Προηάζεις εηαιρειών για δημόζια διαβούλεσζη ηετνικών προδιαγραθών
για ΑΚΟΤ ΑΙΜΑΣΟ (CPV 33141613-0) - Blood bags

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΣΙΕΛ

CPV 33141613-0 (ΑΚΟΙ ΑΙΜΑΣΟ)
A/A

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ

1

ΓΙΠΛΟΙ ΑΚΟΙ ΑΙΜΑΣΟ CPDA Ή CPDA-1, 450ML ΓΙΑ ΔΡΤΘΡΑ 35 ΗΜΔΡΧΝ ΚΑΙ ΔΝΑ
ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΟ ΑΚΟ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ 300ML ΓΙΑ ΠΛΑΜΑ.
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ΣΡΙΠΛΟΙ ΑΚΟΙ ΑΙΜΑΣΟ CPDA Ή CPDA-1 450ML ΓΙΑ ΔΡΤΘΡΑ 35 ΗΜΔΡΧΝ ΚΑΙ ΓΤΟ
ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΟΤ ΑΚΟΤ ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ 300 ΚΑΙ 300ML ΔΚΑΣΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑ 5
ΗΜΔΡΧΝ ΚΑΙ ΠΛΑΜΑ. Ο ΔΝΑ ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΟ ΑΚΟ ΓΙΑ ΠΛΑΜΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟ ΓΙΑ
ΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑ 5 ΗΜΔΡΧΝ.

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΚΩΝ ΤΛΛΟΓΗ
ΑΙΜΑΣΟ
ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΥΔΓΙΑΗ
1. Σν πιαζηηθό ησλ αζθώλ λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη πςειήο δηαπεξαηόηεηαο,
απόιπηα δηαπγέο θαη άρξσκν. Οη πιαζηηθνί αζθνί πξέπεη λα είλαη ζπκβαηνί γηα ην
αλάινγν παξάγσγν αίκαηνο πνπ ζα απνζεθεπηεί.
2. Ο ζρεδηαζκόο ηνύ αζθνύ ζα είλαη πνιύ πξνζεθηηθόο, ώζηε λα πιεξεί όιεο ηηο
απαηηήζεηο ρξήζεο κηαο ζύγρξνλεο Σξάπεδαο Αίκαηνο. Θα θέξεη άξηζηεο θαη αζθαιείο
πεξηκεηξηθέο ζπγθνιιήζεηο ρσξίο πεξηηηέο απνιήμεηο πιαζηηθνύ πέξημ απηώλ πξνο
απνθπγή ζπγθέληξσζεο κηθξνβίσλ (ISO 3826 § 4.1.) .
3. Όια ηα ζπζηήκαηα αζθώλ λα είλαη απνζηεηξσκέλα θαη ειεύζεξα ππξεηνγόλσλ θαη
ηνμηθώλ νπζηώλ (ISO 3826 § 5.4.2.1.)
4. Δζσηεξηθά ν αζθόο λα κελ παξνπζηάδεη αλσκαιίεο ηνπ πιαζηηθνύ ή ησλ
ζπγθνιιήζεσλ. Να είλαη παληνύ θνίινο ρσξίο γσλίεο, γηα ηελ άξηζηε ζπληήξεζε θαη
απξόζθνπηε κεηαθνξά ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγώγσλ ηνπ θαζώο θαη ηελ απνθπγή
ζξόκβσλ.
5. Ο πξσηεύνλ αζθόο λα θέξεη ελζσκαησκέλε ζπζθεπή αηκνιεςίαο από πιαζηηθό
ζσιήλα άξηζηεο πνηόηεηαο κήθνπο κεηαμύ 80 εθ. θαη’ ειάρηζην θαη 120 εθ. πεξίπνπ,
θαη εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ζύκθσλα κε ην ISO 3826. Ο ζσιήλαο λα
θαηαιήγεη ζε βειόλε θιέβαο 16G αλαγξαθόκελν ζηελ εηηθέηα ηνπ αζθνύ ή ζηνλ
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αηνκηθό θάθειν ζπζθεπαζίαο ηνπ αζθνύ απζηεξά. Η βειόλε λα θέξεη πνιύ ιεπηά
ηνηρώκαηα, λα είλαη επηθαιπκκέλε κε ζηιηθόλε, απνζηεηξσκέλε θαη αηξαπκαηηθή.
6. ύκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο ηεο παξαγξάθνπ 4.7 ηνπ ISO 3826, ε βειόλε
αηκνιεςίαο ζα είλαη ελζσκαησκέλε θαη αλαπόζπαζηε από ην ζσιήλα ζπιινγήο θαη
ζα θαιύπηεηαη από πξνζηαηεπηηθό πώκα. Σν πξνζηαηεπηηθό πώκα ζα εκπνδίδεη ηε
δηαξξνή αληηπεθηηθνύ, ζα δηαηεξεί απνζηεηξσκέλν ηνλ απιό, ζηεγλή από αληηπεθηηθό
ηε βειόλε θαη ζα αθαηξείηαη εύθνια. Σν πξνζηαηεπηηθό πώκα δελ ζα κπνξεί λα
επαλαρξεζηκνπνηεζεί ή παξαπνηεζεί ρσξίο απηό λα θαζίζηαηαη πξνδήισο εκθαλέο.
7. Γηα ηελ ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ, ν ηειηθόο αζθόο θάζε ζπζηήκαηνο λα θέξεη
νπσζδήπνηε από δύν (2) αλζεθηηθά αλνίγκαηα ζε θάζε θαηά κήθνο πιεπξά ηνπ.
8. Ο ζσιήλαο αηκνιεςίαο λα αλαγξάθεη αλεμίηεια θαη επαλάγλσζηα ηνλ
αλαγλσξηζηηθό ηνπ αξηζκό αλά δηαζηήκαηα, ππνρξεσηηθά γηα ηνπο ηύπνπο 1 εσο θαη 7
ζηνπο νπνίνπο ν αξρηθόο αζθόο πεξηιακβάλεη ην ηειηθό πξντόλ ησλ ζπκππθλσκέλσλ
εξπζξώλ. Γηα ηνπο αζθνύο ηύπνπ 8,9 θαη 10 ν αλαγλσξηζηηθόο αξηζκόο λα
αλαγξάθεηαη θαη ζηνλ ζσιήλα ηνπ αζθνύ πνπ απνζεθεύεηαη ην ηειηθό παξάγσγν
(εξπζξά, πιάζκα).
9. Δπί έθαζηνπ αζθνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ππάξρεη εηηθέηα κε ηππσκέλα όια ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία. Οη εηηθέηεο ζα θέξνπλ επθξηλή θαη αλαιινίσηε εθηύπσζε. Θα
είλαη αλζεθηηθέο θαη άξηζηεο πνηόηεηαο ώζηε λα κελ αιινηώλνληαη ή θαηαζηξέθνληαη
(νη ίδηεο ή ε εθηύπσζή ηνπο) ζε δηάθνξνπο ρεηξηζκνύο ή ζηελ ςύμε/ απόςπμε. Να
θαηαζηξέθνληαη θαη όρη λα απνθνιινύληαη ζε πξνζπάζεηα απνθόιιεζεο (ISO 3826
§5.2.9 θαη 7.4)
10. Δπί ηεο εηηθέηαο θάζε αζθνύ, εθηόο ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ, ζα αλαγξάθνληαη
ππνρξεσηηθά ην είδνο θαη ν όγθνο ηνπ αληηπεθηηθνύ ή ηνπ ζπληεξεηηθνύ δηαιύκαηνο
(πρ. CPDA-1, 63ml) θαζώο θαη ν όγθνο αίκαηνο ή παξαγώγσλ πνπ δέρεηαη ν
αληίζηνηρνο αζθόο (ηηρ. 400 ή 300ml) - IS03826 § 7.1.b, ε πεξηγξαθή ηνπ
πεξηερνκέλνπ πξντόληνο αίκαηνο θαη ν θαζνξηζκόο ηεο παξηίδαο.

11. Λακβαλνκέλεο ππόςε ηεο νδεγίαο ISO 3826 § 3.1 νη εηηθέηεο θαη ην εζσηεξηθό
ησλ αζθώλ πξνηείλεηαη λα έρνπλ ηηο θάησζη δηαζηάζεηο :
ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΔΧΣΔΡΙΚΟ
ΔΧΣΔΡΙΚΟ
ΜΔΓΔΘΟ
ΠΛΑΣΟ
ΤΦΟ
ΔΣΙΚΔΣΑ
(+/- 5 mm)
(ml)
(mm)
(mm)
ΠΛΑΣΟ
ΤΦΟ
100
75
120
60
85
250
120
130
90
85
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
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12. Οη ζπλζέζεηο ησλ αληηπεθηηθώλ θα πξνζζεηηθώλ δηαιπκάησλ λα είλαη ζύκθσλεο
κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο (Eur. Ph). θαη λα αλαγξάθνληαη
αλαιπηηθά επί ησλ εηηθεηώλ ησλ αληίζηνηρσλ αζθώλ (ISO 3826 § 7.1.b.)
13. Οη πξνδηαγξαθέο ησλ αζθώλ ζε αληνρή θαηά ηε θπγνθέληξεζε λα ζπκθσλνύλ
κε ην ISO 3826 §5.2.7 θαη §5.2.8 (5000G x 10 ιεπηά ζηνπο 4 θαη 37 ν C).
14. Οη πξνδηαγξαθέο αληνρήο ηνπ πιαζηηθνύ ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο λα
ζπκθσλνύλ κε ην ISO 3826 §5.2.5 (αξγή ςύμε θαη απνζήθεπζε ζε –80νC γηα 24
ώξεο).
15. Σα ζηόκηα εμόδνπ (outlet ports) ηνπ αίκαηνο ή ησλ παξαγώγσλ από θάζε αζθό
ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.8.1 ηνπ ISO 3826 (νη
πιαζηηθνί ζάθνη ζα δηαηίζεληαη κε έλα ή πεξηζζόηεξα ζηόκηα εμόδνπ γηα ηελ
ρνξήγεζε αίκαηνο ή παξαγώγσλ αίκαηνο. Σα ζηόκηα εμόδνπ ζα απνθξάζζνληαη
ζηεγαλά από ηε ζπζθεπή κεηάγγηζεο βι. ISO 3826, §5.8.1). Κάζε ζηόκην εμόδνπ ζα
είλαη εξκεηηθά ζθξαγηζκέλν, κε θιείζηκν αζθαιείαο, εύθνια απνζπώκελν θαη κε
επαλαηνπνζεηνύκελν, πξνο απνθπγή κνιύλζεσλ θαηά ηελ είζνδν ηνπ ξύγρνπο ηεο
ζπζθεπήο κεηάγγηζεο ζηνλ αζθό βι. ISO 3826, §5.8.2. Θα επηηξέπεη ηελ ζύλδεζε
ζπζθεπήο κεηάγγηζεο έρνληαο ζύζηεκα δηάηξεζεο ζύκθσλν κε ην ISO 1135-4, ρσξίο
λα παξνπζηάδεη δηαξξνή θαηά ηελ δηάηξεζε ή θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο (ISO 3826-1
§5.8)
16. Σα ζπζηήκαηα ησλ αζθώλ λα θέξνπλ εηδηθό ζύζηεκα ιήςεσο δεηγκάησλ αίκαηνο
ελ θελώ, ζε θιεηζηό θύθισκα ην νπνίν λα εμαζθαιίδεη απόιπηε ζηεηξόηεηα ζην
ιακβαλόκελν αίκα γηα ηελ απνθπγή επηκνιύλζεσλ.
17. Να θέξνπλ ελζσκαησκέλν ζύζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ αηκνιήπηε γηα ηελ απνθπγή
πηζαλώλ ηξππεκάησλ από ηε βειόλε θαηά ηε δηαδηθαζία απόξξηςήο ηεο κε άκεζν
θίλδπλν ηε κόιπλζή ηνπ.
18. Σα δείγκαηα λα ιακβάλνληαη από ελζσκαησκέλε ζπζθεπή αίκαηνο (κηθξόο εηδηθόο
αζθόο – predonationsamplingpouch) ζηνλ νπνίν ζπιιέγνληαη ηα πξώηα ηνπιάρηζηνλ
30 ml αίκαηνο πξηλ από ηελ θπξίσο ιήςε.
ΤΚΔΤΑΙΑ
1. Σα δηάθνξα ζπζηήκαηα αζθώλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα εληόο πιαζηηθνύ δηαθαλνύο
ή από αινπκίλην εηδηθνύ αζθαινύο θαη αλζεθηηθνύ θαθέινπ, απνζηεηξσκέλα θαη
εξκεηηθά ζθξαγηζκέλα, αλεμάξηεηα από ην εάλ θέξνπλ ή όρη αηνκηθή ζπζθεπαζία
από ζεινθάλ ή άιιν απιό πιηθό.
2. Η ζπζθεπαζία ησλ αζθώλ θαη ησλ ζσιήλσλ ηνπο εληόο ηνπ θαθέινπ ζα είλαη
άλεηε ρσξίο λα είλαη δηπισκέλνη ή λα θέξνπλ ηζαθίζκαηα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπο.
3. Λόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ ιήμεο ησλ αζθώλ κεηά ην άλνηγκα ηνπ θαθέινπ
θαη πξνο δηεπθόιπλζε ηεο Αηκνδνζίαο, ν θάζε θάθεινο λα πεξηέρεη ην πνιύ έμη (6)
ζπζηήκαηα αζθώλ αίκαηνο γηα ηνπο ηύπνπο αζθώλ κε α/α 1 θαη α/α 2.
4. Δπί ηεο εηηθέηαο ηνπ θαθέινπ ζπζθεπαζίαο ή αλ ρξεζηκνπνηείηαη δηαθαλήο

ζπζθεπαζία ζηελ εηηθέηα ηνπ πιαζηηθνύ αζθνύ ζα αλαγξάθνληαη, ηνπιάρηζηνλ, νη
πεξηεθηηθόηεηεο ησλ αζθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο π.ρ. (490 ρ 450 ρ 300 ml) ην είδνο ηνπ
αληηπεθηηθνύ θαη ηνπ πξόζζεηνπ δηαιύκαηνο θαζώο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ησλ
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αζθώλ (ISO §7.2).
5. Οη θάθεινη ησλ αζθώλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη κε άλεζε θαη πξνζεθηηθά, εληόο
αλζεθηηθνύ θαη θιεηζηνύ θηβσηίνπ κηθξνύ βάξνπο θαη εύθνιεο κεηαθνξάο.
6. Δπί ηνπ θηβσηίνπ κεηαθνξάο ζα είλαη επηθνιιεκέλε εηηθέηα κε επθξηλώο

αλαγξαθόκελα ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη απαξαίηεηα ζηνηρεία: εξγνζηάζην θαη
δηεύζπλζε, είδνο ζπζηήκαηνο αζθώλ (δηπιόο-ηξηπιόο θ.ι.π.), πεξηεθηηθόηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο (π.ρ. 450 ρ 450 ρ 300), ην είδνο ηνπ αληηπεθηηθνύ θαη ηνπ πξόζζεηνπ
δηαιύκαηνο (CPDA-1 ή CPD/SAG-M θ.ι.π.), ε εκεξνκελία ιήμεο ησλ αζθώλ, ε
ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο θαη ε εκπεξηερόκελε εληόο ηνπ θηβσηίνπ πνζόηεηα
ζπζηεκάησλ αζθώλ (ISO 3826 §7.3).
7. Δληόο θάζε θηβσηίνπ κεηαθνξάο ζα ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά αλαιπηηθέο νδεγίεο
ρξήζεο ησλ αζθώλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα.
8. Η δηάξθεηα δσήο ησλ αζθώλ (shelf-life) ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ρξόληα από
ηελ εκεξνκελία απνζηείξσζήο ηνπο, ζύκθσλα κε ην ISO 3826 §6.2.
ΒΑΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Η όιε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ αζθώλ ζα είλαη ζύκθσλε κε ην G.M.P. (Good
Manufacturing Practice). Η πξώηε ύιε ζα είλαη Medical Grade. Θα ηεξνύληαη όιεο νη
αλσηέξσ δεηνύκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ISO 3826/1993. Σα ζπζηήκαηα ζα θέξνπλ
όια ηελ έλδεημε CE Mark θαη επί ηεο εηηθέηαο εθάζηνπ αζθνύ θαη επί ηνπ
ραξηνθηβσηίνπ κεηαθνξάο ηνπο. Τπνρξενύληαη δε νη κεηέρνληεο λα θαηαζέζνπλ ηα
ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά CE Mark.
Να πξνζθνκηζζνύλ επίζεκεο κειέηεο θαη πηζηνπνηεηηθά πεξί ησλ πξνζθεξνκέλσλ
αληηπεθηηθώλ θαη πξνζζεηηθώλ δηαιπκάησλ όπνπ ζα επηβεβαηώλεηαη ε ζπληήξεζε ησλ
εξπζξώλ 35 ή 42 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αληίζηνηρα.
Οη εηηθέηεο όισλ ησλ αζθώλ θαη ησλ θηβσηίσλ κεηαθνξάο θαζώο θαη νη νδεγίεο

ρξήζεο ζα είλαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα, όπσο απηό ηζρύεη από 12/7/1998 ζε
εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζκ. 93/42 νδεγίαο ηεο Δ.Δ.

ε έλαλ (1) εθ ησλ δνξπθνξηθώλ αζθώλ ησλ ζπζηεκάησλ κε α/α 2, ρσξεηηθόηεηαο
ηνπιάρηζηνλ 300ml, ζα αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ηνπ επθξηλώο ε έλδεημε
«αηκνπεηάιηα πέληε (5) εκεξώλ». Οη πιαζηηθνί αζθνί πνπ είλαη πξννξηζκέλνη γηα ηελ
θύιαμε ησλ αηκνπεηαιίσλ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από εηδηθό πιαζηηθό πιηθό πνπ
επηηξέπεη ηελ δηαπεξαηόηεηα ηνπ νμπγόλνπ γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ pH ησλ
αηκνπεηαιίσλ ζηα θαηάιιεια επίπεδα γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζή ηνπο. Σν είδνο ηνπ
πιηθνύ θαη ε θαηαιιειόηεηά ηνπ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ πξέπεη λα
απνδεηθλύεηαη κε θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.
 Να θαηαηεζνύλ ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) δείγκαηα αζθώλ αίκαηνο από θάζε

πξνζθεξόκελν ηύπν εληόο ηνπ αληίζηνηρνπ θηβσηίνπ κεηαθνξάο.

Δπί πιένλ, ζεσξείηαη απηνλόεην πσο νη πξνζθεξόκελνη αζθνί ζα είλαη ζε ζέζε λα
εμεηαζζνύλ – εάλ θξηζεί απαξαίηεην –ζύκθσλα κε ην εηδηθό Chemical θαη Physical
tests ησλ Annex A’ θαη Β΄ ηνπ ISO 3826.
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 Οη πξνκεζεπηέο – δηαθηλεηέο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηελ Τ.Α
ΓΤ8δ/ΓΠ1348/04 όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.

σλεκκέλα ζας δηαβηβάδοσκε ηης προδηαγραθές ηωλ
ζσζηεκάηωλ αζθώλ ζσιιογής αίκαηος όπως ασηές έτοσλ
εθδοζεί από ηο Δζληθό Κέληρο Αηκοδοζίας (Δ.Κ.Δ.Α) θαη ηο
Τποσργείο
Τγείας.
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Μ.. ΙΑΚΩΒΙΔΘ ΕΛΛΑ Α.Ε.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΚΩΝ ΑΙΜΑΣΟ

Α/Α 1 ΚΩΔΙΚΟ ΕΙΔΟΤ 187747
ΔΙΠΛΟΙ ΑΚΟΙ ΑΙΜΑΣΟ CPDA ή CPDA -1 450 ML ΓΙΑ ΕΡΤΘΡΑ 35 ΗΜΕΡΩΝ
ΚΑΙ ΖΝΑ ΔΟΡΤΦΟΡΙΚΟ ΑΚΟ ΣΟΤΛΑΧΙΣΟΝ 300 ML ΓΙΑ ΠΛΑΜΑ .

Α/Α 2 ΚΩΔΙΚΟ ΕΙΔΟΤ187748
ΣΡΙΠΛΟΙ ΑΚΟΙ ΑΙΜΑΣΟ CPDA ή CPDA - 1 450 ML ΓΙΑ ΕΡΤΘΡΑ 35 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΤΟ
ΔΟΡΤΦΟΡΙΚΟΤ ΑΚΟΤ τουλάχιςτον 300 και 300 ml EKAΣΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΠΕΣΑΛΙΑ 5
ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΜΑ.

Σν πιαζηηθό ησλ Αζθώλ λα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη πςειήο δηαπεξαηόηεηαο , δηαπγέο.
Οη πιαζηηθνί αζθνί λα είλαη ζπκβαηνί κε ην αλάινγν παξάγσγν αίκαηνο πνπ ζα απνζεθεπηεί
(ζύκθσλα κε ην ISO 3826).
Ο ζρεδηαζκόο ηνπ αζθνύ ζα είλαη πνιύ πξνζεθηηθόο ώζηε λα πιεξνί όιεο ηηο απαηηήζεηο ρξήζεο
κηαο ζύγρξνλεο Σξάπεδαο Αίκαηνο. Θα θέξεη άξηζηεο θαη αζθαιείο πεξηκεηξηθέο ζπγθνιιήζεηο
ρσξίο πεξηηηέο απνιήμεηο πιαζηηθνύ πέξημ απηώλ πξνο απνθπγή ζπγθέληξσζεο κηθξνβίσλ (ISO
3826).
Όια ηα ζπζηήκαηα Αζθώλ λα είλαη απνζηεηξσκέλα θαη ειεύζεξα ππξεηνγόλσλ νπζηώλ (ISO
3826).
Δζσηεξηθά ν αζθόο λα κελ παξνπζηάδεη αλσκαιίεο ηνπ πιαζηηθνύ ή ησλ ζπγθνιιήζεσλ. Να
είλαη παληνύ θνίινο, ρσξίο γσλίεο, γηα ηελ άξηζηε ζπληήξεζε θαη απξόζθνπηε κεηαθνξά ηνπ
αίκαηνο θαη ησλ παξαγώγσλ ηνπ θαζώο θαη ηελ απνθπγή ζξόκβσλ.
Ο πξσηεύσλ αζθόο λα θέξεη ελζσκαησκέλε ζπζθεπή αηκνιεςίαο από πιαζηηθό ζσιήλα
άξηζηεο πνηόηεηαο κήθνπο κέρξη 80εθ. θαη’ ειάρηζην θαη 120εθ. πεξίπνπ θαη εζσηεξηθήο θαη
εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ζύκθσλα κε ην ISO 3826. Ο ζσιήλαο θαηαιήγεη ζε βειόλε θιέβαο 16G
αλαγξαθόκελν ζηελ εηηθέηα ηνπ αζθνύ. Η βειόλε λα θέξεη πνιύ ιεπηά ηνηρώκαηα, λα είλαη
ζηιηθνλαξηζκέλε θαη απνζηεηξσκέλε θαη αηξαπκαηηθή.
ύκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ ISO 3826, ε βειόλε αηκνιεςίαο ζα είλαη ελζσκαησκέλε θαη

6

αλαπόζπαζηε από ην ζσιήλα ζπιινγήο θαη ζα θαιύπηεηαη από πξνζηαηεπηηθό πώκα. Σν
πξνζηαηεπηηθό πώκα ζα εκπνδίδεη ηε δηαξξνή αληηπεθηηθνύ, ζα δηαηεξεί απνζηεηξσκέλν ηνλ
απιό, ζηεγλή από αληηπεθηηθό ηε βειόλε θαη ζα αθαηξείηαη
εύθνια. Σν πξνζηαηεπηηθό πώκα δελ ζα κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί, επαλαηνπνζεηεζεί ή
παξαπνηεζεί ρσξίο απηό λα θαζίζηαηαη πξνδήισο εκθαλέο.
Γηα ηελ ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ, ηνπιάρηζηνλ ν θύξηνο αζθόο θάζε ζπζηήκαηνο λα θέξεη
νπσζδήπνηε δύν (2) αλζεθηηθά αλνίγκαηα ζε θάζε θαηά κήθνο πιεπξάο ηνπ.
Ο ζσιήλαο αηκνιεςίαο λα γξάθεη αλεμίηεια θαη επαλάγλσζηα ηνλ αλαγλσξηζηηθό ηνπ αξηζκό
αλά δηαζηήκαηα.
Δπί εθάζηνπ αζθνύ ηνπ ζπζηήκαηνο, ππάξρεη ε εηηθέηα ηνπ κε ηππσκέλα όια ηα απαξαίηεηα
ζηνηρεία. Οη εηηθέηεο θέξνπλ επθξηλή θαη αλαιινίσηε εθηύπσζε, ζα είλαη αλζεθηηθέο θαη
άξηζηεο πνηόηεηαο ώζηε λα κελ αιινηώλνληαη ή θαηαζηξέθνληαη (νη ίδηεο ή ε εθηύπσζή ηνπο)
ζε δηάθνξνπο ρεηξηζκνύο ή ζηελ ςύμε / απόςπμε. Να θαηαζηξέθνληαη θαη όρη λα
απνθνιινύληαη ζε πξνζπάζεηα απνθόιιεζήο (ISO 3826) .
Δπί ηεο εηηθέηαο θάζε αζθνύ, ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά: «α) πεξηγξαθή πεξηερνκέλσλ θαη
πξνηεηλόκελε ρξήζε β) ύλζεζε, ζθεύαζκα θαη όγθν ή κάδα ηνπ αληηπεθηηθνύ θαη/ε ηνπ
ζπληεξεηηθνύ δηαιύκαηνο θαη θάζε άιινπ πιηθνύ πνπ εηζάγεηαη όπσο επίζεο θαη ηνλ όγθν ε ηε
κάδα ηνπ αίκαηνο θαη ησλ παξαγώγσλ αίκαηνο πξνο ζπιινγή γ) ήκαλζε πνπ λα πξνζδηνξίδεη
απνζηείξσζε θαη κε-ππξεηνγόλα δ) ήκαλζε πνπ λα πξνζδηνξίδεη ζηελ κε ρξήζε ηνπ
πιαζηηθνύ ζπιιέρηε (αζθνύ) εάλ ππάξρεη εκθαλήο έλδεημε θζνξάο ε) ήκαλζε πνπ λα
πξνζδηνξίδεη ηελ απαγόξεπζε ηεο εηζαγσγήο αέξα δ) ήκαλζε πνπ λα πξνζδηνξίδεη όηη ν αζθόο
είλαη γηα κία ρξήζε κόλν ε) ήκαλζε γηα ηεο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ αζθνύ ζ) Σν όλνκα θαη ε
δηεύζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ε ην όλνκα θαη ε δηεύζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή η) Σνλ θαζνξηζκό
ηεο παξηίδαο.
Κξίλεηαη αλαγθαίν, ε εηηθέηα λα πεξηέρεη ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ εκεξνκελία πέξα από ηελ
νπνία δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν αζθόο γηα ζπιινγή αίκαηνο, θαη ηνλ θσδηθό πξντόληνο
ηνπ θαηαζθεπαζηή», (ISO 3826)
Λακβαλνκέλεο ππ’ όςε ηηο νδεγίεο ηνπ ISO 3826 νη εηηθέηεο θαη ην εζσηεξηθό ησλ Αζθώλ είλαη
απαξαίηεην λα έρνπλ ηηο θάησζη δηαζηάζεηο (δίδεηαη ζρεηηθόο πίλαθαο):
Οη ζπλζέζεηο ησλ αληηπεθηηθώλ θαη πξνζζεηηθώλ δηαιπκάησλ, λα είλαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο (Eur. Ph.) θαη λα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά επί ησλ εηηθεηώλ ησλ
αληίζηνηρσλ Αζθώλ (ISO 3826)
Οη πξνδηαγξαθέο ησλ Αζθώλ ζε αληνρή θαηά ηε θπγνθέληξεζε, λα ζπκθσλνύλ κε ην ISO 3826
θαη (5.000GΥ30 ιεπηά ζηνπο 4 θαη 37oC ).
Οη πξνδηαγξαθέο αληνρήο ηνπ πιαζηηθνύ ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο λα ζπκθσλνύλ κε ην ISO
3826 (απνζήθεπζε –80oC γηα 24 ώξεο).
Σα ζηόκηα εμόδνπ (outletports) ηνπ αίκαηνο ή ησλ παξαγώγσλ από θάζε αζθό ζα είλαη
θαηαζθεπαζκέλα απνιύησο ζύκθσλα κε ην ISO 3826 (νη πιαζηηθνί ζάθνη ζα δηαηίζεληαη κε έλα
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ή πεξηζζόηεξα ζηόκηα εμόδνπ γηα ηελ ρνξήγεζε αίκαηνο ή παξαγώγσλ αίκαηνο.ηα ζηόκηα
εμόδνπ ζα απνθξάζζνληαη ζηεγαλά από ην ζύζηεκα δηαπέξαζεο). Κάζε ζηόκην εμόδνπ ζα θέξεη
έλα εξκεηηθά ζθξαγηζκέλν πώκα αζθαιείαο εύθνια απνζπώκελν θαη κε επαλαηνπνζεηνύκελν,
ηνπ νπνίνπ θάζε παξαβίαζε λα κπνξεί λα είλαη νθζαικνθαλήο νύησο ώζηε λα δηαηεξείηαη
απνζηεηξσκέλε ε εζσηεξηθή επηθάλεηα.
Σα ζπζηήκαηα αζθώλ λα θέξνπλ εηδηθό ζύζηεκα ιήςεσο δεηγκάησλ αίκαηνο ελ θελό ζε θιεηζηό
θύθισκα, ην νπνίν λα εμαζθαιίδεη απόιπηε ζηεηξόηεηα ζην ιακβαλόκελν αίκα γηα ηελ απνθπγή
επηκνιύλζεσλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν.
Να θέξνπλ ελζσκαησκέλν ζύζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ αηκνιήπηε γηα ηελ απνθπγή πηζαλώλ
ηξππεκάησλ από ηε βειόλε θαηά ηε δηαδηθαζία απόξξηςεο ηεο κε άκεζν θίλδπλν ηε κόιπλζε
ηνπ.
Σα δείγκαηα λα ιακβάλνληαη από ελζσκαησκέλε ζπζθεπή αίκαηνο (κηθξόο εηδηθόο αζθόο)
ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 35ml (ISO 3826) ζηνλ νπνίν ζπιιέγνληαη ηα πξώηα ml αίκαηνο
πξηλ από ηελ θπξίσο ιήςε.
ΤΚΔΤΑΙΑ

Σα δηάθνξα ζπζηήκαηα Αζθώλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα εληόο πιαζηηθνύ δηαθαλνύο ή από
αινπκίλην εηδηθνύ αζθαινύο θαη αλζεθηηθνύ θαθέινπ, απνζηεηξσκέλνη θαη εξκεηηθά
ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηα από ην εάλ θέξνπλ ή όρη αηνκηθή ζπζθεπαζία από ζεινθάλ ή άιιν
απιό πιηθό.
Η ζπζθεπαζία ησλ Αζθώλ θαη ησλ ζσιήλσλ ηνπο εληόο ηνπ θαθέινπ ζα είλαη άλεηε ρσξίο λα
είλαη δηπισκέλνη ή λα θέξνπλ ηζαθίζκαηα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπο.
Λόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ ιήμεο ησλ Αζθώλ κεηά ην άλνηγκα ηνπ θαθέινπ θαη πξνο
δηεπθόιπλζε θαη ησλ κηθξώλ ηαζκώλ Αηκνδνζίαο, ν θάζε θάθεινο λα πεξηέρεη ην πνιύ έμη (6)
ζπζηήκαηα Αζθώλ αίκαηνο.
Δπί ηεο εηηθέηαο ηνπ θαθέινπ από αινπκίλην ζα αλαγξάθνληαη: α) ν θαηαζθεπαζηήο θαη ε
δηεύζπλζε ηνπ, β) πεξηγξαθή πεξηερόκελσλ, γ) εκεξνκελία ιήμεο, δ) ζα πξέπεη λα
αλαγξάθεηαη όηη δελ ζα πξέπεη ν αζθόο λα ρξεζηκνπνηεζεί εάλ απηόο έρεη αθαηξεζεί από ηελ
ζπζθεπαζία πέξαλ ησλ n1 εκεξώλ , ε) Ο αξηζκόο παξηίδαο.
Οη θάθεινη ησλ Αζθώλ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη κε άλεζε θαη πξνζεθηηθά, εληόο αλζεθηηθνύ θαη
θιεηζηνύ θηβσηίνπ κηθξνύ βάξνπο θαη εύθνιεο κεηαθνξάο.
Δπί ηνπ θηβσηίνπ κεηαθνξάο ζα είλαη επηθνιιεκέλε εηηθέηα κε επθξηλώο αλαγξαθόκελα: α) ν
θαηαζθεπαζηήο θαη ε δηεύζπλζε ηνπ, β) πεξηγξαθή πεξηερνκέλσλ γ) ζπλζήθεο απνζήθεπζεο,
δ) θαζνξηζκόο παξηίδαο, ε) εκεξνκελία ιήμεο
Δληόο θάζε θηβσηίνπ κεηαθνξάο ζα ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο ησλ
Αζθώλ ζηελ Διιεληθή γιώζζα.
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Η δηάξθεηα δσήο ησλ Αζθώλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) ρξόληα από ηελ εκεξνκελία
απνζηείξσζεο ηνπο.
ΒΑΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ

Η όιε ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ πξνζθεξόκελσλ Αζθώλ ζα είλαη ζύκθσλα κε ην G.M.P.
(GoodManufacturingPractice).Η πξώηε ύιε ζα είλαη MedicalGrade. Θα ηεξνύληαη όιεο νη
αλσηέξσ δεηνύκελεο πξνδηαγξαθέο ηνπ ISO 3826. Σα ζπζηήκαηα ζα θέξνπλ όια έλδεημε
CEMark επί ηεο εηηθέηαο εθάζηνπ αζθνύ θαη επί ηνπ ραξηνθηβσηίνπ κεηαθνξάο ηνπο.
Τπνρξενύληαη δε νη κεηέρνληεο λα θαηαζέζνπλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά CEMark.
Να πξνζθνκηζζνύλ επίζεκεο κειέηεο θαη πηζηνπνηεηηθά πεξί ησλ πξνζθεξόκελσλ αληηπεθηηθώλ
θαη πξνζζεηηθώλ δηαιπκάησλ όπνπ επηβεβαηώλεηαη ε ζπληήξεζε ησλ εξπζξώλ 35 ή 42
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αληίζηνηρα.
Οη εηηθέηεο όισλ ησλ Αζθώλ θαη ησλ θηβσηίσλ κεηαθνξάο θαζώο θαη νη νδεγίεο ρξήζεο ζα είλαη
ζηελ ειιεληθή γιώζζα, όπσο απηόο ηζρύεη από 12/7/1998 ζε εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζκνύ 93/42
νδεγίαο ηεο Δ.Δ.
ε έλαλ (1) εθ ησλ δνξπθνξηθώλ Αζθώλ θάζε ζπζηήκαηνο, ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 300ml,
ησλ ηύπσλ 2-3-4-5-6-7-8, ζα αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ηνπ επθξηλώο ε έλδεημε «αηκνπεηάιηα
πέληε (5) εκεξώλ». Οη πιαζηηθνί αζθνί θάζε ζπζηήκαηνο λα είλαη ζπκβαηνί κε ην αλάινγν
παξάγσγν αίκαηνο πνπ ζα απνζεθεπηεί
Να θαηαηεζνύλ ηνπιάρηζηνλ 5 δείγκαηα Αζθώλ αίκαηνο από θάζε πξνζθεξόκελν ηύπν εληόο
ησλ αληίζηνηρσλ θηβσηίσλ κεηαθνξάο.
Δπηπιένλ ζεσξείηαη επλόεην πσο νη πξνζθεξόκελνη αζθνί ζα είλαη ζε ζέζε λα εμεηαζζνύλ- εάλ
θξηζεί απαξαίηεην –ζύκθσλα κε ηα εηδηθά Chemical θαη Physicaltests ησλ AnnexA θαη B ηνπ ISO
3826.

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΝΣ
1. τθν ενότθτα “Γενικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ άκων Αίματοσ” ςτθν Παράγραφο
Ποιότθτα-χεδίαςθ §11 αναφζρει: «Λαμβανομζνθσ υπ’ όψθ τθσ οδθγίασ του ISO 3826 §3.1
οι ετικζτεσ και το εςωτερικό των αςκϊν είναι απαραίτητο να ζχουν τισ κάτωκι διαςτάςεισ:
(πίνακασ διαςτάςεων).»
Θ παράγραφοσ 3.1 του Διεκνοφσ Προτφπου ISO 3826-1:2003 ζχει επί λζξθ ωσ ακολοφκωσ:
“Terms and Definitions 3.1 plastic container: container complete with collecting tube and
needle, port(s), anticoagulant and/or preservative solutions and transfer tube(s) and
associated container(s), where applicable.” {ΜΕΣΑΦΡΑΘ: « Οροί και Οριςμοί: 3.1
πλαςτικόσ περιζκτθσ: περιζκτθσ ολοκλθρωμζνοσ με ςωλθνίςκο ςυλλογισ και βελόνθ,
ςτόμιο(α), αντιπθκτικό και/ι ςυντθρθτικά διαλφματα και ςωλθνίςκο(ουσ) μεταφοράσ, όπου
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εφαρμόηεται.} Είναι προφανζσ ότι θ παράγραφοσ 3.1 του Διεκνοφσ Προτφπου ISO 38261/2003 δεν αναφζρεται ςτθν Ποιότθτα-χεδίαςθ των αςκϊν αίματοσ. Θα κζλαμε να ςασ
ενθμερϊςουμε ότι θ ςωςτι παράγραφοσ που αναφζρεται ςτισ διαςτάςεισ είναι θ
παράγραφοσ 4.1 του Διεκνοφσ Προτφπου ISO 3826-1/2003 και ζχει επί λζξθ ωσ ακολοφκωσ:
4.1 Dimensions: Figure 1 illustrates the components of a plastic container. The values of the
dimensions shown in figure 1 are binding and form part of the requirements of this part of
ISO3826; the dimensions given in table 1 are for guidance only. {ΜΕΣΑΦΡΑΘ: « Διαςτάςεισ:
Θ εικόνα 1 απεικονίηει τα εξαρτιματα ενόσ πλαςτικοφ περιζκτθ. Οι τιμζσ που φαίνονται
ςτθν εικόνα 1 είναι δεςμευτικζσ και αποτελοφν μζροσ των απαιτιςεων αυτοφ του μζρουσ
του προτφπου ISO3826; οι διαςτάςεισ που δίνονται ςτον πίνακα 1 είναι μόνο για
καθοδήγηςη. ε αυτό το ςθμείο είναι ςθμαντικό να ςασ αναφζρουμε ότι οι ςυντάκτεσ του
ISO ζλαβαν υπ όψθ τουσ ότι το πλαςτικό φφλλο των αςκϊν επθρεάηεται και ςυρρικνϊνεται
ανάλογα με τθν ‘’φορά’’ κοπισ κατά τθν διαδικαςία αποςτείρωςθσ και παςτερίωςθσ.
υνεπϊσ ςυρρικνϊνετε οριηόντια ι και κάκετα κατά κάποια εκατοςτά. Είναι αδφνατον
ςυνεπϊσ να παράγονται όλεσ οι παρτίδεσ και να αποδίδουν τθν ίδια διάςταςθ, οριηόντια
και κάκετα.
φμφωνα λοιπόν με τθν παράγραφο 4.1 του Διεκνοφσ Προτφπου ISO 3826-1:2003 που
αναφζρεται ςτισ διαςτάςεισ των αςκϊν και των ετικετϊν προτείνουμε να τροποποιθκεί θ
προδιαγραφι ωσ εξισ: «Λαμβανομζνθσ υπ’ όψθ τθσ οδθγίασ του ISO 3826 §4.1 οι ετικζτεσ
και το εςωτερικό των αςκϊν να ζχουν τισ κάτωκι προτεινόμενεσ διαςτάςεισ: (πίνακασ
διαςτάςεων).»

2. τθν ενότθτα “Γενικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ άκων Αίματοσ ” ςτθν Παράγραφο
Βαςικζσ Τποχρεϊςεισ §3 αναφζρει: «Οι ετικζτεσ όλων των αςκών και των κιβωτίων
μεταφοράσ καθώσ και οι οδηγίεσ χρήςησ θα είναι ςτην Ελληνική γλώςςα , όπωσ
αυτό ιςχφει από 12\7\1998 ςε εφαρμογή τησ υπ΄αριθμ. 93\42 οδηγίασ τησ Ε.Ε
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ που αφοροφν τθν ςχεδίαςθ και τα
χαρακτθριςτικά ποιότθτασ που πρζπει να ζχουν οι αςκοί αίματοσ ορίηονται ςφμφωνα με το
ISO 3826-1:2003, ωςτόςο οι προδιαγραφζσ που αφοροφν τισ ετικζτεσ των αςκϊν
ορίηονται ςτο πρότυπο ISO 3826-2:2008 το οποίο όπωσ αναφζρεται ςτο παράρτθμα
ΗΑ είναι απόλυτα ςυμβατό και ενςωματϊνει τισ απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ 93/42ΕΚ που
αφορά γενικά ςτα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Σα ανωτζρω γίνονται δεκτά και από τον
Κϊδικα Προμθκειϊν Δθμοςίου ο οποίοσ ςτο άρκρο 3 παρ. 5 & 6 ρθτά ορίηει «5. ότι οι
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ πρζπει να ςυμμορφϊνονται προσ τα ευρωπαϊκά πρότυπα
εφόςον υπάρχουν.» Ωσ ευρωπαϊκό πρότυπο κεωρείται το πρότυπο που ζχει εγκρικεί
από ευρωπαϊκό οργανιςμό τυποποίθςθσ, όπωσ είναι θ ευρωπαϊκι Επιτροπι Συποποίθςθσ
(CEN) ι θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι Συποποίθςθσ Θλεκτροτεχνικϊν Προϊόντων (CENELEC) ι
Ζγγραφο Εναρμόνιςθσ (HD) ςφμφωνα με τουσ κοινοφσ κανόνεσ των εν λόγω
οργανιςμϊν». Επομζνωσ το ςυγκεκριμζνο πρότυπο ζχει ιςχφ ςτθν Ελλθνικι Δθμοκρατία.
φμφωνα με το ISO 3826-2:2008 προβλζπεται ότι για τθν αποφυγι πολλαπλϊν
μεταφράςεων είναι δυνατι θ χριςθ ςυμβόλων ςτισ ετικζτεσ των αςκϊν.
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Με βάςθ τα παραπάνω προτείνουμε θ προδιαγραφι 3 τθσ ενότθτασ ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
να διατυπωκεί ωσ εξισ:
«Οι ετικζτεσ όλων των αςκών και των κιβωτίων μεταφοράσ δφναται να είναι ςτην
Ελληνική γλώςςα καθώσ και οι οδηγίεσ χρήςησ, όπωσ αυτό ιςχφει από 12\7\1998
ςε εφαρμογή τησ υπ΄αριθμ. 93\42 οδηγίασ τησ Ε.Ε, ή ςφμφωνα και με το ISO 3826-2:2008
που είναι ςε ιςχφ και ςυμπληρώνει την οδηγία 93/42 είναι δυνατή η χρήςη ςυμβόλων
ςτισ ετικζτεσ των αςκών με την προχπόθεςη να περιλαμβάνονται οδηγίεσ χρήςησ
ςτην ελληνική γλώςςα εντόσ του κιβωτίου.»
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