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Τθλζφωνο : 2651080624 
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡΙΘΜ. 39/22 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

για την προμήθεια ΑΚΩΝ ΑΙΜΑΣΟ (CPV 33141613-0) 
 
Σο Νοςοκομείο αφοφ ζλαβε υπόψη: 

ΧΕΣ.: α. Το αρ. 118 του Ν.4412/2016 με τισ τροποποιιςεισ του. 

 β. Το αρικμ. 2648/04-2-2022 αίτθμα του τμιματοσ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ. 

 
γ. 

Θ αρικμ. 13/30-06-2021 (Θ.1)  Απόφαςθ ΔΣ του Νοςοκομείου ζγκριςθσ του Ρίνακα Ρρογραμματιςμοφ 
Διαχειριςτικοφ ζτουσ 2021 (ΑΔΑ: ΨΦΟΝ46906Ω-ΣΘΜ). 

 
δ. 

Τθν αρικμ. 6/11-03-2022 (Θ:13) απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου (ΑΔΑ:ΨΩΑΗ46906Ω-ΞΓΟ, ΑΔΑΜ: 
22REQ010217759) 

 
ε. 

Τθν αρικμ.486/16-03-2022 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ:6EΔ946906Ω-5Ξ9, ΑΔΑΜ: 
22REQ010217793) 

 
                                                                                                ΠΡΟΚΑΛΕΙ 

τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν προμήθεια ΑΚΩΝ ΑΙΜΑΣΟ (CPV 

33141613-0) προχπολογιςμοφ 28.785,36€ ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ ενόσ (1) ΕΣΟΤ, μζχρι την Σετάρτη 

23.03.2022 και ϊρα 10.00πμ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 28.785,36 € ςυμπ. ΦΡΑ για ζνα (1) ζτοσ . Για τθ δζςμευςθ του 

ποςοφ, ζχει λθφκεί θ (ε) ςχετικι απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Νοςοκομείου. 

 

2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ και για ζνα (1) ζτοσ.  

 

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Στθν προςφορά πρζπει να περιζχονται τα εξισ : 

3.1. Φάκελοσ Δικαιολογητικϊν ςυμμετοχήσ 

α.  Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΘ ι ιςχφον καταςτατικό από όπου να προκφπτουν εμφανϊσ τα μζλθ του ΔΣ ςε περίπτωςθ ΑΕ, 

ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ ι του/των διαχειριςτι/των ςε περίπτωςθ Ο.Ε, Ε.Ε,ΙΚΕ κακϊσ και ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ, με 

χρόνο ζκδοςθσ ζωσ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Ρροσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 

και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλοφμε, μαηί με τθν προςφορά ςασ, να μασ αποςτείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά: 
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β. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου όλων των μελϊν του ΔΣ ι του διαχειριςτι / των με χρόνο ζκδοςθσ ζωσ τρεισ (3) μήνεσ 

πριν την υποβολή τουσ). 

γ. Φορολογικι ενθμερότθτα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΘ ΧΘΣΘ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΡΑΞΘΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΣ 

ΑΚΙΝΘΤΟΥ και να είναι ςε ιςχφ τον χρόνο υποβολήσ τουσ 

δ. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΝΡΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΘΜΟΡΑΣΙΕΣ  και να είναι ςε ιςχφ τον χρόνο υποβολήσ τουσ. 

ε. Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/1986, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου 

αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.  (άρκρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε 

από το άρκρο 23 του Ν.4782/2021). 

Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά την κοινοποίηςη τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

(άρκρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ.7αδ του άρκρου 43 του Ν.4605/2019).  

 

  

3.2 Φάκελοσ τεχνικήσ  και οικονομικήσ προςφοράσ 

α. Η ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ κα περιλαμβάνει: 

τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ ςε δφο αντίγραφα που πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 

παραρτιματοσ Ι. Στοιχεία, PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια, πιςτοποιθτικά και δικαιολογθτικά που αφοροφν τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ υποβάλλονται ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Επίςθσ ςτθν τεχνικι προςφορά να δθλϊνεται ότι όλα 

τα προςφερόμενα είδθ φζρουν πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ CE, ο αρικμόσ μθτρϊου παραγωγοφ ςτο ΕΜΡΑ για τουσ 

παραγωγοφσ-ειςαγωγείσ προϊόντων και επίςθσ ότι κα παρζχονται, εφόςον ηθτθκοφν από τθν αρμόδια επιτροπι, 

οποιεςδιποτε διευκρινίςεισ και πιςτοποιθτικά 

 

β. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ κα περιλαμβάνει: 

Στο φάκελο τοποκετοφνται τα οικονομικά ςτοιχεία, με τθν τιμι τθσ προςφοράσ ςε Ευρϊ.  

Θα περιγράφονται τα προςφερόμενα είδθ και θ προςφερόμενθ τιμι χωρίσ και με ΦΡΑ. Θ τιμι τθσ προςφοράσ κα δοκεί ςε 

ευρϊ ανά μονάδα μζτρθςθσ και δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τθν προχπολογιςκείςα κατ’ είδοσ δαπάνθ.  

Στθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ που 

προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΡΑ. Ο ΦΡΑ κα δίδεται ςε ξεχωριςτι ςτιλθ.  

Για το προςφερόμενο είδοσ να αναφζρεται ο αφξων αριθμόσ του είδουσ που είναι καταχωρημζνο ςτο παρατηρητήριο 

τιμϊν τησ ΕΠΤ και η τιμή αυτοφ. ε αντίθετη περίπτωςη να γίνεται αναφορά ότι αντίςτοιχο είδοσ δεν υπάρχει ςτο 

παρατηρητήριο τιμϊν τησ ΕΠΤ. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ δεν θα υπερβαίνουν τισ αντίςτοιχεσ ανϊτατεσ τιμζσ του 

παρατηρητηρίου, όπωσ αυτζσ ιςχφουν κατά την ημερομηνία υποβολήσ τησ προςφοράσ τουσ. 

Αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται.  

Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ. Σε περίπτωςθ που 

ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Ρροςφοράσ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ 

ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλλουν νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν. 

Σε περίπτωςθ αςυνικιςτα χαμθλισ οικονομικισ προςφοράσ, εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα από το άρκρο 88 του ν. 

4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν 

φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 

Για τη ςωςτή αξιολόγηςη των προςφερομζνων ειδϊν είναι απαραίτητη η κατάθεςη δειγμάτων για όλα τα 

προςφερόμενα είδθ, εισ διπλοφν και ςε επαρκι ποςότθτα για τθ ςωςτι αξιολόγθςθ. Τα δείγματα να κατατεκοφν μαηί με 

τθν προςφορά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που δεν ςυνοδεφεται από δείγματα κα 

απορρίπτεται.  Σε κάκε δείγμα κα αναγράφεται ςε αυτοκόλλθτθ ετικζτα θ ονομαςία του είδουσ, ο α/α τθσ κατάςταςθσ 

τθσ διακιρυξθσ και τα ςτοιχεία του προμθκευτι 

 

 

4.ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ αποςφραγίηονται τθν οριηόμενθ από τθν παροφςα πρόςκλθςθ θμερομθνία και ϊρα από τθν αρμόδια 

επιτροπι. Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, 

εφαρμοηόμενων των κειμζνων διατάξεων. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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Οι προςφορζσ παραλαμβάνονται εντόσ τθσ οριςκείςασ από τθν παροφςα πρόςκλθςθ θμερομθνίασ και 

πρωτοκολλοφνται. Ρροςφορζσ που αποςτζλλονται θλεκτρονικά ςτθν υπθρεςία πζραν τθσ προαναφερόμενθσ 

θμερομθνίασ και ϊρασ δεν γίνονται δεκτζσ και επιςτρζφονται.   

Θ αρμόδια Επιτροπι, ςε επόμενθ κλειςτι ςυνεδρίαςθ, τθν ίδια ι ςε διαφορετικι μζρα, προβαίνει ςτθν καταχϊριςθ, 

αξιολόγθςθ των ανωτζρω ςτοιχείων των προςφορϊν ςε πρακτικό το οποίο ςυντάςςει και προτείνει τθν κατακφρωςθ του 

διαγωνιςμοφ.   

Το ανωτζρω πρακτικό εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ του νοςοκομείου και κοινοποιείται ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ. Θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ,  

μπορεί να  κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα αγακϊν από αυτι που 

κακορίηεται ςτον πίνακα του παραρτιματοσ Ι. ςε ποςοςτό και ωσ εξισ:   εκατόν είκοςι τοισ εκατό (120%) ςτθν περίπτωςθ 

τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ογδόντα τοισ εκατό (80%) ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν 

φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία 

των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.   

 

5.ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ – ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ –ΠΑΡΑΔΟΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΕΓΓΤΗΕΙ 

Κριτιριο κατακφρωςθσ & τελικισ επιλογισ Ρρομθκευτι είναι θ ςυμφερότερθ από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει 

τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) ανά είδοσ για όςεσ προςφορζσ πλθροφν τισ ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του πίνακα 1. Θ 

κατακφρωςθ μπορεί να γίνει για μζροσ των ειδϊν και των ποςοτιτων. 

Οι προςφορζσ που κα κατατεκοφν κα πρζπει να ζχουν ιςχφ εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ από τθν αποςφράγιςι τουσ. 

Θ παράδοςθ των ηθτουμζνων ειδϊν κα γίνεται τμθματικά ςε όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ και εντόσ πζντε (5) εργάςιμων 

θμερϊν από τθ ςχετικι παραγγελία του τμιματοσ διαχείριςθσ του Νοςοκομείου. Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται με 

ευκφνθ και ζξοδα του προμθκευτι ςτισ αποκικεσ του Νοςοκομείου κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

Δεν απαιτείται εγγφηςη ςυμμετοχήσ και εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ.  

 

6.ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά κϋ δικαιολογθτικά. Από κάκε τιμολόγιο του 

Ρρομθκευτι κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ 

Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων.  

Οι κρατιςεισ οι οποίεσ βαρφνουν τον προμθκευτι είναι οι ακόλουκεσ: 

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και 

κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 

Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και 

κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο 

όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του 

άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και 

κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν επιβάλλεται (άρκρο 350 παρ.3 

του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεφχοσ Β'2 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά 

υπζρ ΟΓΑ 20%. 

δ) Κράτθςθ φψουσ 2% υπζρ των οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ, ςφμφωνα με το Ν.3580/2007 και τθν 

Δ.Υ6α/ΓΡ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009). 

ε) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 

4% επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 24 του Ν. 2198/94, όπωσ ιςχφει 

Ο αναλογοφν Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό (%) βαρφνει το Νοςοκομείο. Τα ζξοδα τθσ μεταφοράσ και φορτοεκφόρτωςθσ των  

υλικϊν κα γίνουν με επιβάρυνςθ του προμθκευτι. 

                                                                                

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
 
 

ΠΤΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ι. 

α/α  Περιγραφή είδουσ Μ/Μ Ποςότητα 
Ενδεικτική 

τιμή 

υνολική τιμή ανα 

τεμάχιο χωρίσ 

ΦΠΑ  

υνολική τιμή 

ανα τεμάχιο ΜΕ 

ΦΠΑ  

1 Τριπλοί αςκοί αίματοσ CPD ι CPD2D 450ml και 

δφο δορυφορικοφσ αςκοφσ τουλάχιςτον 300 και 

300 ml ζκαςτοσ με προςκετικό ςυντθρθτικό 

διάλυμα 100 ml για ερυκρά τουλάχιςτον 42 

θμερϊν, πλάςμα και αιμοπετάλια 5 θμερϊν. (π.τ 

2.1.100) 

ΤΕΜ. 3.100 3,24 € 10.044,00 € 12.454,56 € 

2 Διπλοί αςκοί αίματοσ για ερυκρά 42 θμερϊν και 

πλάςμα. Το ςφςτθμα κα αποτελείται από ζνα 

κφριο αςκό με CPD ι CP2D των 450 ml με 

κραυόμενθ αςφαλιςτικι δικλείδα μεταξφ αυτοφ 

και του δεφτερου αςκοφ. Ο δεφτεροσ αςκόσ να 

διαχωρίηεται ςε δφο τμιματα. Το πρϊτο τμιμα 

να φζρει κραυόμενθ αςφαλιςτικι δικλείδα και 

να περιζχει  100 ml προςκετικό διάλυμα για τθ 

διατιρθςθ των ερυκρϊν του κφριου αςκοφ  για  

42 θμζρεσ και το δεφτερο τμιμα να είναι κενό 

για τθ μεταφορά του πλάςματοσ από τον κφριο 

αςκό μετά τθ φυγοκζντρθςθ 

ΤΕΜ. 400 6,60 € 2.640,00 € 3.273,60 € 

3 Κλειςτό ςφςτθμα τετραπλϊν αςκϊν ςυλλογισ 

και επεξεργαςίασ 1 (μιασ) μονάδασ ολικοφ 

αίματοσ για τθν παραςκευι 1 (μιασ) μονάδασ 

λευκαφαιρεμζνων ςυμπυκνωμζνων 

ερυκροκυττάρων 42 θμερϊν ςε κρεπτικό 

διάλυμα με πρόςκετεσ ουςίεσ, 1 (μιασ) μονάδασ 

ανακτθκζντων αιμοπεταλίων(μθ 

λευκαφαιρεμζνων) και 1 (μιασ) μονάδασ 

πλάςματοσ (μθ λευκαφαιρεμζνου). 

ΤΕΜ. 1.000 10,53 € 10.530,00 € 13.057,20 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 23.214,00 €   

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 28.785,36 € 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΑΚΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΑΙΜΑΣΟ 

 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ – ΧΕΔΙΑΗ 

1. Το πλαςτικό των αςκϊν να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και υψθλισ διαπερατότθτασ, διαυγζσ και άχρωμο ϊςτε να μθν 

επθρεάηεται δυςμενϊσ θ εκτίμθςθ του χρϊματοσ του αίματοσ και των παραγϊγων του (ISO 3826-1 παρ.6.2.4). Οι 

πλαςτικοί αςκοί πρζπει να είναι ςυμβατοί για το ανάλογο παράγωγο αίματοσ που κα αποκθκευτεί. 
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2. Ο ςχεδιαςμόσ του αςκοφ κα είναι πολφ προςεκτικόσ, ϊςτε να πλθροί όλεσ τισ απαιτιςεισ χριςθσ μιασ ςφγχρονθσ 

Τράπεηασ Αίματοσ. Ο αςκόσ κα φζρει άριςτεσ και αςφαλείσ περιμετρικζσ ςυγκολλιςεισ χωρίσ περιττζσ απολιξεισ 

πλαςτικοφ, πζριξ αυτϊν προσ αποφυγι ςυγκζντρωςθσ μικροβίων (ISO 3926 § 4.1) 

 

3.  Πλα τα ςυςτιματα αςκϊν να είναι αποςτειρωμζνα και ελεφκερα πυρετογόνων ουςιϊν (ISO 3826 § 5-4.2.1) 

 

4. Εςωτερικά ο αςκόσ να μθν παρουςιάηει ανωμαλίεσ του πλαςτικοφ ι των ςυγκολλιςεων. Να είναι παντοφ κοίλοσ 

χωρίσ γωνίεσ, για τθν άριςτθ ςυντιρθςθ και απρόςκοπτθ μεταφορά του αίματοσ και των παραγϊγων του κακϊσ και 

τθν αποφυγι κρόμβων. 

 

5. Ο πρωτεφον αςκόσ να φζρει ενςωματωμζνθ ςυςκευι αιμολθψίασ από πλαςτικό ςωλινα άριςτθσ ποιότθτασ μικουσ 

μεταξφ 80εκ. κατ' ελάχιςτο και 120 εκ. περίπου, και εςωτερικισ και εξωτερικισ διαμζτρου ςφμφωνα με το ISO 3826. 

Ο ςωλινασ να καταλιγει ςε βελόνθ φλζβασ 16G αναγραφόμενο ςτθν ετικζτα του αςκοφ ι ςτο φάκελο 

ςυςκευαςίασ. Θ βελόνθ να φζρει πολφ λεπτά τοιχϊματα, να είναι ςιλικοναριςμζνθ, αποςτειρωμζνθ και 

ατραυματικι. 

 

6. Σφμφωνα και με τισ οδθγίεσ τθσ παραγράφου 4.7 του ISO 3826, θ βελόνθ αιμολθψίασ κα είναι ενςωματωμζνθ και 

αναπόςπαςτθ από το ςωλινα ςυλλογισ και κα καλφπτεται από προςτατευτικό πϊμα. Το προςτατευτικό πϊμα κα 

εμποδίηει τθ διαρροι αντιπθκτικοφ, κα διατθρεί αποςτειρωμζνο τον αυλό, ςτεγνι από αντιπθκτικό τθ βελόνθ και 

κα αφαιρείται εφκολα. Το προςτατευτικό πϊμα δεν κα μπορεί να επαναχρθςιμοποιθκεί, ι να παραποιθκεί χωρίσ 

αυτό να κακίςταται προδιλωσ εμφανζσ. 

 

7. Για τθν ςτιριξθ των ςωλινων, ο τελικόσ αςκόσ που κα αποκθκευτεί το παράγωγο να φζρει οπωςδιποτε από δφο 

(2) ανκεκτικά ανοίγματα ςε κάκε κατά μικοσ πλευρά του. 

 

8. Ο ςωλινασ αιμολθψίασ να αναγράφει ανεξίτθλα και ευανάγνωςτα τον αναγνωριςτικό του αρικμό ανά διαςτιματα, 
υποχρεωτικά για τουσ τφπουσ με Α/Α 1, 2 και 3 ςτουσ οποίουσ ο αρχικόσ αςκόσ περιλαμβάνει το τελικό προϊόν των 
ςυμπυκνωμζνων ερυκρϊν. Για τον τφπο με Α/Α 4 ο αναγνωριςτικόσ αρικμόσ μπορεί να αναγράφεται και ςτον 
ςωλινα των αςκϊν που αποκθκεφεται το τελικό παράγωγο. 
 

9.  Επί ζκαςτου αςκοφ του ςυςτιματοσ κα υπάρχει ετικζτα του με τυπωμζνα όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία. Οι ετικζτεσ 

κα φζρουν ευκρινι και αναλλοίωτθ εκτφπωςθ. Θα είναι ανκεκτικζσ και άριςτθσ ποιότθτασ ϊςτε να μθν 

αλλοιϊνονται ι καταςτρζφονται (οι ίδιεσ ι θ εκτφπωςι τουσ) ςε διάφορουσ χειριςμοφσ ι ςτθν ψφξθ / απόψυξθ. Να 

καταςτρζφονται και όχι να αποκολλοφνται ςε προςπάκεια αποκόλλθςθσ (ISO 3826-1 §8.5) 

 

10. Επί τθσ ετικζτασ κάκε αςκοφ του ςυςτιματοσ, εκτόσ των λοιπϊν ςτοιχείων, κα αναγράφονται υποχρεωτικά: 
Α) Ρεριγραφι περιεχομζνων και προτεινόμενθ χριςθ. 

Β) Το είδοσ και ο όγκοσ του αντιπθκτικοφ ι του ςυντθρθτικοφ διαλφματοσ (πχ CPDA -1, 63ml), o όγκοσ αίματοσ ι 

παραγϊγων που δζχεται ο αντίςτοιχοσ αςκόσ (π.χ.400 ι 300 ml)(ISO 3826-1 § 8.2) 

Γ) Σιμανςθ που να προςδιορίηει αποςτείρωςθ και μθ πυρετογόνα 

Δ) Το κακοριςμό τθσ παρτίδασ 

Ε) Τον κωδικό προϊόντοσ του καταςκευαςτι 

Στ) Θ θμερομθνία παραγωγισ ι λιξθσ του αςκοφ 

Η) Σιμανςθ που να απαγορεφει τθ χριςθ του αςκοφ εάν υπάρχει εμφανισ ζνδειξθ φκοράσ 

Θ) Σιμανςθ για μια μόνο χριςθ του αςκοφ 

Θ) Σιμανςθ για τισ οδθγίεσ χριςθσ 
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Ι) Πνομα και διεφκυνςθ καταςκευαςτι ι προμθκευτι 

11. Λαμβανομζνθσ υπ' όψθ τθσ οδθγίασ του ISO 3826 § 4.1 οι ετικζτεσ και το εςωτερικό των αςκϊν είναι απαραίτθτο να 

ζχουν τισ κάτωκι διαςτάςεισ: 

 

ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ ΕΣΩΤΕΙΚΟ 

ΡΛΑΤΟΣ 

ΕΣΩΤΕΙΚΟ 

ΥΨΟΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 

(+/- 5 mm) 

          (ml)     (mm)     (mm) ΡΛΑΤΟΣ ΥΨΟΣ 

300 120 145 100 90 

350 120 160 100 100 

400 120 170 105 105 

450 120 170 105 105 

500 120 185 105 105 

 

12. Οι ςυνκζςεισ των αντιπθκτικϊν και προςκετικϊν διαλυμάτων να είναι ςφμφωνεσ με τισ οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Φαρμακοποιΐασ (Eur. Ph). και να αναγράφονται αναλυτικά επί των ετικετϊν των αντίςτοιχων αςκϊν (ISO 3826 § 7.1. 

b. ) . 

 

13. Οι προδιαγραφζσ των αςκϊν ςε αντοχι κατά τθ φυγοκζντρθςθ να ςυμφωνοφν με το ISO 3826 § 5.2.7 και 5.2.8 

(5000G x 30 λεπτά ςτουσ 4 και 37 ° C). 

 

14.  Οι προδιαγραφζσ αντοχισ του πλαςτικοφ ςε διάφορεσ κερμοκραςίεσ να ςυμφωνοφν με το ISO 3826 § 5.2.5. 

(αποκικευςθ ςε -80 °C για 24 ϊρεσ).  

 

15.  Τα ςτόμια εξόδου (outlet ports) όλων των αςκϊν των παραγϊγων κα είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 5.8.1 του ISO 3826 (οι πλαςτικοί ςάκοι κα διατίκενται με ζνα ι περιςςότερα  ςτόμια εξόδου για τθν 

χοριγθςθ αίματοσ ι παραγϊγων αίματοσ. Τα ςτόμια εξόδου κα αποφράςςονται ςτεγανά από τθ ςυςκευι 

μετάγγιςθσ βλ. ISO 3826, §5.8.1). Κάκε ςτόμιο εξόδου κα είναι ερμθτικά ςφραγιςμζνο, με κλείςιμο αςφαλείασ, 

εφκολα αποςπϊμενο και μθ επανατοποκετοφμενο, προσ αποφυγι μολφνςεων κατά τθν είςοδο του ρφγχουσ τθσ 

ςυςκευισ μετάγγιςθσ ςτον αςκό βλ. ISO 3826, §5.8.2. Θα επιτρζπει τθν ςφνδεςθ ςυςκευισ μετάγγιςθσ ζχοντασ 

ςφςτθμα διάτρθςθσ ςφμφωνο με το ISO 1135-4, χωρίσ να παρουςιάηει διαρροι κατά τθν διάτρθςθ ι κατά τθ 

διάρκεια χριςθσ (ISO 3826-1 § 5.8). 

16. Τα ςυςτιματα των αςκϊν να φζρουν ειδικό ςφςτθμα λιψεωσ δειγμάτων αίματοσ εν κενό ςε κλειςτό κφκλωμα το 

οποίο να εξαςφαλίηει απόλυτθ ςτειρότθτα ςτο λαμβανόμενο αίμα για τθν αποφυγι επιμολφνςεων ςτον 

περιβάλλοντα χϊρο. 

17. Να φζρουν ενςωματωμζνο ςφςτθμα προςταςίασ του αιμολιπτθ για τθν αποφυγι πικανϊν τρυπθμάτων από τθ 
βελόνθ κατά τθ διαδικαςία απόρριψισ τθσ με άμεςο κίνδυνο τθ μόλυνςι του. 

 

18. Τα δείγματα να λαμβάνονται από ενςωματωμζνθ ςυςκευι αίματοσ (μικρόσ ειδικόσ αςκόσ) ςτον οποίο ςυλλζγονται 

τα πρϊτα τουλάχιςτον 30 ml αίματοσ πριν από τθν κυρίωσ λιψθ. Ο μικρόσ ειδικόσ αςκόσ κα είναι ςε επαφι με 

ςθμείο του ςωλινα που φζρει τθν βελόνθ, με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν ζρχεται-ςε καμιά περίπτωςθ- ςε επαφι με 

το αντιπθκτικό διάλυμα του πρωτεφοντοσ αςκοφ. Θα αςφαλίηει με ειδικό κλείςτρο, για να  γίνεται θ λιψθ των 

δειγμάτων αίματοσ, πριν τθν ζναρξθ τθσ κανονικισ ροισ αίματοσ προσ τον αςκό αιμολθψίασ. 

 

ΤΚΕΤΑΙΑ 
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1. Τα διάφορα ςυςτιματα αςκϊν κα είναι τοποκετθμζνα ςε ατομικι ςυςκευαςία εντόσ πλαςτικοφ διαφανοφσ ι από 

αλουμίνιο ειδικοφ αςφαλοφσ και ανκεκτικοφ φακζλου, αποςτειρωμζνοι και ερμθτικά ςφραγιςμζνοι. 

 

2. Θ ςυςκευαςία των αςκϊν και των ςωλινων τουσ, εντόσ του φακζλου, κα είναι άνετθ χωρίσ να είναι διπλωμζνοι ι 

να φζρουν τςακίςματα ςε διάφορα ςθμεία τουσ. 

 

3. Επί τθσ ετικζτασ του φακζλου ςυςκευαςίασ ι αν χρθςιμοποιείται διαφανισ ςυςκευαςία ςτθν ετικζτα του πλαςτικοφ 
αςκοφ κα αναγράφονται: α) ο καταςκευαςτισ/προμθκευτισ και θ διεφκυνςι του β) περιγραφι 
περιεχομζνων/περιεκτικότθτασ (π.χ είδοσ του αντιπθκτικοφ και του προςκετικοφ διαλφματοσ, 450 χ 450 χ 300 ml) β 
γ) θμερομθνία λιξθσ, δ) κα πρζπει να αναγράφεται ότι δεν κα πρζπει ο αςκόσ να χρθςιμοποιθκεί εάν αυτόσ ζχει 
αφαιρεκεί από τθν ςυςκευαςία πζραν των n1 θμερϊν,  ε)Ο αρικμόσ τθσ παρτίδασ. 
 

4. Οι φάκελοι των αςκϊν κα είναι τοποκετθμζνοι με άνεςθ και προςεκτικά, εντόσ ανκεκτικοφ και κλειςτοφ κιβωτίου  
μικροφ βάρουσ και εφκολθσ μεταφοράσ. 

 

 

5. Επί του κιβωτίου μεταφοράσ κα είναι επικολλθμζνθ ετικζτα με ευκρινϊσ αναγραφόμενα τουλάχιςτον τα κάτωκι 
απαραίτθτα ςτοιχεία: εργοςτάςιο παραγωγισ και διεφκυνςθ, είδοσ ςυςτιματοσ αςκϊν (διπλόσ-τριπλόσ κλπ.), 
περιεκτικότθτα του ςυςτιματοσ (π.χ. 450 x 450 x 300), το είδοσ του αντιπθκτικοφ και του πρόςκετου διαλφματοσ 
(CPDA-1 ι CPD/SAG-M κλπ.), θ θμερομθνία λιξθσ των αςκϊν, θ κερμοκραςία αποκικευςθσ και θ εμπεριεχόμενθ 
εντόσ του κιβωτίου ποςότθτα ςυςτθμάτων αςκϊν (ISO 3826-1 §8.4). 
 

6. Εντόσ κάκε κιβωτίου μεταφοράσ κα υπάρχουν υποχρεωτικά αναλυτικζσ οδθγίεσ χριςθσ των αςκϊν ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. 

 

 

7. Θ διάρκεια ηωισ των αςκϊν (shelf-life) κα είναι τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια από τθν θμερομθνία αποςτείρωςισ 
τουσ, ςφμφωνα με το ISO 3826 §6.2. 
 

         ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

1. Θ όλθ διαδικαςία παραγωγισ των αςκϊν κα είναι ςφμφωνθ με το G.M.P. (Good Manufacturing Practice). Θ πρϊτθ 
φλθ κα είναι Medical Grade. Θα τθροφνται όλεσ οι ανωτζρω ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ του ISO 3826/1993. Τα 
ςυςτιματα κα φζρουν όλα τθν ζνδειξθ CE Mark και επί τθσ ετικζτασ εκάςτου αςκοφ και επί του χαρτοκιβωτίου 
μεταφοράσ τουσ. Υποχρεοφνται δε οι μετζχοντεσ να κατακζςουν τα ςχετικά πιςτοποιθτικά CE Mark.  
 

2. Να προςκομιςκοφν επίςθμεσ μελζτεσ και πιςτοποιθτικά περί των προςφερομζνων αντιπθκτικϊν και προςκετικϊν 
διαλυμάτων όπου κα επιβεβαιϊνεται θ ςυντιρθςθ των ερυκρϊν για 42 θμζρεσ. 
 

3. Οι ετικζτεσ  όλων των αςκϊν και των κιβωτίων  μεταφοράσ να είναι ςτα ελλθνικά ι να περιζχουν τα ςφμβολα που 
ορίηονται ςτο ISO 3826-2:2008 και οι οδθγίεσ χριςεωσ κα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

 

4. Σε ζναν (1) εκ των δορυφορικϊν αςκϊν κάκε ςυςτιματοσ, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 300ml, κα αναγράφεται ςτθν 
ετικζτα του ευκρινϊσ θ ζνδειξθ «αιμοπετάλια πζντε (5) θμερϊν». Οι πλαςτικοί αςκοί που είναι προοριςμζνοι για 
τθν φφλαξθ των αιμοπεταλίων να είναι καταςκευαςμζνοι από ειδικό πλαςτικό υλικό που επιτρζπει τθν 
διαπερατότθτα του οξυγόνου για τθν διατιρθςθ του pH των αιμοπεταλίων ςτα κατάλλθλα επίπεδα για τθν ςωςτι 
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ςυντιρθςι τουσ. Το είδοσ του υλικοφ και  θ καταλλθλότθτά του για τθν ςυντιρθςθ των αιμοπεταλίων πρζπει να 
αποδεικνφεται με κατάλλθλα πιςτοποιθτικά του οίκου καταςκευισ.  
 

5. Να κατατεκοφν τουλάχιςτον τρία (3) δείγματα αςκϊν αίματοσ από κάκε προςφερόμενο τφπο. 
 

6. Επί πλζον, κεωρείται αυτονόθτο πωσ οι προςφερόμενοι αςκοί κα είναι ςε κζςθ να εξεταςκοφν – εάν κρικεί 
απαραίτθτο –ςφμφωνα με το ειδικό Chemical και Physical tests των Annex A’ και Βϋ του ISO 3826. 
 

7. Οι προμθκευτζσ – διακινθτζσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Υ.Α ΔΥ8δ/ΓΡ1348/04 όπωσ αυτι 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΚΟΤ ΜΕ ΦΙΛΣΡΑ ΛΕΤΚΑΦΑΙΡΕΗ 

 

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

 Το φίλτρο υψθλισ λευκαφαίρεςθσ κα πρζπει να είναι από πολυεςτζρα ι οξικι κυτταρίνθ, 4θσ γενιάσ , με 
τεκμθριωμζνθ ικανότθτα αφαίρεςθσ 4 log λευκϊν, ϊςτε τα υπολειπόμενα λευκά να είναι <1,0 Χ 106 

 Θ ανάκτθςθ των ερυκρϊν πρζπει να είναι >90% 

 Διάρκεια επεξεργαςίασ < από 30 min ςε ςυνκικεσ εργαςτθρίου Αιμοδοςίασ 

 Το φίλτρο κα πρζπει να πιςτοποιείται από τον οίκο καταςκευισ του 

 Κάκε ςϊμα φίλτρου να φζρει το λογότυπο του εργοςταςίου καταςκευισ, τθν ονομαςία του φίλτρου και μοναδικό 
αρικμό για πλιρθ ιχνθλαςιμότθτα του ι τουλάχιςτον να αναφζρονται οι ανωτζρω πλθροφορίεσ ςτθν ετικζτα του 
περιζκτθ δθλαδι του αςκοφ. Επί πλζον ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία το ςϊμα φίλτρου δεν φζρει τα ηθτοφμενα 
ςτοιχεία ιχνθλαςιμότθτάσ του, δθλαδι τον λογότυπο του εργοςταςίου καταςκευισ, τθν ονομαςία του φίλτρου και 
μοναδικό αρικμό, απαιτείται επίςθμο ζγγραφο τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ, το οποίο κα διαβεβαιϊνει, ότι τα 
ηθτοφμενα ςτοιχεία του φίλτρου είναι ταυτόςθμα με αυτά του ςυςτιματοσ ςυλλογισ αίματοσ και ςυςτατικϊν ςτο 
οποίο είναι ενςωματωμζνο (ςφμφωνα με το ζγγραφο του Ε.ΚΕ.Α με αρ.πρωτ. ΓΡ-12-3968-10/12/2015). 

 Κρίνεται απαραίτθτθ θ κατάκεςθ επαρκοφσ αρικμοφ δειγμάτων τουλάχιςτον τριϊν προκειμζνου να υποβλθκοφν ςε 
ποιοτικό ζλεγχο από τθν Αιμοδοςία. 

 Θ τεχνικι προςφορά πρζπει να ςυνοδεφεται από δθμοςιοποιθμζνεσ ςυγκριτικζσ μελζτεσ ςε επιςτθμονικά 
περιοδικά ι/και ςυνζδρια που να αποδεικνφουν τθν αποτελεςματικότθτα των προςφερόμενων φίλτρων. 

 

ΕΙΔΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Κλειςτό ςφςτημα τετραπλών αςκών ςυλλογήσ και επεξεργαςίασ 1(μιασ) μονάδασ ολικοφ αίματοσ για την παραςκευή 1 (μιασ) 

μονάδασ λευκαφαιρεμζνων ςυμπυκνωμζνων ερυθροκυττάρων 42 ημερών ςε θρεπτικό διάλυμα με πρόςθετεσ ουςίεσ, 1 

(μιασ) μονάδασ ανακτηθζντων αιμοπεταλίων(μη λευκαφαιρεμζνων) και 1 (μιασ) μονάδασ πλάςματοσ (μη λευκαφαιρεμζνου)  

 

Το προςφερόμενο ςφςτθμα τετραπλϊν αςκϊν κα πρζπει να αποτελείται από τα εξισ:  

 Ζναν πρωτεφοντα αςκό αιμολθψίασ των 450 ml από PVC, με 63 ml αντιπθκτικό διάλυμα CPD, με ενςωματωμζνθ 

ςυςκευι αιμολθψίασ μικουσ  800mm, θ οποία να απολιγει ςε ειδικι αποςτειρωμζνθ ατραυματικι αιμολθπτικι 
βελόνθ 16G. Ο αςκόσ να ζχει ειδικι κραυόμενθ αςφαλιςτικι δικλείδα ϊςτε να είναι δυνατι θ κατά βοφλθςθ μεταφορά 
του πλάςματοσ πλοφςιου ςε αιμοπετάλια ςτο δεφτερο αςκό μετά τθν φυγοκζντρθςθ. Να φζρει επίςθσ ειδικι βαλβίδα 
αςφαλείασ ϊςτε να μθν είναι δυνατι θ διζλευςθ του προςκετικοφ διαλφματοσ SAG-M από τον τζταρτο αςκό πριν τθ 
φυγοκζντρθςθ. 

 Ζναν δεφτερο κενό αςκό των 450 ml από ειδικό πλαςτικό για τθ μεταφορά του πλάςματοσ πλοφςιου ςε αιμοπετάλια 
από τον πρϊτο αςκό μετά τθν φυγοκζντρθςθ. Στον αςκό αυτό να μποροφν να διατθρθκοφν τα αιμοπετάλια για 5 θμζρεσ 
(να αναγράφεται επί τθσ ετικζτασ), μετά τθ δεφτερθ φυγοκζντρθςθ και τον αποχωριςμό του πλάςματοσ ςτο τρίτο αςκό. 
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 Ζναν τρίτο κενό αςκό των 450 ml για τθ μεταφορά και ςυντιρθςθ του πλάςματοσ πτωχοφ ςε αιμοπετάλια από το 
δεφτερο αςκό μετά τθν δεφτερθ φυγοκζντρθςθ. 

 

 Ζναν τζταρτο αςκό που να περιζχει 100ml προςκετικό διάλυμα SAG-M. Μετά τθ φυγοκζντρθςθ και τον αποχωριςμό του 
πλάςματοσ, το διάλυμα να μεταφζρεται δια μζςου του φίλτρου ςτον πρϊτο αςκό. Να ακολουκεί το φιλτράριςμα των 
ςυμπυκνωμζνων ερυκρϊν αιμοςφαιρίων και ςτον τζταρτο αυτό αςκό να καταλιγουν και να διατθροφνται για 42 θμζρεσ 
τα διθκθμζνα ςυμπυκνωμζνα ερυκρά αιμοςφαίρια (απολευκοκυτταρωμζνα). 
 

 Στο κλειςτό ςφςτθμα των τετραπλϊν αςκϊν να είναι προςαρμοςμζνο φίλτρο λευκαφαιρεςθσ που να επιτρζπει ςτθν 
αιμοδοςία τθν γριγορθ, αςφαλι και αποτελεςματικι λφςθ τθσ απολευκοκυττάρωςθσ πριν από τθν φυγοκζντρθςθ και τθ 
ςυντιρθςθ. Θ ςφνκεςι του να επιτρζπει τθν άνετθ διζλευςθ των ςυμπυκνωμζνων ερυκρϊν ςε ςφντομο χρόνο (εωσ 30 
λεπτά), ζχοντασ κατακρατιςει μικροπιγματα και λευκά αιμοςφαίρια ςε ποςοςτό 99,999% και αιμοπετάλια 98%, ενϊ τα 
υπολειπόμενα λευκά αιμοςφαίρια ςτθ μονάδα μετάγγιςθσ να είναι <  1,0 x 106 ςτακερά, να είναι μικρι θ ποςότθτα μθ 
ανακτωμζνων ερυκροκυττάρων: απϊλεια < 10% και θ ανάκτθςθ του παράγοντα VIII να είναι ≥ 70% για τθν μονάδα του 
πλάςματοσ, ςφμφωνα με το ΡΔ 138/2005 και τθν οδθγία του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ. Θ κατακράτθςθ των 
μικροπθγμάτων να επιτυγχάνεται μζςω του μοριακοφ όγκου, ενϊ θ λευκαφαίρεςθ μζςω τθσ προςκόλλθςθσ των λευκϊν 
πάνω ςτισ ίνεσ του φίλτρου. 

Το ςφςτθμα να είναι αποςτειρωμζνο με τθ μζκοδο ατμοφ. 

 

Ρλζον των ανωτζρω και για τθν αξιολόγθςθ των αςκϊν με φίλτρο λευκαφαίρεςθσ  ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτισ ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 




