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Σχετικά με το είδος 10 προτείνουμε: 

 

• Στην προδιαγραφή 5 αναφέρεται ότι «Κατά τη διάρκεια λειτουργείας με την κεφαλή και με το μέγιστο 
των στροφών, η θερμοκρασία να μην υπερβαίνει τους -5 βαθμούς». Η προδιαγραφή αυτή έχει μπει με σκοπό 
οι ασκοί του αίματος να προστατευτούν από την αύξηση της θερμοκρασίας εντός του ρότορα. Για το λόγο 
αυτό η προδιαγραφή θα πρέπει να  αναφέρει τη μέγιστη θερμοκρασία του ασκού και αυτή δεν υπάρχει λόγος 
να είναι κάτω από +1 βαθμό Κελσίου όπου το αίμα συντηρείται χωρίς κανένα πρόβλημα.  

Επομένως η σχετική πρότασή μας για την πρόταση στην προδιαγραφή 5 είναι να αλλαχθεί σε: 

«Κατά τη διάρκεια λειτουργείας με την κεφαλή και με το μέγιστο των στροφών, η θερμοκρασία στους ασκούς 
να μην υπερβαίνει τον +1 βαθμό» 

• Στην προδιαγραφή 8 αναφέρεται η ύπαρξη προγραμμάτων και εκεί πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να 
αναφέρεται η ύπαρξη  

κωδικού πρόσβασης (Password) για κάθε πρόγραμμα ώστε οι χρήστες να προστατεύονται από πιθανά 
σφάλματα ή μη επιθυμητές αλλαγές στο πρωτόκολλο από άλλους χρήστες. Επιπλέον η ύπαρξη περισσοτέρων 
από 10 προστατευμένων προγραμμάτων φυγοκέντρησης θα επιτρέπει την χωρίς πρόβλημα χρήση της 
συσκευής από περισσότερους χρήστες.  

Επομένως προτείνουμε η προδιαγραφή 8 να γίνει: «Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον εκατό 
(100) διαφορετικών προγραμμάτων φυγοκέντρησης, με κωδικούς πρόσβασης (password)» 

• Στην προδιαγραφή 12 που αναφέρεται στην πόρτα, θεωρούμε ότι πρέπει να αναφερθεί η επιπλέον 
φράση:   

• «Η πόρτα της φυγοκέντρου να ανοίγει και κλείνει με το άνοιγμα ενός κουμπιού. Το καπάκι του 
ρότορα να ξεβιδώνει και να διατηρείται εντός της φυγοκέντρου όταν η πόρτα ανοίγει». Ο λόγος που αυτό το 
χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας που έχει σημαντικό 
βάρος χειροκίνητα, θα απαιτεί καθημερινά επιπλέον δύναμη από το χειριστή και επιπλέον μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες (π.χ. στο κλείστρο λόγω βίαιου κλεισίματος). Επίσης το καπάκι μίας τέτοιας φυγοκέντρου 
είναι αρκετά βαρύ, άρα η εύκολη αφαίρεσή του και η δυνατότητα αποθήκευσής του εντός της φυγοκέντρου 
διευκολύνει επίσης σημαντικά τους χρήστες και γλιτώνει εργαστηριακό χώρο. 

• Στην προδιαγραφή 18 θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση της παραγωγικότητας του 
Νοσοκομείου μελλοντικά και επομένως να προσθεθεί η φράση: «Να υπάρχει δυνατότητα φυγοκέντρησης 
τουλάχιστον 16 ασκών των 500ml με τη χρήση άλλου ρότορα και εξαρτημάτων» 

 

Θα θέλαμε επίσης να ζητήσουμε την αλλαγή του χρόνου εγγύησης για τα ζητούμενη είδη στα δύο (2) χρόνια 
από την ημερομηνία αγοράς των ειδών, επειδή αυτός είναι ο συνήθης χρόνος εγγύησης που ζητείται από 
αντίστοιχες Υπηρεσίες του Δημοσίου καθώς επίσης και γιατί οι περισσότεροι κατασκευαστές των οργάνων 
αυτών στην αγορά προσφέρουν αυτό το χρόνο εγγύησης, χωρίς περαιτέρω οικονομικές επιβαρύνσεις για τον 
τελικό χρήστη. 


