
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ –

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις καταγεγραμμένες ανάγκες του τμήματος Κεντρικής

Αποστείρωσης, συνέταξε και υποβάλλει τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

Το προς επιλογή πλυντήριο – απολυμαντής χειρουργικών εργαλείων θα πρέπει: 

 Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενο από μικροϋπολογιστή, κατάλληλο για

πλύση,  απολύμανση  και  στέγνωμα  χειρουργικών  εργαλείων.  Το  προτεινόμενο

πλυντήριο θα πρέπει να είναι διπλής όψεως, με δύο θύρες ανοιγόμενες, στις 90Ο για

να χρησιμοποιούνται  και  σαν πλατφόρμα φόρτωσης  / εκφόρτωσης.  Οι  θύρες  θα

πρέπει  να  διαθέτουν  κρύσταλλο  και  ο  θάλαμος  εσωτερικό  φωτισμό  (διακόπτη  ή

μπουτόν πάνω στην εξ. επιφάνεια) για παρακολούθηση του προγράμματος από τους

χειριστές (περιστροφή βραχιόνων πλύσης, απουσία αφρών στο θάλαμο κλπ).

 Οι  διαστάσεις  του  θαλάμου  πλύσης  να  είναι  κατ΄  ελάχιστο 550x600x650mm

(ΠxΒxΥ). Η ωφέλιμη χωρητικότητα θαλάμου πλύσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον

220lt.

 Οι  εξωτερικές  διαστάσεις  του  πλυντηρίου  να  μην  είναι  μεγαλύτερες  από

850x700x1950mm (ΠxΒxΥ), ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση του πλυντηρίου στο

διαθέσιμο  χώρο  της  Κεντρικής  Αποστείρωσης,  δίπλα  στα  υπάρχοντα  δύο  (2)

πλυντήρια εργαλείων.



 Το ωφέλιμο ύψος από το κάτω μέρος του βραχίονα ψεκασμού του πλυντηρίου θα

πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον 100mm ώστε  να  διασφαλίζεται  η  τοποθέτηση  των

δίσκων  και  των  καλαθιών  τοποθέτησης  χειρουργικών   εργαλείων  που  ήδη

χρησιμοποιούνται από το Νοσοκομείο.

 Η φτερωτή του βραχίονα ψεκασμού θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη ανάμεσα στο

βραχίονα και το άνω ράφι, προκειμένου επίσης να διασφαλίζεται τόσο η χρήση των

ήδη υπαρχόντων δίσκων και  καλαθιών,  όσο και  η  δυνατότητα πλύσης  ογκωδών

αντικειμένων, στο ίδιο ράφι.   

 Το  εσωτερικό  του  θαλάμου  πλύσεως  και  οι  σωληνώσεις  του  νερού  να  είναι

κατασκευής από ενισχυμένο ανοξείδωτο χάλυβα,  κατηγορίας  AISI 316L,  ώστε  να
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είναι ανθεκτικός στη χημική διάβρωση. Οι εξωτερικές επιφάνειες του πλυντηρίου να

είναι από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας AISI 304.

 Η  τροφοδοσία  των  βραχιόνων  νερού  να  γίνεται  μέσω  ανθεκτικής  αντλίας

ανακυκλοφορίας  νερού  αντοχής  σε  τουλάχιστον  95οC.  Να  διαθέτει  συνολικά  5

περιστρεφόμενους βραχίονες πλύσης εκ των οποίων οι 2 να είναι σταθεροί στο άνω

μέρος του θαλάμου και οι υπόλοιποι 3 να είναι προσθαφαιρούμενοι στα ενδιάμεσα

επίπεδα πλύσεως.

 Να παραδοθεί με κάνιστρο πλύσης χειρουργικών εργαλείων, που θα προσφερθεί στο

βασικό  εξοπλισμό,  στο  οποίο  θα  φορτώνονται  σε  τέσσερα  (4)  επίπεδα  οκτώ  (8)

μεγάλοι  δίσκοι  τυποποιημένων  διαστάσεων κατά  DIN ή/και  κατά  ISO.  Ωφέλιμο

καθαρό ύψος φόρτωσης ανάμεσα στα επίπεδα τουλάχιστον 100mm (απαράβατος

όρος).  Τουλάχιστον  δύο  από  τα  τέσσερα  επίπεδα  θα  πρέπει  να  είναι

προσθαφαιρούμενα ώστε να μπορούν να φορτώνονται στο ίδιο κάνιστρο και υλικά

ογκώδη όπως: κοντέϊνερ αλουμινίου, λεκάνες, μπολ κλπ                    

Η αφαίρεση των επιπέδων πλύσης μετά των αντίστοιχων περιστρεφόμενων βραχιόνων να

γίνεται χωρίς τη χρήση εργαλείων. Το χαρακτηριστικό αυτό θα πρέπει να πιστοποιείται

από το πρωτότυπο, εικονογραφημένο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή.

 Η  θέρμανση  του  νερού  να  γίνεται  μέσω  ηλεκτρικών  αντιστάσεων  8-10Kw.  Η

τροφοδοσία  των  βραχιόνων  νερού  να  γίνεται  μέσω  ανθεκτικής  αντλίας

ανακυκλοφορίας ισχύος τουλάχιστον 1  Kw. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου πίεσης

νερού. 

 Να  διαθέτει  επιπλέον,  τουλάχιστον  μία  δεξαμενή  για  την  εκτέλεση  γρήγορων

προγραμμάτων:  

α) Μία δεξαμενή άμεσης τροφοδοσίας νερού στο θάλαμο ή/και  

β) Μία δεξαμενή προ-θέρμανσης του νερού ή/και 

γ) Μία δεξαμενή προ-αποχέτευσης που θα επιτρέπει το άμεσο άδειασμα του θαλάμου.

 Να φέρει τέσσερις (4) δοσομετρικές αντλίες, από τις οποίες μία θα είναι κατάλληλη

για αλκαλικό απορρυπαντικό, μία για το ουδετεροποιητικό μία για το διαβρεχτικό

και  μία  για  χημική  απολύμανση  σηπτικών  και  θερμοευαίσθητων  εργαλείων.  Θα

πρέπει  επιπλέον  να  διαθέτει  εσωτερικό  χώρο  αποθήκευσης  για  τέσσερα  (4)

τουλάχιστον δοχεία απορρυπαντικού χωρητικότητας 5lt έκαστο.
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Σημειώνουμε  πως  η  λειτουργία  της  πρώτης  αντλίας  (δοσομέτρηση  αλκαλικού

απορρυπαντικού) και της τέταρτης (χημική απολύμανση σηπτικών και θερμοευαίσθητων

εργαλείων), θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν εναλλάξ ανάλογα με την κατηγορία

των υλικών που θα πρέπει κάθε φορά να παραδοθούν/διεκπεραιωθούν. 

Θα πρέπει  δηλαδή η  συσκευή  να μπορεί  να εκτελεί,  εκτός  των  άλλων,  δύο  (2)  βασικά

προγράμματα:

1  ο   βασικό πρόγραμμα (1-2-3)

βήμα 1ο: αλκαλικό απορρυπαντικό

βήμα 2ο: ουδετεροποιητικό απορρυπαντικό

βήμα 3ο: διαβρεχτικό απορρυπαντικό.

ή εναλλακτικά

2  ο   βασικό πρόγραμμα (4-2-3)

βήμα  1ο: απορρυπαντικό  για  χημική  απολύμανση  σηπτικών  και  θερμοευαίσθητων

εργαλείων

βήμα 2ο: ουδετεροποιητικό απορρυπαντικό

βήμα 3ο: διαβρεχτικό απορρυπαντικό.

Τέλος,  σε  κάθε  δοσομετρική  αντλία  θα  πρέπει  να  υπάρχει  ανεξάρτητο  σύστημα

προειδοποίησης (alarm). 

 Η συσκευή να φέρει  ενσωματωμένη μονάδα στεγνώματος, τοποθετημένη στο άνω

μέρος  της  συσκευής,  για  εξοικονόμηση  χώρου  εγκατάστασης.  Το  στέγνωμα  θα

επιτυγχάνεται  με  ροή  ζεστού  αέρα,  διαμέσου  όλων  των  ακροφυσίων,  για

αποτελεσματικό  στέγνωμα  των  υλικών.  Ο  αέρας  θα  θερμαίνεται  με  ηλεκτρικές

αντιστάσεις και θα περνά από απόλυτο φίλτρο HEPA με διάταξη ελέγχου πίεσης.

 Το σύστημα στεγνώματος, να διαθέτει οπωσδήποτε εναλλάκτη θερμότητας, ώστε με

μικρή κατανάλωση ενέργειας να υπάρχει  συνεχής  ροή φρέσκου προθερμασμένου

ζεστού αέρα, πάνω από τα υλικά για να αποφεύγονται φαινόμενα επαναμόλυνσης

φορτίου  (Cross-contamination).  Ο  εξερχόμενος  αέρας  από  το  πλυντήριο  προς  το

σύστημα εξαερισμού του Νοσοκομείου να είναι κάτω από 40οC.

 Ο  θάλαμος  να  διαθέτει  στο  κάτω  μέρος  φίλτρα  προστασίας  του  συστήματος

ανακυκλοφορίας νερού & αποχέτευσης. Τα φίλτρα να συγκρατούν τα μικρά και τα
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μεγαλύτερα υπολείμματα του φορτίου πλύσης και να είναι εύκολα αποσπώμενα από

τον χρήστη για χειροκίνητο καθαρισμό.

 Η  συσκευή  να  διαθέτει  ενσωματωμένο  εκτυπωτή,  για  την  καταγραφή  και

τεκμηρίωση των προγραμμάτων.

 Η συσκευή  να διαθέτει  πιστοποιητικό  κυκλοφορίας  στην  Ελλάδα (σήμανση  CE),

σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/42/EEC για Ιατροτεχνολογικά

προϊόντα. Να κατατεθούν με την προσφορά επίσης, αντίγραφα των πιστοποιητικών

ISO 9001:2008 & ISO 13485:2003 του κατασκευαστή και του προμηθευτή.

 Ο προμηθευτής θα εκτελέσει  κατά την παράδοση του πλυντηρίου τις διαδικασίες

επικύρωσης φορτίου (VALIDATION), δηλαδή, τεχνικός έλεγχος εγκατάστασης και

ικανότητας  λειτουργίας,  σύμφωνα με το  Ευρωπαϊκό  πρότυπο  EN ISO 15883.  Να

διαθέτει τη σχετική πιστοποίηση ISO για  VALIDATION.

 Όλα  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  που  θα  δηλώσει  ο  προμηθευτής  θα  πρέπει

αναγράφονται  σε  πρωτότυπα  prospectus και  τεχνικά  φυλλάδια  της

κατασκευάστριας εταιρείας,  τα οποία και οφείλει  να προσκομίσει.  Για τον σκοπό

αυτό,  με ποινή αποκλεισμού, κάθε προμηθευτής θα πρέπει να συντάξει ένα φύλλο

συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης όπου θα απαντώνται

δεσμευτικά και με σαφήνεια όλα τα ζητούμενα τεχνικά στοιχεία,  με  αριθμημένες

παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστή.

 Να κατατεθεί  σχέδιο  -  πρόταση του προμηθευτή  με  κάτοψη του προσφερόμενου

πλυντηρίου στον υπάρχοντα χώρο.

 Η συσκευή  να συνδεθεί,  με  δαπάνες  και  υλικά του προμηθευτή  στα υφιστάμενα

δίκτυα:

Ύδρευσης  (ζεστό  –  κρύο νερό). Στη σύνδεση περιλαμβάνονται  σωληνώσεις,  διακόπτες,

φίλτρα και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά, για τη σύνδεση της συσκευής στα παρακείμενα

υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης (ζεστό – κρύο νερό) με όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

Αποχέτευσης. Στη  σύνδεση  περιλαμβάνεται  πλαστικοί  σωλήνες  και  εξαρτήματα  για  τη

σύνδεση  της  συσκευής  στο  παρακείμενο  υφιστάμενο  δίκτυο  αποχέτευσης  με  όλες  τις

απαραίτητες τροποποιήσεις.  
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Εξαερισμού. Στη  σύνδεση  περιλαμβάνεται  εύκαμπτοι  σωλήνες  και  εξαρτήματα  για  τη

σύνδεση  της  συσκευής  στο  παρακείμενο  υφιστάμενο  δίκτυο  εξαερισμού  με  όλες  τις

απαραίτητες τροποποιήσεις.  

Ηλεκτρικού ρεύματος.  Στη σύνδεση περιλαμβάνεται καλωδιώσεις, εύκαμπτα σπειράλ και

λοιπά  εξαρτήματα,  για  την  ηλεκτρολογική  σύνδεση  της  συσκευής.  Ο  προμηθευτής  θα

πρέπει  να  φροντίσει  για  την  εγκατάσταση  ενδιάμεσου  ασφαλειοδιακόπτη  ο  οποίος  θα

τροφοδοτεί  αποκλειστικά  την  προσφερόμενη  συσκευή  και  θα  συνδέεται  με  τον

ηλεκτρολογικό πίνακα που θα υποδειχθεί από τη Δ/νση Τεχνικού του Νοσοκομείου.

 Να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και να

υπάρχει  γραπτή  δήλωση  του  κατασκευαστή  για  διαθεσιμότητα  ανταλλακτικών

τουλάχιστον 10 έτη. Τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά θα είναι καινούργια (όχι

ανακατασκευή) και θα έχουν χρόνο εγγύησης ίσο με την αρχική εγγύηση. Η εγγύηση

αυτή θα περιλαμβάνει:

i Τη δωρεάν προληπτική συντήρηση βάσει  οδηγιών του κατασκευαστή,  τη δωρεάν

προσέλευση  ειδικευμένου  τεχνικού  της  προμηθεύτριας  εταιρείας  και  δωρεάν

αντικατάσταση οποιωνδήποτε ανταλλακτικών και αναλωσίμων έτσι ώστε το μηχάνημα

να βρίσκεται εντός των απαιτούμενων προδιαγραφών.

iiΗ προσέλευση ειδικευμένου τεχνικού της εταιρείας για την αποκατάσταση βλάβης

θα  γίνεται  το  αργότερο  μέσα  σε  τέσσερις  (4)  ώρες,  μετά  την  ειδοποίηση  από  το

Νοσοκομείο, τόσο κατά τις εργάσιμες ημέρες όσο και Σαββατοκύριακα και αργίες, ενώ

η αποκατάσταση θα γίνεται στον τόπο λειτουργίας του μηχανήματος. Σε περίπτωση που

κριθεί απαραίτητη η χρησιμοποίηση ανταλλακτικών, η επισκευή θα εκτελείται μετά από

γραπτή  σχετική  έγκριση  του  Νοσοκομείου.  Σε  περίπτωση  μεταφοράς  κάποιου

εξαρτήματος για επισκευή, αυτό θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του συντηρητή. Κάθε

επισκευή θα εκτελείται με εντελώς καινούργια ανταλλακτικά και αναλώσιμα και όχι

ανακατασκευασμένα,  αφού προηγηθεί  έγγραφη διάγνωση της βλάβης και της αιτίας

που την προκάλεσε και μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η Τεχνική Υπηρεσία

θα  ελέγχει  ότι  τα  ανταλλακτικά  είναι  καινούργια  και  διατηρεί  το  δικαίωμα  να

απαιτήσει οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτότητά τους.

iii Σε  περίπτωση  βλάβης  από  κακή  χρήση,  η  χρέωση  θα  γίνεται  μόνο  από  τα

ανταλλακτικά.
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iv Τη  δωρεάν  παροχή  εμβόλιμων  πληροφοριών  εκπαίδευσης  των  χειριστών  του

μηχανήματος, καθώς και βιβλίο οδηγιών χειρισμού στα Ελληνικά, που θα παραδοθεί,

πρωτότυπο, μαζί με το μηχάνημα, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου κατά τη θέση

του σε λειτουργία.

Εάν  το  μηχάνημα  δεν  είναι  δυνατόν  να  επισκευαστεί  εντός  είκοσι  (20)  ημερών,  ο

ανάδοχος  υποχρεούται  να  το  αντικαταστήσει  χωρίς  επιβάρυνση  οριστικά  με  άλλο

καινούργιο  όμοιο,  μέσα  στις  παραπάνω  προθεσμίες,  σε  διαφορετική  περίπτωση

επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (Π.Δ. 118/07). 
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