
Α. ΤΚΕΤΕ ΓΙΑ ΔΙΠΛΕ ΟΓΚΟΜΕΣΡΙΚΕ ΑΝΣΛΙΕ ΕΓΧΤΗ ΑΠΛΩΝ ΔΙΑΛΤΜΑΣΩΝ-

ΦΑΡΜΑΚΩΝ. 

 

1. Η ςυςκευι να είναι καταςκευαςμζνθ από άριςτθσ ποιότθτασ πλαςτικό 

υλικό, απαλλαγμζνθ από Latex  και φκαλικζσ ενϊςεισ. 

2. Να φζρει διαυγι, ευπίεςτο  ςταγονοκάλαμο με ρφγχοσ διάτρθςθσ. 

3. Να φζρει φίλτρο κατακράτθςθσ μικροςωματιδίων. 

4. Να φζρει ρυκμιςτι ροισ. 

5. Να καταλιγει ςε Luer Lock. 

6. Να ζχει μικοσ μεγαλφτερο από 230cm. 

7. Να φζρει ενςωματωμζνο ςφςτθμα αςφαλείασ, για τθν αποφυγι τθσ 

ελεφκερθσ ροισ, το οποίο να διακόπτει τθ ροι κατά τθν αφαίρεςθ τθσ 

ςυςκευισ από τθν αντλία.   

8. Να διατίκεται ο απαραίτθτοσ ςυνοδόσ εξοπλιςμόσ με τα παρακάτω  

χαρακτθριςτικά: 

 

Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΔΙΠΛΗ ΟΓΚΟΜΕΣΡΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΕΓΧΤΗ ΑΠΛΩΝ 

ΔΙΑΛΤΜΑΣΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ. 

1. Φορθτι με ενςωματωμζνθ λαβι μεταφοράσ και ςφςτθμα εφκολθσ 

ανάρτθςθσ ςε ςτατϊ οροφ. 

2. Μικρϊν διαςτάςεων και βάρουσ κάτω των 4 κιλϊν. 

3. Να διακζτει μεγάλθ φωτιηόμενθ οκόνθ υψθλισ ευκρίνειασ. 

4. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και ν’ αναφερκεί θ χρονολογία παραγωγισ. 

5. Να λειτουργεί με τάςθ δικτφου 220V-50Hz χωρίσ χριςθ εξωτερικοφ 

μεταςχθματιςτι. 

6. Να φζρει ενςωματωμζνθ επαναφορτιηόμενθ μπαταρία με αυτονομία 

τουλάχιςτον δφο ωρϊν ςε μζγιςτο φορτίο. 

7. Ακρίβεια χοριγθςθσ (+/-)  5%. 

8. Να χορθγεί ταυτόχρονα ι εναλλάξ δφο φάρμακα ι υγρά διαλφματα με 

διαφορετικζσ ταχφτθτεσ ςε ςυνεχι ι διακεκομμζνθ χριςθ. 

9. Να διακζτει ςφςτθμα ρυκμοφ εγχφςεωσ διατιρθςθσ ανοιχτισ φλζβασ, με 

εφροσ ρυκμοφ εγχφςεωσ ρυκμιηόμενο . 

10. Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ διακοπισ τθσ λειτουργίασ τθσ αντλίασ με το 

άνοιγμα των περιςτρεφόμενων βραχιόνων ι κφρασ και προςταςίασ του 

αςκενοφσ από ελεφκερθ ροι. 

11. Να διακζτει ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ πίεςθσ το οποίο να ελζγχει τθν 

αφξθςθ τθσ πίεςθσ λόγω απόφραξθσ τθσ γραμμισ . 

12. Να διακζτει ςφςτθμα μείωςθσ τθσ αυξθμζνθσ πίεςθσ ςτθ γραμμι ζγχυςθσ ςε 

περίπτωςθ παρακϊλθςθσ τθσ ροισ ςφςτθμα (anti-bolus). 



13. τθν οκόνθ ν’απεικονίηονται: 

 Ο όγκοσ ζγχυςθσ. 

 Ο όγκοσ που ζχει εγχυκεί. 

 Ο ρυκμόσ ζγχυςθσ. 

 Η δόςθ φαρμάκου. 

 Η κατάςταςθ τθσ μπαταρίασ. 

14. Να διακζτει οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ για τισ περιπτϊςεισ: 

 Ανίχνευςθ αζρα ςτθ γραμμι 

 Τπζρβαςθ ορίου πίεςθσ ςυναγερμοφ φραγισ-απόφραξθσ γραμμισ 

άπω και εγγφσ. 

 Σζλοσ ζγχυςθσ. 

 Χαμθλι μπαταρία και άδεια μπαταρία. 

 Σεχνικό πρόβλθμα. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η ςυςκευι να διακζτει πιςτοποιθτικό CE ςε ιςχφ και θ καταςκευάςτρια 
εταιρεία να διακζτει ISO 9001 και ISO 13485. 

2. Να διακζτει πιςτοποίθςθ ςτεγανότθτασ (IPx). 
3. Να αναφερκοφν τα πρότυπα αςφαλείασ, θλεκτρικισ κλάςθσ και 

θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ.  
4. Η προμθκεφτρια εταιρεία να διακζτει ςφςτθμα ποιότθτασ  EN ISO 9001:2008, 

με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων και  
EN ISO 13485:03 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν τεχνικι υποςτιριξθ 
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 

 

 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1. ΣΡΑΓΟΤ ΑΚΡΙΒΗ 

2. ΚΑΡΑΚΑΗ ΕΛΕΝΗ 

3. ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΤ ΝΙΚΟΛΕΣΑ 


