
     

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΝΔΦΡΙΚΗ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
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Α/Α Α.ΔΣ ΦΙΛΣΡΩΝ ΘΔΡΑΠΔΙΩΝ ΝΔΦΡΙΚΗ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

 1.  

Σξηρνεηδηθά θίιηξα, απνζηεηξσκέλα, αηνκηθά ζπζθεπαζκέλα, ειεύζεξα ππξεηνγόλσλ, 

θαηάιιεια γηα ζεξαπείεο αηκνδηήζεζεο- αηκνδηαδηήζεζεο θαη όιεο ηηο παξαιιαγέο ηνπο κε 

δπλαηόηεηα επηινγήο κεκβξαλώλ αλάινγα κε ηνλ ηύπν ζεξαπείαο. 

 2.  
Σα θίιηξα λα είλαη θαηάιιεια γηα θάζε ηύπν αληηπεθηηθήο ζεξαπείαο (επαξίλε ή ηνπηθή 

ρνξήγεζε θηηξηθώλ). 

 3.  Σα θίιηξα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο από 0,8m
2
- 2,2 m

2
 

 4.  Σα θίιηξα λα επηηπγράλνπλ ξπζκνύο ξνήο αίκαηνο 100-400/min. 

 5.  

Σν ζεη ζα πεξηιακβάλεη έλα (1) θίιηξν, έλα (1) έλα πιήξεο ζεη ρξσκαηηθά 

θσδηθνπνηεκέλσλ γξακκώλ γηα επθνιία ζηε ζύλδεζε θαζώο θαη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ζάθν 

πεξηζπιινγήο δηεζήκαηνο ίζνπ ε κεγαιύηεξνπ ησλ 5  L  

    

Οι ζςμμεηέσονηερ επί ποινή αποκλειζμού θα ππέπει να πποζθέποςν απαπαιηήηωρ ηα set για ζςνεσή 

αιμοδιαδιήθηζη και να παπασωπήζοςν ηα μησανήμαηα ζςνεσούρ ςποκαηάζηαζηρ νεθπικήρ λειηοςπγίαρ), 

ωρ ζςνοδό εξοπλιζμό με ηα εξήρ παπακάηω σαπακηηπιζηικά. 
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B.ΜΗΥΑΝΗΜΑ ΤΝΔΥΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΝΔΦΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

(CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY ) ΚΑΙ ΠΛΑΜΑΦΑΙΡΔΗ 

 1.  

Σν κεράλεκα λα είλαη πιήξεο, 

θαηλνύξγην, ακεηαρείξηζην, ζύγρξνλεο 

ηερλνινγίαο  

Ναη, λα πιεξεί όιεο ηηο ζύγρξνλεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνύο 

αζθαιείαο. Να αλαθεξζνύλ 

 2.  Ρεύκα ιεηηνπξγίαο 230V / 50 Hz 

 3.  Απηνλνκία 

Με ελζσκαησκέλε κπαηαξία. Να αλαθεξζεί ν 

ρξόλνο απηνλνκίαο. Δπηζπκεηή ε κεγαιύηεξε 

δπλαηή απηνλνκία 

 4.  Σξνρήιαηε βάζε 

Ναη, εύθνιε θαη αζθαιή ζηε κεηαθνξά θαη λα 

δηαζέηεη θξέλν/α/ αθηλεηνπνίεζεο. Δπηζπκεηό λα 

είλαη θαη αληηθξαδαζκηθή. 

 5.  Γηαζηάζεηο (ΜxΠxΤ) 
Να αλαθεξζνύλ. Δπηζπκεηό λα θαηαιακβάλεη ην 

κηθξόηεξν δπλαηό ρώξν. 

 

6.  
Να έρεη ηε δπλαηόηεηα εθηέιεζεο 

δηαθνξεηηθώλ ζεξαπεηώλ: 

α. πλερή θιεβν-θιεβηθή 

αηκνδηήζεζε 
Ναη 

 
β. πλερή θιεβν-θιεβηθή 

αηκνδηαδηήζεζε 
Ναη 

 
γ. πλερή θιεβν-θιεβηθή 

αηκνθάζαξζε 
Ναη 

 
δ. πλερή βξαδεία 

ππεξδηήζεζε 
Ναη 

 
ε. Θεξαπεία αηκνδηήζεζεο 

πςειώλ όγθσλ 
Ναη 

 ζη. Αηκνπξνζξόθεζε Ναη 

 
δ. Θεξαπεπηηθή Αληαιιαγή 

Πιάζκαηνο 
Ναη 

 

ε. Θεξαπείεο ζπλερνύο 

λεθξηθήο 

ππνθαηάζηαζεο κε 

κεκβξάλε πςειήο 

δηαηνκήο 

Ναη 

 7.  

Απνζήθεπζεο όισλ ησλ ζπκβάλησλ 

θαζώο θαη όισλ ησλ αιιαγώλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ θαζ’ όιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο 

Δπηζπκεηό, αλ δηαηίζεηαη λα πξνζθεξζεί. Να 

γίλεη αλαιπηηθή αλαθνξά 

 8.  

Γπλαηόηεηα ειεγρόκελεο ππεξδηήζεζεο 

≤ 2 lt/h, ξνήο δηαιύκαηνο ≤10000ml/h, 

ρξήζεο θίιηξσλ pre ή postdilution 

Δπηζπκεηό, αλ δηαηίζεηαη λα πξνζθεξζεί. Να 

γίλεη αλαιπηηθή αλαθνξά 



ρσξίο θακία κεραληθή αιιαγή, θαζώο 

θαη ηαπηόρξνλεο pre θαη postdilution, 

αλίρλεπζεο αέξα ζην αηκαηηθό θύθισκα 

θαη αλίρλεπζε δηαξξνήο αίκαηνο ηνπ 

θίιηξνπ. 

 

9.  

Σν κεράλεκα ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεί κέηξεζε ησλ παξαθάησ 

πηέζεσλ: 

α. Αξηεξηαθήο πηέζεσο Ναη 

 β. Φιεβηθήο πηέζεσο Ναη 

 γ. Πίεζεο πξν ηνπ θίιηξνπ Ναη 

 δ. Πίεζεο Τπεξδηεζήκαηνο Ναη 

 10.  Οζόλε 
Ναη, έγρξσκε, αθήο, ιεηηνπξγηθή κε 

απεηθνλίζεηο ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 

 11.  Αιιαγή όισλ ησλ δεδνκέλσλ Ναη, θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο 

 12.  Αιιαγήο ζεξαπείαο αηκνθάζαξζεο Ναη, ρσξίο αιιαγή θίιηξσλ ή γξακκώλ 

 13.  Φίιηξν Μίαο ρξήζεο 

 14.  Σνπνζέηεζε ζεη θίιηξσλ 

Να δηαζέηεη θαηά πξνηίκεζε πξνζπλδεδεκέλεο 

γξακκέο κε ην θίιηξν θαη λα δηαζέηεη απηόκαην 

priming. 

 15.  Άιια είδε ζεη θίιηξσλ Αλ δηαηίζεληαη λα πξνζθεξζνύλ πξνο επηινγή 

 16.  ηείξα πγξά έγρπζεο (δηαιύκαηα) 

Να δέρεηαη όισλ ησλ ηύπσλ θαη εξγνζηαζίσλ 

θαζώο θαη εηδηθά δηαιύκαηα γηα αληηπεμία κε 

θηηξηθά. Να γίλεη αλαιπηηθή αλαθνξά θαη λα 

δνζνύλ ζηνηρεία. 

 

17.  
Αληιία ρνξήγεζεο αληηπεθηηθνύ ε 

νπνία λα ρνξεγεί αληηπεθηηθό δηάιπκα 

ζην θύθισκα ξνήο ηνπ αίκαηνο 

Ναη, ελζσκαησκέλε, απηόκαηε θαη κεγάιεο 

αθξηβείαο. Να αλαθεξζεί ε αθξίβεηα. Να έρεη 

δπλαηόηεηα αληηπεθηηθήο ρνξήγεζεο κε δύν 

ηξόπνπο: 

 α. ρνξήγεζε επαξίλεο 

 β. ρνξήγεζε θηηξηθνύ-αζβεζηίνπ 

 18.  
πγρξνληζκόο ηεο αληιίαο έγρπζεο 

αζβεζηίνπ θαη ηεο αληιίαο έγρπζεο 

θηηξηθνύ δηαιύκαηνο. 

Ναη. Όπνηε ζηακαηά ε έγρπζε δηαιύκαηνο 

θηηξηθνύ λα ζηακαηά θαη ε έγρπζε αζβεζηίνπ. 

 19.  
Λνγηζκηθό ππνινγηζκνύ απώιεηαο 

αζβεζηίνπ 

Ναη, κε απηόκαην ππνινγηζκό ζην εμσζσκαηηθό 

θύθισκα. 

 

20.  Να δηαζέηεη: 

α. Πεξηζηαιηηθέο αληιίεο 

κεγάιεο αθξίβεηαο 

Ναη, λα γίλεη 

αλαιπηηθή 

αλαθνξά ηνπ 

αξηζκνύ ησλ 

αληιηώλ θαη ηεο 

αθξίβεηάο ηνπο 

 β. Ηιεθηξνληθνύο δπγνύο 

Ναη, γηα 

απηνκαηνπνηεκέλ

ε ιεηηνπξγία θαη 

παξαθνινύζεζε 

 

γ. Ογθνκεηξηθό ζύζηεκα 

ειέγρνπ ησλ όγθσλ ησλ 

πγξώλ ηνπ αζζελή 

Ναη, πνπ δίδνληαη 

θαη 

απνκαθξύλνληαη 

από ηνλ αζζελή 

 

21.  Πιήξεο ζύζηεκα ζπλαγεξκώλ 

α. Βιάβε Ναη 

 

β. Οπηηθναθνπζηηθνύο 

ζπλαγεξκνύο γηα 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνύο. 

Ναη, λα γίλεη 

αλαιπηηθή 

αλαθνξά 

 22.  ύζηεκα βνήζεηαο ρεηξηζηή Ναη, ελζσκαησκέλν 

 23.  Θεξκαληήξα 
Ναη, ειεγρόκελν, κε δπλαηόηεηα 

απελεξγνπνίεζεο ηνπ. 

 24.  
Γηαηήξεζεο ησλ παξακέηξσλ ηεο 

ζεξαπείαο θαη ησλ δεδνκέλσλ 

Ναη, κέζσ κπαηαξίαο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

 25.  πλδεζηκόηεηα Ναη κε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ή δίθηπν 

 26.  
Απηνειέγρεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

ζεξαπείαο 

Σν κεράλεκα λα απηνειέγρεηαη πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο ζεξαπείαο.  

 27.  
Έιεγρν δπγώλ ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

Ναη γηα πξνζηαζία ηνπ αζζελή από 

αληζνξξνπίεο ζην ηζνδύγην πγξώλ. Να δνζνύλ 



ζεξαπείαο  ζηνηρεία 

 28.  ύζηεκα αλίρλεπζεο δηαξξνήο πγξώλ 
Δπηζπκεηό, αλ δηαηίζεηαη λα πξνζθεξζεί. Να 

γίλεη αλαιπηηθή αλαθνξά 

  

  

 

Γ. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.  

Να θαηαηεζεί αλαιπηηθό θύιιν ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο αλσηέξσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κε 

αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα επίζεκα θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (prospectus, 

productdata, manual θιπ). 

2.  Να αλαθεξζεί ν ρξόλνο παξάδνζεο ν νπνίνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 60 εκέξεο. 

3.  

Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη ζύζηεκα πνηόηεηαο ΔΝ ΙSO 

9001:15 ή EN ISO 13485:16, κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθώλ 

πξντόλησλ θαη EN ISO 13485:16, κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ ηερληθή ππνζηήξημε 

ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ. (Να θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά) 

4.  

Ο θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:15 θαη ISO 13485:16 θαη ηα 

πξνζθεξόκελα είδε λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθό CE. (Να θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηα 

πηζηνπνηεηηθά) 

5.  Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ρξήζηεο (ηαηξνύο, λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, θιπ). 

6.  

ε πεξίπησζε αθαίξεζεο ηεο εμνπζηνδόηεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ ή ηνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, γηα 

παξνρή αλαισζίκσλ πιηθώλ - αληαιιαθηηθώλ - ζπληεξήζεσλ - ηερληθήο ππνζηήξημεο - 

εγγπήζεσλ θιπ., ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί βεβαίσζε δέζκεπζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, γηα ηελ ζπλερή θαη 

απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ, κε ηνπο ίδηνπο δεηνύκελνπο όξνπο. 

7.  
ε πεξίπησζε βιάβεο άκεζε επηζθεπή εληόο δύν (2) σξώλ ή αληηθαηάζηαζε κε λέν 

κεράλεκα. 

8.  Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επίδεημεο εθόζνλ δεηεζεί από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο 

 
 


