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ΘΕΜΑ :  «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑ» 

 
Παξαθαινύκε λα καο ζηείιεηε νηθνλνκηθή πξνζθνξά  ζην παξαθάησ 

είδνο βάζεη  παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ. (Παξαθαινύκε ε απνζηνιή λα γίλεη 
ειεθηξνληθά  άκεζα έσο ηηο 06-12-2017 ζηελ δ/λζε : 

prom@mamatsio.gr) 
 
ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΖΤΓΟΤ – ΑΜΑΙΘΜΗΣΗΡΑ ΑΙΩΜ ΑΘΛΑΣΟ( ΙΑΣΑ ΣΗ 

ΔΘΑΡΙΕΘΑ ΣΗ ΑΘΛΟΚΗΨΘΑ) 
 
1. Μα είλαη ειεθηξνληθόο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαηάιιεινο γηα εληαηηθή 

βαξηά ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Αηκνδνζίαο, κε ην όπνην ζα επηηπγράλεηαη 

πξνθαζνξηζκόο ηεο επηζπκεηήο πνζόηεηαο αίκαηνο πνπ ζέινπκε λα 

ζπιιέμνπκε . 
 
2. Μα ιεηηνπξγεί κε ηάζε δηθηύνπ 220 Volt/50 Hz  
 
3. Η ιεηηνπξγία ηνπ λα είλαη αζόξπβε  
 
4. Μα είλαη απιόο ζηελ ρξήζε θαη εύθνινο ζηνλ ρεηξηζκό  
 
5. Μα είλαη εύθνινο ζηνλ θαζαξηζκό  
 
6. Μα δηαζέηεη κηθξό όγθν θαη εξγνλνκηθό ζρεδηαζκό.  
 
7. Μα είλαη θαηάιιεινο γηα όινπο ηνπο αζθνύο ηνπ εκπνξίνπ  
 
8. Η αλάδεπζή ηνπ αληηπεθηηθνύ θαη ηνπ αίκαηνο λα γίλεηαη νκαιά  
 
9. Μα πξαγκαηνπνηεί αθξηβή δύγηζε ηνπ θαζαξνύ θαη κηθηνύ βάξνπο ηεο 
πνζόηεηαο αίκαηνο πνπ ιακβάλεηαη κε απόθιηζε επί ηνπ κεηξνύκελνπ 
βάξνπο 1% πεξίπνπ  
 
10. Ιαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο αηκνιεςίαο λα γίλεηαη ζπλερήο αλαθίλεζε ηνπ 
αζθνύ κε ην ιακβαλόκελν αίκα πξνο απνθπγή ζξόκβσλ  
 
11. Μα δηαζέηεη κηθξνϋπνινγηζηή κέζσ ηνπ νπνίνπ λα γίλνληαη νη 
επηζπκεηέο ξπζκίζεηο . 
 
12. Μα δηαζέηεη κεγάιε επαλάγλσζηε νζόλε πγξώλ θξπζηάιισλ όπνπ ζα 

εκθαλίδνληαη όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε- επηζπκεηόο 

όγθνο αίκαηνο πξνο ζπιινγή, ν ζπιιερζείο όγθνο αίκαηνο, ν ρξόλνο 

αηκνιεςίαο, ε ξνή ηεο θιέβαο ηνπ δόηε. ηελ ίδηα νζόλε λα απεηθνλίδνληαη 

ηπρόλ ζπλαγεξκνί. 
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13.Μα δηαζέηεη πιήθηξα ρεηξηζκνύ γηα όιεο ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο  
 
14. Ο δίζθνο δύγηζεο λα είλαη ελζσκαησκέλνο επί ηεο ζπζθεπήο, ώζηε λα 
απνηειεί κηα κνλάδα κε ηνλ αλαθηλνύκελν δίζθν.  
 
15. Ο κεδεληζκόο ηνπ δπγνύ θαη ν ππνινγηζκόο απόβαξνπ λα γίλεηαη 

απηόκαηα  
 
16. Ο όγθνο ηεο ηνπ πξνο ιήςε αίκαηνο λα πξνθαζνξίδεηαη από ηνλ ρξήζηε 

κεηαμύ 0 θαη 999ml θαη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ζηε κλήκε 

ηνπ δηαθνξεηηθώλ πξνεπηιερζέλησλ όγθσλ αίκαηνο.  
 
17. Μα εκθαλίδεηαη ζπλερώο επί ηεο νζόλεο ε ιεθζείζα πνζόηεηα 

αίκαηνο θαη λα δηαθόπηεηαη απηνκάησο ε αηκνιεςία όηαλ ιεθζεί ε 

πξνθαζνξηζκέλε πνζόηεηα.  
 
18. Μα παξαθνινπζεί απηόκαηα ηελ ξνή ηνπ αίκαηνο θαη λα δηαζέηεη 

ερεηηθό ζπλαγεξκό γηα ηπρόλ αλσκαιίεο θαηά ηελ αηκνιεςία θαη 

γηα ην ηέινο απηήο.  
 
19. Μα δηαζέηεη πιήθηξν δηαθνπήο ξνήο (clamp) από ηνλ ρξήζηε  
 
20. Μα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία γηα 
απηόλνκε ιεηηνπξγία από ην ξεύκα δηθηύνπ ηνπιάρηζηνλ 5 σξώλ  
 
21.Μα κελ απαηηνύληαη αλαιώζηκα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.  
 
22. Ιαηά ηελ παξάδνζε λα ζπλνδεύεηαη από ην ζύλνιν ησλ απαξαίηεησλ 
γηα ηελ ιεηηνπξγία παξειθόκελσλ.  
 
23. Μα παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο  
 
24. Λεηά ηελ πξνκήζεηα ζα γίλεη ε απαξαίηεηε εθπαίδεπζε ζην 
πξνζσπηθό ηεο αηκνδνζίαο 
 
25. Ιαηά ηελ παξάδνζε ζα ζπλνδεύεηαη από πιήξε ζεηξά εγρεηξηδίσλ 
ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο ζηα ειιεληθά.  
 
26. Μα δηαζέηεη όιεο ηηο πηζηνπνηήζεηο πνηόηεηαο θαη πξνδηαγξαθώλ 
πνηόηεηαο θαη αζθαιείαο (CE,ISO,IEC)  
 
27. Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001  
 

 

 


