ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ.
Ανεξάρτητα από τις παρατηρήσεις των εταιρειών έχει προστεθεί στον πίνακα
συµµόρφωσης για το είδος Α/Α1 και Α/Α4 διευκρίνιση που αφορά τα
απαιτούµενα χαρακτηριστικά του φίλτρου λευκαφαίρεσης σύµφωνα µε την
υπ’αριθ.2/18-1-12 απόφαση του Ε.ΚΕ.Α.
Αρκετές από τις παρατηρήσεις των συµµετεχουσών εταιρειών αναφέρονται σε
χαρακτηριστικά που έχουν ήδη περιληφθεί στο κείµενο των γενικών τεχνικών
προδιαγραφών, συνεπώς δεν έχει γίνει στον πίνακα καµιά τροποποίηση.
1. ΙΑΚΩΒΙ∆ΗΣ ΑΕ.
Α/Α1.
ΣΗΜΕΙΟ 1.
Η χωρητικότητα του θυλακίου δειγµατοληψίας έχει περιληφθεί στο κείµενο για
τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές ασκών συλλογής αίµατος όπου αναφέρεται
ότι είναι 30 ml περίπου.
Η εν λόγω χωρητικότητα έχει προστεθεί στον πίνακα συµµόρφωσης µε
κόκκινα γράµµατα.
ΣΗΜΕΙΟ 2.
Η λέξη «εύκαµπτο» που χαρακτηρίζει το φίλτρο λευκαφαίρεσης έχει
απαλειφθεί ώστε να µην περιορίζεται ο ανταγωνισµός και εφόσον η
προδιαγραφή αυτή δεν είναι απαραίτητη σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 2/18-1-12
απόφαση του Ε.ΚΕ.Α. σχετικά µε τις προδιαγραφές των ασκών συλλογής
αίµατος και συστατικών.
ΣΗΜΕΙΟ 3.
Στον πίνακα συµµόρφωσης έχει προστεθεί η φράση «να κατατεθούν 4
(τέσσερα) δείγµατα ασκών προς ποιοτικό έλεγχο».
Στο κείµενο των γενικών τεχνικών προδιαγραφών έχει αντικατασταθεί ο
αριθµός των είκοσι δειγµάτων και αναγράφεται ότι πρέπει να κατατεθούν
τέσσερα δείγµατα.
Α/Α4.
ΣΗΜΕΙΟ 1.
Προστέθηκαν στις προδιαγραφές στοιχεία που αφορούν τα επίπεδα
λευκαφαίρεσης και ανάκτησης ερυθρών, όπως υπαγορεύονται από τις
τεχνικές προδιαγραφές που προτείνει η Συµβουλευτική Επιτροπή Αιµοδοσίας
του Ε.ΚΕ.Α. (ΓΠ-11-3676/29.11.2011).
ΣΗΜΕΙΟ 2.
Προστέθηκε η φράση: «Να κατατεθούν 4 δείγµατα προς ποιοτικό έλεγχο
καθώς και πρωτόκολλο αξιολόγησης κάθε συστήµατος.

2. LERIVA
A/A4.
∆εν έγινε καµία τροποποίηση σε σχέση µε το κάλυµα των φίλτρων ώστε να
µην περιορίζεται ο ανταγωνισµός και εφόσον δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά
στην ανάκτηση των ερυθρών και αιµοπεταλίων.
3. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ Α.Ε.
Α/Α3.
Οι διαστάσεις και η χωρητικότητα των ασκών αναφέρονται στο κείµενο των
γενικών τεχνικών προδιαγραφών η οποία είναι σύµφωνη µε τις προτάσεις της
Συµβουλευτικής Επιτροπής Αιµοδοσίας του Ε.ΚΕ.Α. Η χωρητικότητα µπορεί
να είναι από 300-450 ml. Έχει γίνει η ανάλογη τροποποίηση µε κόκκινα
γράµµατα στον πίνακα συµµόρφωσης.
4. RONTIS
Α/Α2
Εφόσον το συνολικό ποσό (∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ) που αναγράφεται στον
πίνακα δεν συµφωνεί µε τον αριθµό των τεµαχίων να παραγγελθούν τόσα
τεµάχια ώστε το τελικό κόστος να είναι αυτό που αναγράφεται ήδη.
Α/Α5.
Οι προδιαγραφές τροποποιήθηκαν έτσι ώστε να αναγράφεται η φράση
«Απαιτείται ειδική φυγόκεντρος για την αυτόµατη επεξεργασία και διαχωρισµό
µιας µονάδας ολικού αίµατος σε παράγωγα».
∆εν περιελήφθησαν οι προδιαγραφές της φυγοκέντρου γιατί εκφεύγουν του
θέµατος των προδιαγραφών των ασκών. Οι εν λόγω προδιαγραφές θα
κατατεθούν από την εταιρεία.

5. ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙ∆Η Α.Ε.
Α/Α1.
Πρώτη παρατήρηση: Η φράση που προτείνεται να προστεθεί «Σε έναν εκ
των δορυφορικών ασκών κάθε συστήµατος…» υπάρχει ήδη στο κείµενο των
γενικών τεχνικών προδιαγραφών που έχει κατατεθεί. Προστέθηκε και στον
πίνακα των προδιαγραφών του είδους Α/Α1.
∆εύτερη παρατήρηση:
«Τα σηµεία εξόδου των ασκών πρέπει πλήρως να αποκόπτονται»
Έχει ήδη αναφερθεί στις γενικές προδιαγραφές των ασκών που έχουν
κατατεθεί η φράση που προτείνεται προς τροποποίηση.

Τρίτη παρατήρηση:
«Το κάλυµµα της βελόνης πρέπει να έχει τεχνολογία Tamber evident
(επιβεβαίωση απασφάλισης)»
Η φράση που προτείνεται από την εταιρεία να προστεθεί έχει ήδη αναφερθεί
στις γενικές τεχνικές προδιαγραφές. Έχει απαλειφθεί από τον πίνακα
συµµόρφωσης η έκφραση “Tamber evident” και παραµένει µόνο η έκφραση
«βεβαίωση απασφάλισης».
Τέταρτη παρατήρηση:
Έχει απαλειφθεί η φράση «θα πρέπει να κατατεθούν κλινικές µελέτες» σε ό,τι
αφορά την επίδοση του φίλτρου λευκαφαίρεσης στην πιθανότητα µετάδοσης
του CMV. Οι λοιπές παρατηρήσεις επ’αυτού δεν προστέθηκαν γιατί
αναφέρονται στις γενικές τεχνικές προδιαγραφές.
Πέµπτη παρατήρηση:
Η πιστοποίηση των προσφεροµένων προϊόντων ως προς την διαδικασία
παραγωγής έχει αναφερθεί ήδη στο κείµενο των γενικών προδιαγραφών, στην
ενότητα «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ» συνεπώς δεν έγινε καµία τροποποίηση.
Α/Α2.
Μηχάνηµα 1
Οι προδιαγραφές της συσκευής που προτείνονται από την εταιρεία εκφεύγουν
των τεχνικών προδιαγραφών των ασκών. Για το λόγο αυτό δεν έγινε καµία
τροποποίηση στον πίνακα συµµόρφωσης.
Αναλώσιµο σετ αδρανοποίησης
Έχει γίνει τροποποίηση στον πίνακα συµµόρφωσης που λαµβάνει υπ’όψιν τις
παρατηρήσεις της εταιρείας.
Σε ότι αφορά το χρόνο αδρανοποίησης η αναγραφόµενη στον πίνακα διάρκεια
ως «η συντοµότερη δυνατή» δεν αποκλείει η διάρκεια αυτή να είναι µικρότερη
των 30 λεπτών όπως ζητείται από την εταιρεία. Συνεπώς δεν έγινε καµία
τροποποίηση.
Α/Α3.
Οι παρατηρήσεις της εταιρείας ταυτίζονται µε εκείνες για το είδος Α/Α1 και
έχουν ήδη σχολιαστεί/τροποποιηθεί.

6. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ∆ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Α/Α1.
Πρώτη παρατήρηση:
Για την παρατήρηση σχετικά µε τη χωρητικότητα των δορυφορικών ασκών η
κατατεθείσα προδιαγραφή δεν αποκλείει τα 450 ml που προτείνει η εταιρεία.
Συνεπώς δεν έγινε καµία τροποποίηση.
∆εύτερη παρατήρηση:

Η προσθήκη που προτείνει η εταιρεία έχει γίνει στον πίνακα συµµόρφωσης
για να είναι εύχρηστη η µεταφορά του αίµατος σε περίπτωση εµπλοκής του
φίλτρου λευκαφαίρεσης και για την ασφαλή µετάγγιση του περιεχοµένου
παραγώγου.
Τρίτη παρατήρηση:
Σχετικά µε την προσθήκη πρωτοκόλλου αξιολόγησης έχει γίνει η σχετική
τροποποίηση στον πίνακα συµµόρφωσης.

Α/Α3.
Πρώτη παρατήρηση:
Καταλληλότητα διατήρησης αιµοπεταλίων επί πέντε ηµέρες.
∆εν έγινε καµία τροποποίηση, θεωρείται ότι καλύπτεται από την διαδικασία
Good Manufacturing Practice όπως αναφέρεται στις ΒΑΣΙΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ των γενικών τεχνικών προδιαγραφών των ασκών.
∆εύτερη παρατήρηση:
Tο όριο λήξης των προσφεροµένων συστηµάτων έχει ήδη αναφερθεί στις
γενικές προδιαγραφές των ασκών και είναι τουλάχιστον δύο χρόνια από την
ηµεροµηνία αποστείρωσής τους σύµφωνα µε το ISO 3826/1993.

