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TEXNIKE ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΚΩΝ ΑΙΜΑΣΟ 

 

ΣΤΠΟΙ ΑΚΩΝ ΑΙΜΑΣΟ 

A/A ΕΙΔΟΣ ΑΣΚΟΥ 

1 Διπλοί αζκοί αίμαηορ απλοί με CPDA ή CPDA1,450ml για επςθπά 35 ημεπών και ένα 

δοπςθοπικό αζκό ηοςλάσιζηον 300 ml για πλάζμα 

2 Διπλοί αζκοί αίμαηορ για επςθπά 42 ημεπών και πλάζμα. Το ζύζηημα θα αποηελείηαι από ένα 

κύπιο αζκό με CPD ή CP2D ηων 450 ml με θπαςόμενη αζθαλιζηική δικλείδα μεηαξύ αςηού 

και ηος δεύηεπος αζκού. Ο δεύηεπορ αζκόρ να διασωπίζεηαι ζε δύο ημήμαηα. Το ππώηο ημήμα 

να θέπει θπαςόμενη αζθαλιζηική δικλείδα και να πεπιέσει  100 ml πποζθεηικό διάλςμα για ηη 

διαηήπηζη ηων επςθπών ηος κύπιος αζκού  για  42 ημέπερ και ηο δεύηεπο ημήμα να είναι κενό 

για ηη μεηαθοπά ηος πλάζμαηορ από ηον κύπιο αζκό μεηά ηη θςγοκένηπηζη 

3 Τπιπλοί αζκοί αίμαηορ CPDA ή CPDA1 450ml για επςθπά 35 ημεπών και δύο δοπςθοπικούρ 

αζκούρ ηοςλάσιζηον 300 και 300 ml έκαζηορ για αιμοπεηάλια 5 ημεπών και πλάζμα. 

4 Τπιπλοί αζκοί αίμαηορ CPD ή CPD2D 450ml και δύο δοπςθοπικούρ αζκούρ ηοςλάσιζηον 300 

και 300 ml έκαζηορ με πποζθεηικό ζςνηηπηηικό διάλςμα 100 ml για επςθπά ηοςλάσιζηον 42 

ημεπών, πλάζμα και αιμοπεηάλια 5 ημεπών. 

5 Τεηπαπλοί αζκοί αίμαηορ CPD ή CP2D 450 ml με δύο δοπςθοπικούρ αζκούρ ηοςλάσιζηον 300 

ml έκαζηορ και έναν ηοςλάσιζηον 300 ml με πποζθεηικό ζςνηηπηηικό διάλςμα 100 ml για 

επςθπά ηοςλάσιζηον 42 ημεπών, πλάζμα και αιμοπεηάλια 5 ημεπών 

6 Kλειζηό ζύζηημα ηπιπλών αζκών CPDA  ή CPDA1 με ενζωμαηωμένο θίληπο άπιζηηρ 

ποιόηηηαρ για ζςλλογή και επεξεπγαζία 1 μονάδαρ ολικού αίμαηορ για ηην παπαζκεςή 1 (μίαρ) 

μονάδαρ λεςκαθαιπεμένων ζςμπςκνωμένων επςθποκςηηάπων και 1 (μίαρ) μονάδαρ 

λεςκαθαιπεμένος πλάζμαηορ. 

7 Κλειζηό ζύζηημα ηεηπαπλών αζκών ζςλλογήρ και επεξεπγαζίαρ 1 (μιαρ) μονάδαρ ολικού 

αίμαηορ για ηην παπαζκεςή 1 (μιαρ) μονάδαρ λεςκαθαιπεμένων ζςμπςκνωμένων 

επςθποκςηηάπων ζε θπεπηικό διάλςμα με ππόζθεηερ οςζίερ, 1 (μιαρ) μονάδαρ 

λεςκαθαιπεμένων ανακηηθένηων αιμοπεηαλίων και 1 (μιαρ) μονάδαρ λεςκαθαιπεμένος 

πλάζμαηορ. 

8 Κλειζηό ζύζηημα ηεηπαπλών αζκών αίμαηορ CPD ή CP2D 450 ml με ενζωμαηωμένο θίληπο 

άπιζηηρ ποιόηηηαρ και ηασείαρ λεςκαθαίπεζηρ ηος ολικού αίμαηορ ππο ηηρ αποθήκεςζηρ. Το 

θίληπο να είναι ζςνδεδεμένο μεηαξύ ηος 1
ος

 και 2
ος

 αζκού ηος ζςζηήμαηορ . Ο 2
ορ

 αζκόρ ηος 

ζςζηήμαηορ να είναι σωπηηικόηηηαρ ηοςλάσιζηον 450 ml και οι άλλοι δύο δοπςθοπικοί αζκοί 

ηοςλάσιζηον 300 ml έκαζηορ εκ ηων οποίων ο έναρ θα πεπιέσει 100 ml  πποζθεηικό διάλςμα 

ζςνηήπηζηρ επςθπών ηοςλάσιζηον 42 ημεπών. Το όλο ζύζηημα ηονίζεηαι να είναι κλειζηό και 

να σπηζιμοποιείηαι για παπαγωγή λεςκαθαιπεμένος ολικού αίμαηορ και καη΄επέκηαζη 

λεςκαθαιπεμένων επςθπών και πλάζμαηορ άπιζηηρ ποιόηηηαρ. 

9 Κλειζηό ζύζηημα ηεηπαπλών αζκών ζςλλογήρ και επεξεπγαζίαρ 1(μιαρ) μονάδαρ ολικού 

αίμαηορ για ηην π απαζκεςή 1 (μιαρ) μονάδαρ λεςκαθαιπεμένων ζςμπςκνωμένων 

επςθποκςηηάπων 42 ημεπών ζε θπεπηικό διάλςμα με ππόζθεηερ οςζίερ, 1 (μιαρ) μονάδαρ 
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ανακηηθένηων αιμοπεηαλίων(μη λεςκαθαιπεμένων) και 1 (μιαρ) μονάδαρ πλάζμαηορ (μη 

λεςκαθαιπεμένος). 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΚΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΑΙΜΑΣΟ 

 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΧΕΔΙΑΗ 

 

1. Το πλαςτικό των αςκϊν να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και υψθλισ διαπερατότθτασ, 
διαυγζσ και άχρωμο (να μθν επθρεάηεται θ εκτίμθςθ του χρϊματοσ του αίματοσ και των 
παραγϊγων του ISO 3826-1 § 6.2.4). Οι πλαςτικοί αςκοί πρζπει να είναι ςυμβατοί για 
το ανάλογο παράγωγο αίματοσ που κα αποκθκευτεί.  

 

2. Ειδικά οι πλαςτικοί αςκοί που είναι προοριςμζνοι για τθν φφλαξθ των αιμοπεταλίων 
πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοι από κατάλλθλο υλικό, που επιτρζπει τθν 
διαπερατότθτα του οξυγόνου για τθν διατιρθςθ του pH των αιμοπεταλίων ςτα 
επικυμθτά επίπεδα για τθν ςωςτι ςυντιρθςι τουσ. Το είδοσ του υλικοφ και  θ 
καταλλθλότθτά του για τθν ςυντιρθςθ των αιμοπεταλίων πρζπει να αποδεικνφεται με 
ςχετικά  πιςτοποιθτικά του οίκου καταςκευισ.  

 

3. Ο ςχεδιαςμόσ τοφ αςκοφ κα είναι πολφ προςεκτικόσ, ϊςτε να πλθροί όλεσ τισ 
απαιτιςεισ χριςθσ μιασ ςφγχρονθσ Τράπεηασ Αίματοσ. Θα φζρει άριςτεσ και αςφαλείσ 
περιμετρικζσ ςυγκολλιςεισ χωρίσ περιττζσ απολιξεισ πλαςτικοφ πζριξ αυτϊν προσ 
αποφυγι ςυγκζντρωςθσ μικροβίων (ISO 3826 § 4.1.) . 

 

4. Όλα τα ςυςτιματα αςκϊν να είναι αποςτειρωμζνα και ελεφκερα πυρετογόνων και 
τοξικϊν ουςιϊν (ISO 3826 § 5.4.2.1.) και μθ εφκραυςτα υπο κανονικζσ ςυνκικεσ χριςθσ 
και αποκικευςθσ (ISO 3826-1 § 6.1.) 

 

5. Όλα τα ςυςτιματα αςκϊν κα πρζπει να πλθροφν τισ φυςικζσ, χθμικζσ και βιολογικζσ 
προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτο ISO 3826-1 § 6.2, 6.3, 6.4) 

 

6. Εςωτερικά ο αςκόσ να μθν παρουςιάηει ανωμαλίεσ του πλαςτικοφ ι των 
ςυγκολλιςεων.  Να είναι παντοφ κοίλοσ  χωρίσ  γωνίεσ, για τθν άριςτθ  ςυντιρθςθ και 
απρόςκοπτθ μεταφορά του αίματοσ και των παραγϊγων του κακϊσ και τθν αποφυγι 
κρόμβων. 

 

7. Ο πρωτεφον αςκόσ να φζρει ενςωματωμζνθ ςυςκευι αιμολθψίασ από πλαςτικό 
ςωλινα άριςτθσ ποιότθτασ μικουσ μεταξφ 80 εκ. κατ’ ελάχιςτο και 120 εκ. περίπου, και 
εςωτερικισ και εξωτερικισ διαμζτρου ςφμφωνα με το ISO 3826. Ο ςωλινασ να 
καταλιγει ςε βελόνθ φλζβασ 16G αναγραφόμενο ςτθν ετικζτα του αςκοφ ι ςτο φάκελο 
ςυςκευαςίασ.  Η βελόνθ να φζρει πολφ λεπτά τοιχϊματα, να είναι επικαλυμμζνθ με 
ςιλικόνθ, αποςτειρωμζνθ και ατραυματικι.    



3 

 

 

8. Σφμφωνα και με τισ οδθγίεσ τθσ παραγράφου 4.7 του ISO 3826, θ βελόνθ αιμολθψίασ 
κα είναι ενςωματωμζνθ και αναπόςπαςτθ από το ςωλινα ςυλλογισ και κα καλφπτεται 
από προςτατευτικό πϊμα. Το προςτατευτικό πϊμα κα εμποδίηει τθ διαρροι 
αντιπθκτικοφ, κα διατθρεί αποςτειρωμζνο τον αυλό, ςτεγνι από αντιπθκτικό τθ βελόνθ 
και κα αφαιρείται εφκολα. Το προςτατευτικό πϊμα δεν κα μπορεί να 
επαναχρθςιμοποιθκεί ι παραποιθκεί χωρίσ αυτό να κακίςταται προδιλωσ εμφανζσ.  

 

9. Για τθν ςτιριξθ των ςωλινων, ο τελικόσ αςκόσ που κα αποκθκευκεί το παράγωγο να 
φζρει οπωςδιποτε από δφο (2) ανκεκτικά ανοίγματα ςε κάκε κατά μικοσ πλευρά του. 

 

10. Ο ςωλινασ αιμολθψίασ να αναγράφει ανεξίτθλα και ευανάγνωςτα τον αναγνωριςτικό 
του αρικμό ανά διαςτιματα, υποχρεωτικά για τουσ τφπουσ 1 εωσ και 5 ςτουσ οποίουσ ο 
αρχικόσ αςκόσ περιλαμβάνει το τελικό προϊόν των ςυμπυκνωμζνων ερυκρϊν. Για τουσ 
αςκοφσ τφπου 6,7,8 και 9 ο αναγνωριςτικόσ αρικμόσ μπορεί να αναγράφεται και ςτον 
ςωλινα των αςκϊν που αποκθκεφεται το τελικό παράγωγο. 

 

11. Επί ζκαςτου αςκοφ του ςυςτιματοσ κα υπάρχει ετικζτα με τυπωμζνα όλα τα 
απαραίτθτα ςτοιχεία. Οι ετικζτεσ κα φζρουν ευκρινι και αναλλοίωτθ εκτφπωςθ. Θα 
είναι ανκεκτικζσ και άριςτθσ ποιότθτασ ϊςτε να μθν αλλοιϊνονται ι καταςτρζφονται 
(οι ίδιεσ ι θ εκτφπωςι τουσ) ςε διάφορουσ χειριςμοφσ ι ςτθν ψφξθ/ απόψυξθ. Να 
καταςτρζφονται και όχι να αποκολλοφνται ςε προςπάκεια αποκόλλθςθσ (ISO 3826 
§5.2.9 και 7.4) 

 

12. Επί τθσ ετικζτασ κάκε αςκοφ του ςυςτιματοσ, εκτόσ των λοιπϊν ςτοιχείων, κα 
αναγράφονται υποχρεωτικά: 

Α) Περιγραφι περιεχομζνων και προτεινόμενθ χριςθ. 

Β) Το είδοσ και ο όγκοσ του αντιπθκτικοφ ι του ςυντθρθτικοφ διαλφματοσ (πχ CPDA 

-1, 63ml), o όγκοσ αίματοσ ι παραγϊγων που δζχεται ο αντίςτοιχοσ αςκόσ (π.χ.400 

ι 300 ml)(ISO 3826 § 7.1) 

Γ) Σιμανςθ που να προςδιορίηει αποςτείρωςθ και μθ πυρετογόνα 

Δ) Το κακοριςμό τθσ παρτίδασ 

Ε) Τον κωδικό προϊόντοσ του καταςκευαςτι 

Στ) Η θμερομθνία παραγωγισ ι λιξθσ του αςκοφ 

Ζ) Σιμανςθ που να απαγορεφει τθ χριςθ του αςκοφ εάν υπάρχει εμφανισ ζνδειξθ 

φκοράσ 

Η) Σιμανςθ για μια μόνο χριςθ του αςκοφ 

Θ) Σιμανςθ για τισ οδθγίεσ χριςθσ 
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Ι) Ονομα και διεφκυνςθ καταςκευαςτι ι προμθκευτι 

 

 

13. Λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ οδθγίασ ISO 3826 & 3.1 οι ετικζτεσ και το εςωτερικό των 
αςκϊν είναι προτεινόμενο να ζχουν τισ κάτωκι διαςτάςεισ : 

 

 ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟ 

ΠΛΑΣΟ 

ΕΩΣΕΡΙΚΟ 

ΤΨΟ 

ΜΕΓΕΘΟ ΕΣΙΚΕΣΑ 

(+/- 5 mm) 

          (ml)     (mm)     (mm) ΠΛΑΣΟ ΤΨΟ 

100 75 120 60 85 

250 120 130 90 85 

400 120 170 105 105 

500 120 185 105 105 

 

14. Οι  ςυνκζςεισ των αντιπθκτικϊν κα προςκετικϊν διαλυμάτων να  είναι ςφμφωνεσ με τισ οδθγίεσ 
τθσ Ευρωπαϊκισ  Φαρμακοποιίασ (Eur. Ph).  και να αναγράφονται αναλυτικά επί των ετικετϊν 
των αντίςτοιχων αςκϊν (ISO 3826 § 7.1.b.)  

 

15. Οι προδιαγραφζσ των αςκϊν ςε αντοχι κατά τθ φυγοκζντρθςθ να ςυμφωνοφν με το ISO 3826 
(5000G x 10 λεπτά ςτουσ 4 και 37 ο C).   

 

16. Οι προδιαγραφζσ αντοχισ του πλαςτικοφ ςε διάφορεσ κερμοκραςίεσ να ςυμφωνοφν με το ISO 
3826  (αργι ψφξθ και αποκικευςθ ςε –80οC για 24 μινεσ).   

 

17. Τα ςτόμια εξόδου (outlet ports) του αίματοσ ι των παραγϊγων από κάκε αςκό κα είναι 
καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.8.1 του ISO 3826 (οι πλαςτικοί ςάκοι 
κα διατίκενται με ζνα ι περιςςότερα ςτόμια εξόδου για τθν χοριγθςθ αίματοσ ι 
παραγϊγων αίματοσ. Τα ςτόμια εξόδου κα αποφράςςονται ςτεγανά από τθ ςυςκευι 
μετάγγιςθσ βλ. ISO 3826, §5.8.1). Κάκε ςτόμιο εξόδου κα είναι ερμθτικά ςφραγιςμζνο, 
με κλείςιμο αςφαλείασ, εφκολα αποςπϊμενο και μθ επανατοποκετοφμενο, προσ 
αποφυγι μολφνςεων κατά τθν είςοδο του ρφγχουσ τθσ ςυςκευισ μετάγγιςθσ ςτον αςκό 
βλ. ISO 3826, §5.8.2. Θα επιτρζπει τθν ςφνδεςθ ςυςκευισ μετάγγιςθσ ζχοντασ ςφςτθμα 
διάτρθςθσ ςφμφωνο με το ISO 1135-4, χωρίσ να παρουςιάηει διαρροι κατά τθν 
διάτρθςθ ι κατά τθ διάρκεια χριςθσ (ISO 3826-1 § 5.8) 

 

18. Τα ςυςτιματα των αςκϊν να φζρουν ειδικό ςφςτθμα λιψεωσ δειγμάτων αίματοσ εν 
κενϊ, ςε κλειςτό κφκλωμα το οποίο να εξαςφαλίηει απόλυτθ ςτειρότθτα ςτο 
λαμβανόμενο αίμα για τθν αποφυγι επιμολφνςεων. 
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19. Να φζρουν ενςωματωμζνο ςφςτθμα προςταςίασ του αιμολιπτθ για τθν αποφυγι 
πικανϊν τρυπθμάτων από τθ βελόνθ κατά τθ διαδικαςία απόρριψισ τθσ με άμεςο 
κίνδυνο τθ μόλυνςι του. 

 

20. Τα δείγματα να λαμβάνονται από ενςωματωμζνθ ςυςκευι αίματοσ (μικρόσ ειδικόσ 
αςκόσ) ςτον οποίο ςυλλζγονται τα πρϊτα τουλάχιςτον 30 ml αίματοσ πριν από τθν 
κυρίωσ λιψθ. Ο μικρόσ ειδικόσ αςκόσ κα είναι ςε επαφι με ςθμείο του ςωλινα που 
φζρει τθν βελόνθ, με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν ζρχεται-ςε καμιά περίπτωςθ- ςε επαφι 
με το αντιπθκτικό διάλυμα του πρωτεφοντοσ αςκοφ. Θα αςφαλίηει με ειδικό κλείςτρο, 
για να  γίνεται θ λιψθ των δειγμάτων αίματοσ, πριν τθν ζναρξθ τθσ κανονικισ ροισ 
αίματοσ προσ τον αςκό αιμολθψίασ, με κατάλλθλεσ ςυνκικεσ ϊςτε να είναι ςωςτά τα 
αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων.  

 

 

                                                        ΤΚΕΤΑΙΑ 

 

1. Τα διάφορα ςυςτιματα αςκϊν κα είναι τοποκετθμζνα εντόσ πλαςτικοφ διαφανοφσ 
ι από αλουμίνιο ειδικοφ αςφαλοφσ και ανκεκτικοφ φακζλου, αποςτειρωμζνα και 
ερμθτικά ςφραγιςμζνα, ανεξάρτθτα από το εάν φζρουν ι όχι ατομικι ςυςκευαςία 
από ςελοφάν ι άλλο απλό υλικό. 

 

2. Η ςυςκευαςία των αςκϊν και των ςωλινων τουσ εντόσ του φακζλου κα είναι άνετθ 
χωρίσ να είναι διπλωμζνοι ι να φζρουν τςακίςματα ςε διάφορα ςθμεία τουσ. 

 

3. Λόγω του περιοριςμζνου χρόνου λιξθσ των αςκϊν μετά το άνοιγμα του φακζλου 
και προσ διευκόλυνςθ τθσ Αιμοδοςίασ, ο κάκε φάκελοσ να περιζχει το πολφ ζξι (6) 
ςυςτιματα αςκϊν αίματοσ για τουσ τφπουσ αςκϊν με α/α 1 ζωσ και α/α 5 

 

4. Επί τθσ ετικζτασ του φακζλου ςυςκευαςίασ ι αν χρθςιμοποιείται διαφανισ 
ςυςκευαςία ςτθν ετικζτα του πλαςτικοφ αςκοφ κα αναγράφονται: α) ο 
καταςκευαςτισ/προμθκευτισ και θ διεφκυνςι του β) περιγραφι 
περιεχομζνων/περιεκτικότθτασ (π.χ ειδοσ του αντιπθκτικοφ και του προςκετικοφ 
διαλφματοσ, 450 χ 450 χ 300 ml) γ) θμερομθνία λιξθσ, δ) κα πρζπει να αναγράφεται 
ότι δεν κα πρζπει ο αςκόσ να χρθςιμοποιθκεί εάν αυτόσ ζχει αφαιρεκεί από τθν 
ςυςκευαςία περαν των n1 θμερϊν, ε)Ο αρικμόσ τθσ παρτίδασ 

 

5. Οι φάκελοι των αςκϊν κα είναι τοποκετθμζνοι με άνεςθ και προςεκτικά, εντόσ 
ανκεκτικοφ και κλειςτοφ κιβωτίου  μικροφ βάρουσ και εφκολθσ μεταφοράσ. 

 

6. Επί του κιβωτίου μεταφοράσ κα είναι επικολλθμζνθ ετικζτα με ευκρινϊσ 
αναγραφόμενα τουλάχιςτον τα κάτωκι απαραίτθτα ςτοιχεία: εργοςτάςιο 
παραγωγισ και διεφκυνςθ, είδοσ ςυςτιματοσ αςκϊν (διπλόσ-τριπλόσ κλπ.), 
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περιεκτικότθτα του ςυςτιματοσ (π.χ. 450 x 450 x 300), το είδοσ του αντιπθκτικοφ 
και του πρόςκετου διαλφματοσ (CPDA-1 ι CPD/SAG-M κλπ.), θ θμερομθνία λιξθσ 
των αςκϊν, θ κερμοκραςία αποκικευςθσ και θ εμπεριεχόμενθ εντόσ του κιβωτίου 
ποςότθτα ςυςτθμάτων αςκϊν (ISO 3826 §7.3). 

 

7. Εντόσ κάκε κιβωτίου μεταφοράσ κα υπάρχουν υποχρεωτικά αναλυτικζσ οδθγίεσ 
χριςθσ των αςκϊν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

8. Η διάρκεια ηωισ των αςκϊν (shelf-life) κα είναι τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια από τθν 
θμερομθνία αποςτείρωςισ τουσ, ςφμφωνα με το ISO 3826 §6.2. 

 

 

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

 

 Η όλθ διαδικαςία παραγωγισ των αςκϊν κα είναι ςφμφωνθ με το G.M.P. (Good 
Manufacturing Practice). Η πρϊτθ φλθ κα είναι Medical Grade. Θα τθροφνται όλεσ οι 
ανωτζρω ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ του ISO 3826/1993. Τα ςυςτιματα κα φζρουν όλα 
τθν ζνδειξθ CE Mark και επί τθσ ετικζτασ εκάςτου αςκοφ και επί του χαρτοκιβωτίου 
μεταφοράσ τουσ. Υποχρεοφνται δε οι μετζχοντεσ να κατακζςουν τα ςχετικά 
πιςτοποιθτικά CE Mark.  

 

 Να προςκομιςκοφν επίςθμεσ μελζτεσ και πιςτοποιθτικά περί των προςφερομζνων 
αντιπθκτικϊν και προςκετικϊν διαλυμάτων όπου κα επιβεβαιϊνεται θ ςυντιρθςθ των 
ερυκρϊν 35 ι 42 τουλάχιςτον θμζρεσ αντίςτοιχα. 

 

 Οι ετικζτεσ  όλων των αςκϊν και των κιβωτίων  μεταφοράσ να περιζχουν τα ςφμβολα 
που ορίηονται ςτο ISO 3826-2:2008 και οι οδθγίεσ χριςεωσ κα είναι ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα,  

 Σε ζναν (1) εκ των δορυφορικϊν αςκϊν κάκε ςυςτιματοσ, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 
300ml, κα αναγράφεται ςτθν ετικζτα του ευκρινϊσ θ ζνδειξθ «αιμοπετάλια πζντε (5) 
θμερϊν». Οι πλαςτικοί αςκοί που είναι προοριςμζνοι για τθν φφλαξθ των αιμοπεταλίων 
να είναι καταςκευαςμζνοι από ειδικό πλαςτικό υλικό που επιτρζπει τθν διαπερατότθτα 
του οξυγόνου για τθν διατιρθςθ του pH των αιμοπεταλίων ςτα κατάλλθλα επίπεδα για 
τθν ςωςτι ςυντιρθςι τουσ. Το είδοσ του υλικοφ και  θ καταλλθλότθτά του για τθν 
ςυντιρθςθ των αιμοπεταλίων πρζπει να αποδεικνφεται με κατάλλθλα πιςτοποιθτικά 
του οίκου καταςκευισ.  

 

 Να κατατεκοφν τουλάχιςτον πζντε (5) δείγματα αςκϊν αίματοσ από κάκε 
προςφερόμενο τφπο. Τα δείγματα κα υποβλθκοφν ςε ποιοτικό ζλεγχο χριςθσ για τθν 
ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τα  αποτελζςματα του οποίου κα 
ςυμπεριλθφκοφν ςτθν ζκκεςθ αξιολόγθςθσ. 
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 Επί πλζον, κεωρείται αυτονόθτο πωσ οι προςφερόμενοι αςκοί κα είναι ςε κζςθ να 
εξεταςκοφν – εάν κρικεί απαραίτθτο –ςφμφωνα με το ειδικό Chemical και Physical tests 
των Annex A’ και Βϋ του ISO 3826. 

 

 Οι προμθκευτζσ – διακινθτζσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Υ.Α 
ΔΥ8δ/ΓΠ1348/04 όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 


