ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
Τράπεζα επεξεργασίας ιστολογικών παρασκευασμάτων κατάλληλη για την ασφαλή λειτουργία
του τμήματος.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1

Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας

Να αναφερθεί

2

Σήμανση CE/IVD

3

Υλικό κατασκευής υψηλής αντοχής

Σύμφωνα με την οδηγία 98/79 EC
Ανοξείδωτο τύπου AISI 304
Λείες επιφάνειες χωρίς ραφές και
κολλήματα.

4

Κλειστού τύπου με ρυθμιζόμενο τζάμι

Ναι
Στρωματοποιημένο με αυτόματο άνοιγμα

5

Διαστάσεις, εξωτερικές (mm)

1800 Χ 750 Χ 2200 mm περίπου (για τον
υπάρχοντα χώρο)

6

900 mm περίπου
Ύψος επιφάνειας χρήστη, mm
Να φέρει ράφι στην πλάτη για την Ναι
τοποθέτηση διαφόρων εργαλείων από τον
χρήστη
Να φέρει πρίζες παροχής ηλεκτρικού Ναι. Τουλάχιστον δύο σούκο
ρεύματος
Τριπλό σύστημα απαγωγής
Α) Προς τα κάτω
Β) Προς τα άνω
Σύστημα απορρόφησης καρκινογόνων,
τοξικών και μολυσματικών παραγόντων
Γ) Στο επίπεδο εργασίας
Να αναλυθεί (ροή αέρα, χρήση
φίλτρων,κ.α.)
Να περιγραφεί (τρόπος, προγραμματισμός
λειτουργίας)
Απολύμανση της τράπεζας
UV Light

7
8

9

10

11

Φίλτρα

12

Πίνακας ελέγχου τράπεζας

13

Επιφάνεια κοπής παρασκευασμάτων
Διαστάσεις (mm)

Προφίλτρο για κατακράτηση μεγάλων
σωματιδίων και εξασφάλιση ομαλής
λειτουργίας του δεύτερου φίλτρου ενεργού
άνθρακα κατάλληλο για συγκράτηση
φορμαλδεΰδης
/
γλουταραλδεϋδης,
ξυλόλης), φίλτρο ΗΕΡΑ- αντιμικροβιακό
Να αναλυθεί και να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά
Ναι . Να αναλυθεί (ρύθμιση ταχύτητας
ροής αέρα, χρόνος ζωής φίλτρων, ρύθμιση
φωτός)
Λευκός πίνακας κοπής 350 Χ 450 Χ 200mm
περίπου με αποστατήρες

Νεροχύτες

Ενσωματωμένοι δύο (2) νεροχύτες 400 Χ 400
Χ 200 mm περίπου και ένας μικρότερος 150 Χ
300 Χ 200 mm περίπου για απόρριψη
φορμόλης, με φίλτρο μεταλλικό για τη
συγκράτηση τεμαχίων ιστών και συνδεδεμένος
με δοχείο 10 ή 20 L

15

Φωτισμός επιφάνειας

Ναι, λαμπτήρες LED
ή αλογόνου. Να
αναφερθεί η ένταση και η θερμοκρασία
χρώματος

16

Μεγεθυντικός φακός με φωτισμό

Ναι

14

17

18

19

20

1) Μεγάλη διάτρητη επιφάνεια εργασίας
(μεταλλικά πλέγματα)
2) Μια
βρύση
Ζεστού/κρύου
με
μετακινούμενο σύστημα ψεκασμού (spiral)
για γρήγορη έκλυση του σταθμού
επεξεργασίας
Επιφάνεια Εργασίας
3) Μια βρύση για φορμόλη
4) Χώρος αποθήκευσης φορμόλης κάτω από
τον πάγκο
5) Υποδοχές για γάντια, κασέτες (blocks)
6) Υποδοχές για κάμερα και φωτογραφική
μηχανή
Να αναλυθεί
Αν διατίθεται σύστημα ελέγχου εξαερισμού
με λυχνία συνδεδεμένη με αισθητήρα ο
Διασφάλιση πλήρους απουσίας διαρροής των
οποίος υποδεικνύει την εντός
ρυπογόνων από τη μονάδα φίλτρου
αποδεκτών/επιθυμητών ορίων λειτουργίας
του εξαερισμού , να προσφερθεί και θα
αξιολογηθεί
Να αναλυθεί
Απορροφητήρας που λειτουργεί με
Ρυθμιστής της ταχύτητας του αέρα
αντισπινθηρικό μοτέρ χαμηλού επιπέδου
θορύβου

Οπτικοακουστικοί συναγερμοί

Να αναλυθεί
 Αν διατίθεται μηχανικής
απόφραξης του συστήματος
προφίλτρων / φίλτρων , να
προσφερθεί και θα αξιολογηθεί
 προγραμματισμένη αλλαγή των
φίλτρων
 υπερχείλιση δοχείων φορμόλης

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών
για δέκα (10) έτη.
Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές
προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του
κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).
Να κατατεθεί με την οικονομική προσφορά πλήρης τιμοκατάλογος των απαιτούμενων
για τη λειτουργία της συσκευής αναλωσίμων, υλικών και ανταλλακτικών σταθερή τιμή
για πέντε (5) έτη.
Μέγιστος χρόνος παράδοσης 60 ημέρες.
Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας ΕΝ
ΙSO 9001:08 ή EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την
τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα
πιστοποιητικά)
Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:08 και ISO 13485:03
και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. (Να κατατεθούν τα
απαραίτητα πιστοποιητικά)
H προμηθεύτρια εταιρεία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το
Ν.2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004.
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