
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
1. Να λειτουργεί αναίμακτα (να μη χρειάζεται νυγμός δακτύλου και χρήση 

σταγόνας τριχοειδικού αίματος) προκειμένου να μην υπάρχει πόνος, να 
εξαλείφεται πλήρως ο κίνδυνος μόλυνσης, καθώς και η διασπορά 
βιολογικού υλικού. 

2. Να εφαρμόζει άριστα σε κάθε είδους δάκτυλο ανεξάρτητα από το πάχος 
αυτού. 

3. Η αρχή λειτουργίας του να στηρίζεται σε αξιόπιστη μέθοδο. Να περιγραφεί 
λεπτομερώς η αρχή λειτουργίας. 

4. Να είναι μικρού βάρους και διαστάσεων. Να αναφερθούν. 
5. Να είναι μεγάλης αυτονομίας. Να μπορεί να λειτουργήσει επί 8 τουλάχιστον ώρες 

χωρίς σύνδεση σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος και να παρέχει μετρήσεις αξιόπιστες 

σε ακραίες θερμοκρασίες (0-40 0C). 

6. Να φέρει αισθητήρα εύκολα απολυμαινόμενο. 
7. Να μη χρειάζεται συχνά αλλαγή αισθητήρα και να αναφερθεί μετά πόσες 

εξετάσεις είναι αναγκαία η αλλαγή αισθητήρα.  
8. Να χαρακτηρίζεται από δυνατότητα μέτρησης μεγάλου εύρους τιμών 

αιμοσφαιρίνης και με ελάχιστες αποκλίσεις από μετρήσεις αναφοράς.  
9. Να διαθέτει μνήμη και δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ. 
10. Να διαθέτει απαραίτητο πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας (ISO) και τα 

προϊόντα να φέρουν σήμανση και πιστοποίηση CE.  
11. Να μην έχει βιολογικά απόβλητα. 

 
 

 
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1. Να παραχωρήσει το αιμοσφαιρινόμετρο για δοκιμή επί 3 τουλάχιστον 
ημέρες στην Αιμοδοσία, προκειμένου να αξιολογηθεί συγκριτικά και να 
συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης (ελληνική γλώσσα).  

2. Να παρέχει διετή τουλάχιστον εγγύηση. Να προσκομίσει  βιβλιογραφία 
(μελέτες που καταδεικνύουν την αξιοπιστία μέτρησης της 
αιμοσφαιρίνης, κατά προτίμηση σε αιμοδότες, σε σύγκριση με κλασική 
τεχνική μέτρησης αιμοσφαιρίνης από σταγόνα τριχοειδικού αίματος ή 
μέτρηση σε φλεβικό αίμα.   

3. Να παρέχει τσάντα μεταφοράς του αιμοσφαιρινόμετρο, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί στις εξορμήσεις της αιμοδοσίας. 

4. Να παραχωρήσει τουλάχιστον τρία (3) αιμοσφαιρινόμετρα σαν συνοδό 
εξοπλισμό χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. 

5. Να παρέχει τεχνική κάλυψη δωρεάν σε όλη τη διάρκεια του έτους: 



-Άμεση αντικατάσταση καθώς και επισκευή της συσκευής σε περίπτωση 
βλάβης 
-Μηνιαία προληπτική συντήρηση 
6. Να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας στη χρήση του 

αιμοσφαιρινόμετρου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και να 
προσκομίσει Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας (ISO) και τα προϊόντα 
να φέρουν σήμανση και πιστοποίηση CE. 

 
Ανάγκες κατά προσέγγιση ανά έτος 25000 μετρήσεις 
Αναφορικά με το κόστος στο βαθμό που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και μετά 
από προφορικές συζητήσεις με όμορα νοσοκομεία που χρησιμοποιούν τη μέθοδο, 
υπολογίζεται στο 1 ευρω (0,85 – 1,25 ) ανά εξέταση. 


