
 

ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ 

ΠΙΠΓΣΩΝ ΜΓΣΑΒΛΗΣΟΤ ΟΓΚΟΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΡΓΑΣΗΡΙΩΝ 

 
  ΣΓΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

1 Σήμακζε CE 

IVD πηζημπμίεζε 

Σύμθςκα με ηεκ μδεγία 93/42/EEC 

directive 98/79/EC 

2 

Υρειή πμηόηεηα θαηαζθεοήξ 

Να ακαθενζεί ημ οιηθό θαηαζθεοήξ, έηζη ώζηε κα μεκ 

επενεάδεηαη ε αλημπηζηία ημο απμηειέζμαημξ  από ηε 

ζενμμθναζία. 

3 
Γνγμκμμηθόξ ζπεδηαζμόξ 

Ναη, ώζηε ε πνήζε ηεξ πηπέηαξ (ιήρε θ απόννηρε 

δείγμαημξ) κα γίκεηαη με ηεκ ειάπηζηε δοκαηή δύκαμε 

4 Δηαζηάζεηξ Να ακαθενζμύκ (mm) 

5 Βάνμξ Να ακαθενζεί (gr) 

6 
Να είκαη πιήνςξ απμζηεηνώζημε 

Γπηζομεηό, κα ακαθενζμύκ ηα απμζηεηνώζημα μένε θαη ε 

δηαδηθαζία 

7 Αθνίβεηα % Να ακαθενζεί ακάιμγα με ημκ δεημύμεκμ όγθμ 

8 Γπακαιερημόηεηα % Να ακαθενζείακάιμγα με ημκ δεημύμεκμ όγθμ 

9 Γύνμξ όγθμο ιήρεξ (μl) Όπςξ αοηό ακαθένεηαη ζηεκ πνμθήνολε ημο δηαγςκηζμμύ 

10 

Βήμα νύζμηζεξ (γηα όζα είδε ακαθένμκηαη 

ζηεκ πνμθήνολε). 

 

Γύνμξ ιήρεξ                   Βήμα νύζμηζεξ 

 

0,2-2μl   0,002μl ή μηθνόηενμ 

0,5-5μl   0,01μl ή μηθνόηενμ 

1-10 μl   0,1 μl ή μηθνόηενμ  

2-20μl   0,02μl ή μηθνόηενμ 

5-50μl 0,5 μl ή μηθνόηενμ  

10-100μl 1,0 μl ή μηθνόηενμ 

20-100μl                         0,2 μl ή μηθνόηενμ 

20-200μl 0,2μl ή μηθνόηενμ 

30-200μl                        0,2 μl ή μηθνόηενμ 

30-300μl  1,0 μl ή μηθνόηενμ 

100-1000μl 5,0 μl ή μηθνόηενμ  

200-1000μl                    2,0 μl ή μηθνόηενμ 

0,5-5ml  0,01ml ή μηθνόηενμ 

1-10ml  0,02ml ή μηθνόηενμ 

11 
Έκδεηλε όγθμο ιήρεξ-ζογθνάηεζεξ 

Η έκδεηλε όγθμο ιήρεξ-ζογθνάηεζεξ κα εμθακίδεηαη με 

εοδηάθνηημοξ παναθηήνεξ  
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Μεπακηζμόξ ιήρεξ-ζογθνάηεζεξ 

Να δηαζέηεη θμμβίμ γηα ηε ιήρε-ζογθνάηεζε όγθμο με 

μεγάιε αθνίβεηα θαη ζηαζενόηεηα, κα πενηγναθεί 

ακαιοηηθά 

13 Μεπακηζμόξ νύζμηζεξ ημο όγθμο  Ναη, με θοιηόμεκα ρεθία 



14 Μεπακηζμόξ  απόννηρεξ ημο νύγπμοξ Ναη, αοηόμαηα μέζς λεπςνηζημύ θμμβίμο 

15 Αζθαιέξ θιείδςμα ημο επηζομεημύ 

όγθμο 
Ναη 

16 Να μπμνεί κα δεπζεί δηάθμνα νύγπε Ναη, όπη απμθιεηζηηθήξ πνήζεξ 

17 Όιμη μη ζομμεηέπμκηεξ οπμπνεςηηθά 

πνέπεη κα δηαζέημοκ ζύζηεμα πμηόηεηαξ, 

α)με πεδίμ πηζημπμίεζεξ ηεκ 

δηαθίκεζεηαηνμηεπκμιμγηθώκ πνμσόκηςκ 

β)με πεδίμ πηζημπμίεζεξ ηεκ ηεπκηθή 

οπμζηήνηλε ηαηνμηεπκμιμγηθμύ 

ελμπιηζμμύ. 

α) ΓΝ ΙSO 9001:08 

 

β) EN ISO 13485:03 

18 Γγγύεζε θαιήξ ιεηημονγίαξ Δύμ έηε 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 

ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΓΥΝΟΛΟΓΙΑ 


