΙΑΛΥΜΑ 

SAG-M 100 ML

ΑΣΚΟΣ

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

(ΓΙΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ 

ΕΩΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ)

ΑΣΚΟΣ

 Οι  τετρα̟λοί Ασκοί Αίµατος να είναι µε  CPD ή CP2D  450 ml µε δύο 

δορυφορικούς ασκούς τουλάχιστον  400ml έκαστος και έναν τουλάχιστον  300 ml µε 

̟ροσθετικό συντηρητικό διάλυµα 100 ml για ερυθρά τουλάχιστον 42 ηµερών, ̟λάσµα και 

αιµο̟ετάλια 5 ηµερών α̟ό Buffy coat. Ο σωλήνας ̟ου τελικά µένει  συνδεδεµένος µε τον  

ασκό των συµ̟υκνωµένων ερυθρών να έχει µήκος µεγαλύτερο των 90 cm ώστε να δίνει 

την δυνατότητα δηµιουργίας ̟ολλών τµηµάτων δειγµατοληψίας για να χρησιµο̟οιηθούν 

στη δοκιµασία συµβατότητας (στο τµήµα µας  χρειάζεται να γίνονται ̟ολλές δοκιµασίες 

συµβατότητας για τον ίδιο ασκό αίµατος) 

ΤΡΙΠΛΟΙ  ΑΣΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ -  ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Οι τρι̟λοί Ασκοί Αίµατος να είναι µε  CPD ή CP2D 450 ml και δύο δορυφορικούς 

ασκούς τουλάχιστον 300 και 300 ml έκαστος αντίστοιχα µε ̟ροσθετικό συντηρητικό 

διάλυµα 100 ml για ερυθρά τουλάχιστον 42 ηµερών, ̟λάσµα και αιµο̟ετάλια 5 ηµερών. 
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Ο σωλήνας ̟ου τελικά µένει  συνδεδεµένος µε τον  ασκό των συµ̟υκνωµένων ερυθρών να 

έχει µήκος  µεγαλύτερο των 90 cm ώστε να δίνει την δυνατότητα δηµιουργίας ̟ολλών 

τµηµάτων δειγµατοληψίας για να χρησιµο̟οιηθούν στη δοκιµασία συµβατότητας (στο 

τµήµα µας  χρειάζεται να γίνονται ̟ολλές δοκιµασίες συµβατότητας για τον ίδιο ασκό 

αίµατος). 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ 

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ  ΜΕ ∆ΥΟ 

ΣΥΝΟ∆ΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ 

 

Περιγραφή συστήµατος 

Το σύστηµα να είναι κατάλληλο για λευκαφαίρεση και ̟λύση µιας µονάδας 

συµ̟υκνωµένων ερυθρών ή ολικού αίµατος και να ̟εριλαµβάνει: 

Ρύγχος σύνδεσης, ικανού µήκους, για τον ασκό του αίµατος, ρύγχος σύνδεσης για 

τον ορό, ̟ροφίλτρο κατακράτησης µικρο̟ηγµάτων , ένα φίλτρο διήθησης υψηλής 

α̟όδοσης, δύο ενσωµατωµένους ασκούς 600 ml α̟ό PVC – έναν για τη συλλογή 

των λευκαφαιρεµένων ερυθρών και έναν για τα α̟όβλητα. Ο ασκός συλλογής των 

λευκαφαιρεµένων ερυθρών να είναι άριστης ̟οιότητας και υψηλής 

δια̟ερατότητας α̟όλυτα διαυγής και άχρωµος, να είναι ̟αντού κοίλος χωρίς 

γωνίες για την άριστη συντήρηση και α̟ρόσκο̟τη µεταφορά του αίµατος και των 

̟αραγώγων του.  

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 

• Ο αριθµός των µετά την διήθηση ̟αραµενόντων λευκών αιµοσφαιρίων, 

ανεξάρτητα α̟ό τον ̟ρο της διήθησης υφιστάµενο αριθµό, να µην είναι 

µεγαλύτερος α̟ό 1x106 λευκά αιµοσφαίρια, σύµφωνα µε το Π ∆.138 

• Η ανάκτηση των ερυθροκυττάρων να είναι >90%. 

•  Να είναι α̟οστειρωµένα µε ακτινοβολία α̟αλλαγµένα ̟υρετογόνων και 

έτοιµα για χρήση. 

•  Να ̟εριλαµβάνεται σύστηµα α̟οστράγγισης του φίλτρου λευκαφαίρεσης 

µε σκο̟ό το τέλειο άδειασµα του φίλτρου. 

•  Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας α̟ό τις αρχές της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 

(CE Mark) και η εταιρία κατασκευής να διαθέτει τα α̟αραίτητα  

̟ιστο̟οιητικά ̟οιότητας ISO. 

•  Να συνοδεύονται α̟ό οδηγίες χρήσης στα ελληνικά. 

•  Να έχουν µονή συσκευασία µε όλες τις α̟αραίτητες εγκρίσεις 

κυκλοφορίας, και ενδείξεις και η ̟αρτίδα του υλικού να αναγράφεται στο 

σώµα του φίλτρου. 

•  Να διαθέτει ειδική σωληνωτή διακλάδωση (by pass) µε βαλβίδα µιας 

οδού για την εξαγωγή του αέρα. 

• Η ̟ροσφορά να συνοδεύεται α̟αραίτητα µε 2 δείγµατα. 

• Η ̟αράδοση να είναι άµεση (εντός 3 ηµερών). 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ  ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 

ΣΣΥΥΜΜΠΠΥΥΚΚΝΝΩΩΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΕΕΡΡΥΥΘΘΡΡΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  ΕΕΝΝΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΟΟ∆∆ΟΟ  ΑΑΣΣΚΚΟΟ    

ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ΣΣυυσσττήήµµααττοοςς  

• Το σύστηµα να είναι κατάλληλο για λευκαφαίρεση µιας µονάδας συµ̟υκνωµένων 

ερυθρών ή ολικού αίµατος και να ̟εριλαµβάνει: 

• Ρύγχος σύνδεσης, ικανού µήκους, για τον ασκό του αίµατος, ̟ροφίλτρο 

κατακράτησης µικρο̟ηγµάτων, ένα φίλτρο διήθησης υψηλής α̟όδοσης, γραµµή 

για την εξαγωγή του αέρα (by pass) και ένα ασκό συλλογής για την φύλαξη των 

λευκαφαιρεµένων ερυθρών. 

 

 ΤΤεεχχννιικκάά  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκάά 

  

• Ο αριθµός των µετά την διήθηση ̟αραµενόντων λευκών αιµοσφαιρίων, 

ανεξάρτητα α̟ό τον ̟ρο της διήθησης υφιστάµενο αριθµό, να µην είναι 

µεγαλύτερος α̟ό 1x106 λευκά αιµοσφαίρια, σύµφωνα µε το Π.∆.138. 

• Η ανάκτηση των ερυθροκυττάρων να είναι >90%. 

• Ο ασκός συλλογής των λευκαφαιρεµένων ερυθρών να είναι άριστης ̟οιότητας 

και υψηλής δια̟ερατότητας α̟όλυτα διαυγής και άχρωµος, να είναι ̟αντού 

κοίλος χωρίς γωνίες για την άριστη συντήρηση και α̟ρόσκο̟τη µεταφορά του 

αίµατος και των ̟αραγώγων του καθώς και την α̟οφυγή θρόµβων. 

• Να είναι α̟οστειρωµένα µε ακτινοβολία α̟αλλαγµένα ̟υρετογόνων και 

έτοιµα για χρήση. 

• Να µην α̟αιτείται έκ̟λυση ή ενεργο̟οίηση των φίλτρων µε φυσιολογικό ορό. 

• Εντός της συσκευασίας να υ̟άρχουν α̟αραίτητα οδηγίες χρήσης 

• Να έχουν έγκριση κυκλοφορίας α̟ό τις αρχές της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (CE 

Mark) και η εταιρία κατασκευής να διαθέτει τα α̟αραίτητα ̟ιστο̟οιητικά 

̟οιότητας ISO  

• Να έχουν µονή συσκευασία µε όλες τις α̟αραίτητες εγκρίσεις κυκλοφορίας, 

και ενδείξεις και η ̟αρτίδα του υλικού να αναγράφεται στο σώµα του φίλτρου. 

• Η ̟ροσφορά να συνοδεύεται α̟αραίτητα µε 2 δείγµατα.  

 

Γ. Εγκρίνει την διενέργεια του διαγωνισµού µε τα εξής στοιχεία, ο ο̟οίος θα ενταχθεί 

στον Πίνακα Προγραµµατισµού της Ο.Μ. Έδρας του Γ.Ν. Λασιθίου του έτους 2020.  

 

Κωδικός CPV Περιγραφή CPV 

τρό̟ος 

̟ροµήθειας Κριτ. Αξιολ. ΚΑΕ 

ΠΡ/ΣΘΕ

ΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝ

Η 

ΠΛΕΟΝ 

Φ.Π.Α. 

ΠΡ/ΣΘ

ΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑ

ΝΗ 

ΣΥΜΠ/

ΝΟΥ 

Φ.Π.Α. 

∆ΙΚΑΙΟ

ΥΧΟΣ 

ΠΡΟΜΗ

ΘΕΙΑΣ 

33141510-8 &  

33141613-0 

Προϊόντα αίµατος 

& Σάκοι αίµατος 

Συνο̟τικός 

διαγωνισµός 

Συµφερότερη 

α̟ό οικονοµική 

ά̟οψη 

̟ροσφορά µε 

κριτήριο µόνο 

την τιµή 

1329 
16.475,0

0 

20,429,

00 

Ο.Μ. 

Έδρας-

Άγιος 

Νικόλαος 

 

 

∆. Εγκρίνει τα σχετικά  τεύχη της διακήρυξης  και 
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Ε. Ορίζει ε̟ιτρο̟ή α̟οσφράγισης – αξιολόγησης του ̟αρα̟άνω διαγωνισµού, ό̟ως και 

κάθε τυχόν ε̟αναλη̟τικού αυτού ως εξής: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Γουλιδάκη Νεκταρία  ∆ιαλυνάς Μιχαήλ  

Μ̟εντούλη Πασχαλιά Λεµ̟ιδάκη Σοφία 

Καραράκη Ελένη Στάικου Μαρία 

 

Η ̟αρούσα, µε ευθύνη και  του ενδιαφερόµενου τµήµατος  θα ε̟ικυρωθεί α̟ό το ∆Σ. 
 

                                     Ο Κοινός ∆ιοικητής 

 

                                                                            Ανδρεαδάκης Εµµανουήλ                                                                                         
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