
Προδιαγραφζσ αυτόματου βιοχημικοφ αναλυτή μεςαίασ παραγωγικότητασ 

1. Να είναι τεχνολογίασ τυχαίασ επιλογισ δειγμάτων (Random access). 

2. Να ενςωματϊνει τεχνολογίεσ για τθν μζτρθςθ φωτομετρικϊν, κολοςιμετρικϊν, εξετάςεων 

και θλεκτρολυτϊν.  

3. Να μπορεί να εκτελζςει άμεςα και κατά προτεραιότθτα όλα τα επείγοντα δείγματα. 

4. Να δζχεται ςωλθνάρια διαφόρων τφπων και να ζχει τθν δυνατότθτα διαχείριςθσ μικροφ 

όγκου δειγμάτων ςε καψάκια ι άλλα ειδικά ςωλθνάρια. 

5. Να ζχει ςυνολικι παραγωγικότθτα 40 δειγμάτων τθν ϊρα με δυνατότθτα ςυνολικισ 

μζτρθςθσ  600 φωτομετρικϊν και κολοςιμετρικϊν εξετάςεων ανά ϊρα και 120 εξετάςεων 

θλεκτρολυτϊν ανά ϊρα. 

6. Η τροφοδοςία του ςε δείγματα και αντιδραςτιρια να είναι ςυνεχισ χωρίσ τθν διακοπι 

λειτουργίασ τθσ ρουτίνασ του αναλυτι. 

7. Η αναγνϊριςθ των αντιδραςτθρίων και δειγμάτων να γίνεται με χριςθ γραμμικοφ κϊδικα 

(bar code) 

8. Οι ςυςκευαςίεσ των αντιδραςτθρίων να είναι μικρζσ και κατάλλθλεσ για εφκολθ 

αποκικευςθ.  Η περιεκτικότθτα για κάκε ςυςκευαςία  να μθν ξεπερνά τισ απαιτιςεισ για 

δίμθνθ κατανάλωςθ. 

9. Tα αντιδραςτιρια να παραμζνουν ςτον αναλυτι ςε ςυνκικεσ ψυγείου από 2-8 βακμοφσ 

κελςίου. 

10. Να είναι δυνατι θ αυτόματθ επανάλθψθ με αραίωςθ και θ ανακλαςτικι μζτρθςθ άλλων 

παραμζτρων βάςθ κανόνων  (reflex testing). 

11. Να ζχει τθν δυνατότθτα ανάλυςθσ δειγμάτων οροφ, οφρων, ΕΝΥ, πλάςματοσ . 

12. Να παρζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ για τθν επάρκεια ςε υλικά και αντιδραςτιρια 

13. Να ζχει τθν δυνατότθτα ανίχνευςθσ ςτάκμθσ αντιδραςτθρίων, δειγμάτων . 

14. Να ζχει τθν δυνατότθτα ανίχνευςθσ κρόμβων ςτα δείγματα  

15. Να μπορεί να κάνει ζλεγχο ποιότθτασ δείγματοσ οροφ με μζτρθςθ λιπαιμίασ, ικτερικότθτασ 

και κολερότθτασ. 

16. Η εταιρεία κα αναλάβει τθ διαςφνδεςθ των αναλυτϊν με το υπάρχον πλθροφοριακό 

ςφςτθμα του εργαςτθρίου. 

17. Θα εκτιμθκεί θ απαιτοφμενθ ςυχνότθτα βακμονομιςεων ςτο ςφςτθμα. 

18. Να παρζχονται όλα τα απαραίτθτα περιφερικά ςυςτιματα για τθν λειτουργία του (θ/υ, 

ςυςτιματα νεροφ,  UPS κ.λ.π 

19. Να ζχει μεγάλθ οκόνθ αφισ και εφκολο λειτουργικό ςφςτθμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Προδιαγραφζσ αναλυτή αερίων αίματοσ 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΑΛΤΣΟΤ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΛΤΣΩΝ  Α.Ο.Μ  ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 

1. Να είναι πρόςφατθσ τεχνολογίασ, με λογιςμικό ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα 
2. Να είναι φορθτόσ , με καςζτα πολλαπλϊν δειγμάτων, με βάροσ όχι μεγαλφτερο των 10 

κιλϊν. 
3. Να μετρά  pH, pO2 , pCO2  ,cCa

2+
 ,cK

+
, cNa

+  
,cCl, και Hct. 

4. Να υπολογίηει ςυγκζντρωςθ διττανκρακικϊν (cHCO3
-
)κακϊσ και μία ςειρά άλλων 

υπολογιηόμενων παραμζτρων όπωσ cBase(B), cBase(Ecf), cHCO3(P,st), ctCO2(B), cCa2+(7.40), 
Anion Gap (K+)

1
), ctO2,  sO2 και ctHb. 

5. Να είναι εφκολοσ ςτθν χριςθ (ευανάγνωςτθ οκόνθ αφισ (touch screen)– ευκολία αλλαγισ 
ανταλλακτικϊν – απλότθτα ςτο service) και απόλυτα αςφαλισ για το προςωπικό του 
τμιματοσ (να μθν ζρχεται το προςωπικό ςε επαφι με τα απόβλθτα λειτουργίασ τθσ 
ςυςκευισ). 

6. Η καςζτα να διαρκεί πάνω από 45 θμζρεσ για χριςθ όλων των δειγμάτων τθσ καςζτασ 
ακόμα και ςε περόδουσ μειωμζνθσ κίνθςθσ. 

7. Να απαιτείται μικρι ποςότθτα δείγματοσ (όχι άνω των 70 μL για το πλιρεσ πρόγραμμα 
μετριςεων) από τριχοειδι ι ςφριγγεσ. 

8. Να ζχει ενςωματωμζνο εκτυπωτικό μθχάνθμα. 
9. Η ολοκλιρωςθ του κφκλου τθσ μζτρθςθσ να μθν υπερβαίνει τα 100 δευτερόλεπτα. 
10. Τα αναλϊςιμα υλικά να αποκθκεφονται ςε κερμοκραςία δωματίου. 
11. O χρόνοσ ενεργοποίθςθσ του μθχανιματοσ μετά τθν αλλαγι τθσ καςζτασ  να είναι  5ϋ - 10ϋ 
12. Σε περίπτωςθ που ο αναλυτισ χρειαςτεί να κλείςει για 24 ϊρεσ ι μεγαλφτερο χρονικό 

διάςτθμα , τα αναλϊςιμά του να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ξανά. 
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 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΑΝΑ ΕΞΕΣΑΗ 
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΩΝ CONTROLS/ CALIBRATORS/ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ  

 



 

 

 

 

 


