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ΘΕΜΑ : ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 5201/803751/08-04-2019 διακήρυξη για 
την προµήθεια υγειονοµικού υλικού για ένα (1) έτος. 

Σας γνωρίζουµε ότι: 

1. Στο Παράρτηµα Β' «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» εκ παραδροµής δεν έχει συµπεριληφθεί σε 
συνέχεια του πίνακα excel το κείµενο το οποίο παραπέµπει σε ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΙΑ : 

• ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ Α. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΕΓΧΥΣΗΣ Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΩΝ   

• ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ»  

• Τ Ε Χ Ν Ι Κ ΕΣ  Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Κ Α Θ Ε Τ Η Ρ Ω Ν - ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΚΕΒΥΛ  

• ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ Α. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  Β. ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ   Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΩΝ 

Το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ψ.Ν.Α. «∆ροµοκαΐτειο» Ν.Π.∆.∆.: 
www.dromokaiteio.gr. 

 

2. Στις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν το υγειονοµικό υλικό ταινίες µέτρησης σακχάρου 
απαλείφεται η τελευταία πρόταση και αντικαθίσταται ως εξής : Η µειοδότρια εταιρεία οφείλει να 
προµηθεύσει το Νοσοκοµείο µε 25-30 συσκευές µέτρησης σακχάρου αίµατος συµβατές µε τις 
αντίστοιχες ταινίες που θα προµηθεύσει. Οι εν λόγω συσκευές θα πρέπει να πληρούν τις 
ακόλουθες προδιαγραφές. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ  
• Ο µετρητής να δείχνει όλα τα µηνύµατά του στα ελληνικά.  

• Να έχουµε αποτελέσµατα άµεσα.  

• Ο µετρητής να χρειάζεται µικρή ποσότητα αίµατος.  

• Τα αποτελέσµατα να είναι ευανάγνωστα και από ανθρώπους µε µειωµένη δυνατότητα 

όρασης.  

• Κάθε αποτέλεσµα να εµφανίζει το δυνατό περισσότερα στοιχεία.  

• Το αίµα να παραµένει πάνω στην ταινία και να µην µπαίνει στο σώµα του µετρητή έτσι 

ώστε να µη χρειάζεται καθόλου καθάρισµα.  



• Ο µετρητής να ενεργοποιείται άµεσα και αυτόµατα µε την είσοδο της ταινίας στην 

υποδοχή µέτρησης χωρίς κουµπιά on-off, διακόπτες.  

• Η έναρξη της µέτρησης να γίνεται µόνο όταν η ποσότητα αίµατος που έχει τοποθετηθεί 

στην ταινία είναι επαρκής.  

• Ο χρόνος εµφάνισης του αποτελέσµατος να είναι όσο το δυνατόν µικρότερος και όχι 

παραπάνω από 10 sec.  

• 10.Τα αποτελέσµατα τους να είναι αξιόπιστα δηλαδή να µην παρουσιάζουν απόκλιση. 

 

 

                                                                       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   
 

 

 

 

                                                                                 ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 
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