
 

Δπηηξνπή Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ       Αίγην 19/10/2015 

γηα ηελ πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ αηκαηνινγηθώλ εμεηάζεσλ 

 

Πξνο Γξαθείν Πξνκεζεηώλ 

 

Θέκα: ύληαμε Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο 

 

Η Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππόςε ηα ππόςε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηα ππνκλήκαηα ησλ εηαηξεηώλ 

LYRITIS, ABBOTT, MEDICON, LERIVA, ANTIΔΛ πνπ ππνβιήζεθαλ πξνηείλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

πξνδηαγξαθώλ σο εμήο: 

  

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΩΛ ΑΗΚΑΡΝΙΝΓΗΘΩΛ 
1. ΠΘΝΞΝΠ 

1.1. Η ηερληθή πεξηγξαθή απηή θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηνλ ηξόπν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ησλ ππν 

πξνκήζεηα «ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ». Ωο 
«ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ» θέξνληαη ζην εμήο, όια ηα βηνινγηθά, βηνρεκηθά, αλνζνινγηθά πιηθά ή άιια πιηθά πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αληίζηνηρσλ εμεηάζεσλ. 
2. ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 

2.1. ΓΔΝΙΚΑ 
2.1.1. Σα ππν πξνκήζεηα πιηθά πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηα θαη θαηαζθεπαζκέλα κε ηηο 

ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο. 

2.1.2.  Με απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ απνδεηθλύεηαη έγγξαθα, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη 
δπλαηόηεηα γηα ζπλερή θαη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε, δειαδή επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά θαη άιια πιηθά, πνπ 

είλαη αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, πνπ ζα δηαηεζεί από ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηε δηελέξγεηα 
ησλ απαηηνπκέλσλ εμεηάζεσλ, θαζώο θαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθώλ βαζκνλόκεζεο θαη 

ειέγρνπ (standards,controls) ζε πνζόηεηεο ηέηνηεο πνπ λα κελ παξαθσιύεηαη ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εξγαζηεξίνπ. 
2.2. ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΑ-ΦΠΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΘΑΗ ΗΓΗΝΡΖΡΔΠ 

2.2.1. ΒΗΝΙΝΓΗΘΑ ΘΑΗ ΣΖΚΗΘΑ ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΑ 
2.2.1.1. Σα ππν πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

2.2.1.1.1. Nα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ ρξήζε ηνπο  ζε αλαιπηέο. 

2.2.1.1.2. Να ζπλνδεύνληαη από ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο  
2.2.1.1.3. Να έρνπλ ηνλ θαηά ην δπλαηόλ καθξόηεξν ρξόλν ιήμεσο. 

2.2.1.1.4. Να ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από πηζηνπνηεηηθό πνηνηηθνύ ειέγρνπ, όπνπ ηνύην πξνβιέπεηαη. 
2.2.1.1.5. Να έρνπλ ηελ θαηάιιειε ζπζθεπαζία (Η ζπζθεπαζία ζα είλαη όπσο απηή ηνπ εξγνζηαζίνπ 

παξαγσγήο, θαη απόιπηα ζύκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΚΤΑ ΓΤ8δ/νηθ.3607/892 (ελαξκόληζε ηεο 
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ νδεγία 98/79/Δ.Κ.). Οη πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηηο δειώζεηο 

ζπκκόξθσζεο CE, θαζώο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ISO ησλ θαηαζθεπαζηώλ νίθσλ ησλ αληηδξαζηεξίσλ. 

2.2.1.1.6. Ιδηαίηεξεο απαηηήζεηο. 
Α. Σν πξντόλ ζα πξέπεη λα είλαη πξόζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ λα κελ 

έρεη παξέιζεη ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπ. 
Β. ε πεξίπησζε πνπ ζα παξαηεξεζεί αιινίσζε ηνπ πξνηόληνο πξν ηεο ιήμεσο ηνπ θαη ελώ έρνπλ ηεξεζεί 

νη πξνβιεπόκελεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζπλζήθεο ζπληήξεζεώο ηνπ, ππνρξενύηαη ν πξνκεζεπηήο ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο αιινησζείζεο πνζόηεηαο. 
2.2.1.1.7. Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν κε εξγαζηεξηαθά 

δεδνκέλα νισλ ησλ παξηίδσλ ησλ πξνηόλησλ ηόζν θαηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή,όζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα 
ρξήζεσο, κεηά από ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ Γ/ληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ, αξθνύλησο ηεθκεξησκέλε. 

2.2.1.1.8. Όια ηα ππν πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα ζα αμηνινγεζνύλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνκήζεηαο θαη 
ζα ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο. 



 
3.ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΛΑΙΡΩΛ 

Οη παξαθάησ πξνδηαγξαθέο ησλ αλαιπηώλ είλαη απαξαίηεην λα θαιύπηνληαη πιήξσο θαζώο απνηεινύλ ηελ 

ειάρηζηε απαίηεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ. Γελ ζα εμεηαζηνύλ πξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ θαη εηδηθόηεξα δελ ζα 

εμεηαζηνύλ πξνζθνξέο γηα αλαιπηέο κε ρακειόηεξε παξαγσγηθόηεηα αθνύ θξίλεηαη αζύκθνξν γηα ην 

Ννζνθνκείν λα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ κε πνιινύο αλαιπηέο ρακειήο παξαγσγηθόηεηαο, 

γηαηί ζα απαζρνιείηαη κεγαιύηεξνο αξηζκόο ρεηξηζηώλ κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ 

αλαιύζεσλ. Όια ηα ηερληθά ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη θαζώο θαη ηα επηπξόζζεηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξνζθεξόκελσλ αλαιπηώλ ζα ηεθκεξηώλνληαη κε παξαπνκπέο ζηα δηαθεκηζηηθά θαη ηερληθά εγρεηξίδηα, 

δηαθνξεηηθά δελ ζα αμηνινγνύληαη. 

 

 
 

 
 

 
 

 

3.1 ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΡΝΚΑΡΝ ΑΛΑΙΡΖ ΝΙΗΘΝ ΑΗΚΑΡΝΠ  

 

1. Να ιεηηνπξγνύλ ππό ηάζε 220 V. 
 

2. Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, θαηαζθεπαζκέλνη κεηά ηελ 01-01-2010. 

 

3. Η αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή λα ζηεξίδεηαη ζε δηεζλώο αλαγλσξηζκέλεο κεζόδνπο κέηξεζεο ησλ 

θπηηάξσλ, πνπ ππαγνξεύνπλ ηελ άκεζε αλίρλεπζε απηώλ. Να πεξηγξαθεί ε αξρή ιεηηνπξγίαο. 
 

4. Να ρξεζηκνπνηεί δείγκαηα νιηθνύ αίκαηνο ζε πνζόηεηα όρη κεγαιύηεξε ησλ 300 κL.  

5. Να κεηξά θαη λα ππνινγίδεη ηηο αθόινπζεο παξακέηξνπο: 
1. Αξηζκό ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ (WBC) 

2. Αξηζκό εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ (RBC) 
3. Αηκαηνθξίηε (Hct) 

4. Αηκνζθαηξίλε (Hb) 
5. Μέζε ππθλόηεηα αηκνζθαηξίλεο (MCH) 

6. Δύξνο θαηαλνκήο εξπζξώλ (RDW) 

7. Μέζε ζπγθέληξσζε αηκνζθαηξίλεο θαηά εξπζξνθύηηαξν (MCHC) 
8. Μέζν όγθν εξπζξώλ (MCV) 

9. Αξηζκό αηκνπεηαιίσλ (PLT) 
10. Δύξνο θαηαλνκήο αηκνπεηαιίσλ 

11. Αηκνπεηαιηνθξίηε 

12. Μέζνο όγθνο αηκνπεηαιίσλ 
13. Απόιπηνο αξηζκόο κνλνπύξελσλ 

14. Απόιπηνο αξηζκόο ιεκθνθπηηάξσλ 
15. Απόιπηνο αξηζκόο εσζηλνθίισλ 

16. Απόιπηνο αξηζκόο βαζενθίισλ 
17. Απόιπηνο αξηζκόο νπδεηεξόθηισλ 

18. Πνζνζηό % ιεκθνθπηηάξσλ 

19. Πνζνζηό % κνλνπύξελσλ 
20. Πνζνζηό % εσζηλνθίισλ 

21. Πνζνζηό % βαζενθίισλ 
22. Πνζνζηό % νπδεηεξόθηισλ 

 



Να παξέρεη απμεκέλεο δπλαηόηεηεο αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ παξνπζηάδνληαο πιήξε 
κνξθνινγία θπηηάξσλ. πγθεθξηκέλα: 

Α. Κνξθνινγία ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ 

 

Αηππα Λεκθνθύηηαξα    Λεπθνπελία 

Βιάζηεο     Λεπθνθπηηάξσζε 

Ασξα θνθθηνθύηηαξα   Λεκθνπελία 

    Λεκθνθπηηάξσζε 

Οπδεηεξνπελία    Πνιπκνξθνππξήλσζε 

Μνλνθπηηάξσζε    Ησζηλνθηιία 

Βαζενθηιία 

 

Β. Μνξθνινγία εξπζξώλ 
 

Δκπύξελα Δξπζξά  

Δξπζξνθπηηάξσζε 
Αληζνθπηηάξσζε 

Μηθξνθπηηάξσζε 
Μαθξνθπηηάξσζε 

Τπνρξσκία 
Αλαηκία 

 

Γ. Μνξθνινγία αηκνπεηαιίσλ 
 

Θξνκβνπελία  
Θξνκβνθπηηάξσζε 

 

6. Να δηαζέηεη νζόλε ζηελ νπνία λα εκθαλίδεη ηα πιήξε απνηειέζκαηα θάζε δείγκαηνο θαη  ηνπιάρηζηνλ 4 
ηζηνγξάκκαηα ή λεθεινγξάκκαηα πνπ λα παξέρνπλ αζθαιείο θιηληθέο πιεξνθνξίεο κε βάζε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. 
 

 

7. Η ηαρύηεηα κέηξεζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 60 δείγκαηα ηελ ώξα. 
 

8. Σν όξγαλν λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα απηνειέγρνπ κε εηδηθά δηαγλσζηηθά πξνγξάκκαηα θαζώο θαη 
απηόκαηεο θαη κεραληθήο ξύζκηζεο όισλ ησλ άκεζα κεηξνύκελσλ παξακέηξσλ. 

 
9. Να δηαζέηεη ζηνλ θπξίσο αλαιπηή αξρείν κε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο αξθεηνύ αξηζκνύ δεηγκάησλ κε 

πιήξε απνηειέζκαηα θαη ηζηνγξάκκαηα.  

 
10. Να έρεη ζύζηεκα πξνεηδνπνίεζεο ηνπ ρεηξηζηή γηα ηηο ζηάζκεο αληηδξαζηεξίσλ θαη απνβιήησλ. 

 
11. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απηνθαζαξηζκνύ θαη απηόκαηεο εμάιεηςεο ησλ ππνιεηκκάησλ αίκαηνο ζηνπο 

ρώξνπο κέηξεζεο απηόκαηα, κεηά από θάζε κέηξεζε, ρσξίο ηελ ρξήζε εηδηθώλ θαζαξηζηηθώλ 

αληηδξαζηεξίσλ θαη ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή. 
 

12. Nα έρεη πξόγξακκα πνηνηηθνύ ειέγρνπ ην νπνίν θαη λα πεξηγξαθε’η αλαιπηηθά.  
 

13. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα απηόκαηεο κεηάπησζεο ζε θαηάζηαζε stand-by θαη εύθνιεο θαη άκεζεο 
επαλαθνξάο ζε θαλνληθή ρξήζε. 

 

14. Να δηαζέηεη εθηππσηή (printer) γηα εθηύπσζε απνηειεζκάησλ ζε Α4 ραξηί.  
 

15. Να δηαζέηεη δύν ζπζηήκαηα δεηγκαηνιεςίαο: 



α. Από απηόκαην  δεηγκαηνιήπηε ζπλερνύο ξνήο ηνπιάρηζηνλ 30 ζέζεσλ κε ζύζηεκα απηόκαηεο 
αλάδεπζεο θαη αλαγλώξηζεο ηνπ δείγκαηνο bar-code. Σν bar-code reader λα δύλαηαη λα αλαγλώζεη 

γξακκσηνύο θώδηθεο δηαθνξεηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη λα αλαθέξνληαη απηνί.   

       β. Κιαζηθό ζύζηεκα αλνηθηνύ ηύπνπ. 
Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ην αθξνθύζην θαη ε βειόλα δεηγκαηνιεςίαο λα απηνθαζαξίδνληαη εζσηεξηθά 

θαη εμσηεξηθά κεηά από θάζε κέηξεζε. 
 

16. Ο αλαιπηήο λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα αληρλεύεη ηόζν ηελ επαξθή πνζόηεηα δείγκαηνο, όζν θαη ηελ 
πνηόηεηα απηνύ (πήγκαηα, θπζαιίδεο θ.ι.π.). 

 

 
17. Να δηαηίζεηαη από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία πξόηππν αίκα ειέγρνπ (control) θαη πξόηππν αίκα 

ξύζκηζεο (calibration standard), γηα όιεο ηηο άκεζα κεηξνύκελεο παξακέηξνπο.  
 

18. Να έρεη εμαθξηβσκέλα πιήξεο ηκήκα service κε εκπεηξία ζην ρώξν ησλ απηόκαησλ αηκαηνινγηθώλ 

αλαιπηώλ. Γηα ην ιόγν απηό ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη θαηάζηαζε αηκαηνινγηθώλ 
αλαιπηώλ ζε λνζνθνκεία, πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη θαη ζπληεξεί ην ηκήκα service ηνπ. 

 
19. Σν service θαη ηα αλαιώζηκα, πέξαλ ησλ αλαθεξόκελσλ ζα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα έρεη 

θαη ηελ ππνρξέσζε λα εθπαηδεύζεη ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ νξγάλνπ δσξεάλ, ζην ρώξν ησλ εξγαζηεξίσλ 
ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

20. Να ππάξρεη πξόβιεςε γηα ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε πεξηπηώζεηο δηαθνπήο ξεύκαηνο, λα 
ππνζηεξίδνληαη δειαδή από ζπζηήκαηα ζηαζεξνπνίεζεο ηάζεο (UPS), κε δαπάλε ηνπ κεηνδόηε. 

 
21. ύλδεζε ζε ακθίδξνκε θαη ιεηηνπξγηθή επηθνηλσλία κε ην LIS ηνπ εξγαζηεξίνπ, κε δαπάλε ηνπ 

κεηνδόηε. 

 
 

 ΔΗΓΝΠ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 

1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΗΚΑΡΝΠ ΠΡΝΛ ΑΛΑΙΡΖ ΟΝΡΗΛΑΠ      
  

2. ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΗΚΑΡΝΠ ΠΡΝΛ ΑΛΑΙΡΖ ΔΦΖΚΔΟΗΑΠ 
  

 
 

 

Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη όηη ε κεηνδόηξηα εηαηξεία εθηόο από 3 αλαιπηέο πνπ 
λα θαιύπηνπλ ηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο (2 γηα ηελ Ν.Κ. Αηγίνπ θαη 1 γηα 
ηελ Α.Ν.Κ. Θαιαβξύησλ) ζα παξαρσξήζεη θαη έλαλ Αλαιπηή Δθεκεξίαο (γηα 
ηελ Α.Ν.Κ. Θαιαβξύησλ) κε δπλαηόηεηα πεληακεξνύο δηαρσξηζκνύ ηνπ 
ιεπθνθπηηαξηθνύ ηύπνπ, ν νπνίνο ζα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο εθεκεξίαο. 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 
3.3 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ANΑΙΡΖ ΑΗΚΝΠΡΑΠΖ-ΞΖΜΖΠ 

 

1. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα πξνζδηνξηζκνύ πεθηνινγηθώλ εμεηάζεσλ. 
2. Nα έρεη δπλαηόηεηα ζπλερνύο θόξησζεο ζε δείγκαηα θαη θπβέηηεο ρσξίο θαζπζηέξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ αλαιπηή θαη ζπλερή δπλαηόηεηα πξνζζήθεο επεηγόλησλ δεηγκάησλ (stat) ρσξίο δηαθνπή ηνπ 
αλαιπηή. 

3. Nα δηαζέηεη νζόλε θαη εμσηεξηθό εθηππσηή θνηλνύ ραξηηνύ θαζώο θαη ζύζηεκα barcode γηα ηελ 
αλαγλώξηζε δεηγκάησλ θαη αληηδξαζηεξίσλ γηα ηελ απνθπγή ζθαικάησλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε. 

4.  Να δηαζέηεη δηαθνξεηηθό ξύγρνο αλαξξόθεζεο γηα ηα δείγκαηα θαη δηαθνξεηηθό ξύγρνο γηα ηα 

αληηδξαζηήξηα ώζηε λα απνθιείεηαη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν θάζε επηκόιπλζε δείγκαηνο από 
αληηδξαζηήξην.  

 
5. Να δηαζέηεη πξαγκαηηθή ηαρύηεηα (παξαγσγηθόηεηα) ηνπιάρηζηνλ 30 ΡΣ test/ώξα θαη λα δηαζέηεη 

πεξηζζόηεξεο από 10 ζέζεηο αληηδξαζηεξίσλ από ηηο νπνίεο νη 4 ηνπιάρηζηνλ λα αλαδεύνπλ ην 

αληηδξαζηήξην.  
6.  Να δηαζέηεη ζέζεηο αληηδξαζηεξίσλ ζε ζεξκνθξαζία ρακειόηεξε ηνπ πεξηβάιινληνο ώζηε ηα 

αληηδξαζηήξηα λα κπνξνύλ λα παξακέλνπλ ζηνλ αλαιπηή έσο όηνπ θαηαλαισζνύλ ρσξίο λα αιινησζνύλ 
θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε 24σξε ιεηηνπξγία ηνπ. 

7. Να έρεη ρσξεηηθόηεηα 20 ηνπιάρηζηνλ δεηγκάησλ θαη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο ηνπνζέηεζεο 

δεηγκάησλ ζε θαςάθηα θαη ζσιελάξηα αηκνιεςίαο κε ή ρσξίο barcode.  
 

8. Ο αλαιπηήο λα αξαηώλεη απηόκαηα ηα δείγκαηα, standards θαη controls ζηηο απαηηνύκελεο από ηελ θάζε 
κεζνδνινγία αξαηώζεηο θαη λα έρεη δπλαηόηεηα απηόκαηεο επαλαξαίσζεο γηα δείγκαηα εθηόο ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ γξακκηθόηεηαο ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή (rerun) θαζώο θαη 
δπλαηόηεηα απηόκαηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη εθηέιεζεο επηπιένλ εμεηάζεσλ εάλ ην απνηέιεζκα ηεο 

αξρηθήο είλαη εθηόο νξηζκέλσλ νξίσλ.  

 
9.  Να ειέγρεη απηόκαηα ηε ζηάζκε ησλ αληηδξαζηεξίσλ, δεηγκάησλ θαη θπβεηηώλ θαη λα εηδνπνηεί 

απηόκαηα εάλ νη ππάξρνπζεο πνζόηεηεο δελ επαξθνύλ γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζζεί. Να 
έρεη ηε δπλαηόηεηα απηόλνκεο ιεηηνπξγίαο γηα 250 ηνπιάρηζηνλ εμεηάζεηο ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ 

ρεηξηζηή. 

 
10. Να έρεη δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ηεο θακπύιεο αληίδξαζεο ησλ κεηξήζεσλ γηα θάζε ηύπν εμέηαζεο θαη 

λα γίλεηαη ρξήζε ηεο θακπύιεο ζρεκαηηζκνύ ηνπ ζξόκβνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε παζνινγηθώλ δεηγκάησλ 
όπσο γηα παξάδεηγκα δηθαζηθή θακπύιε, ρακειά επίπεδα παξαγόλησλ πήμεο, αλεπάξθεηα ηλσδνγόλνπ. 

 
11. Να εθηειεί ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ εμεηάζεηο : PT, APTT, Ιλσδνγόλν, D-DIMER. 

12. Να δηαζέηεη πιήξεο πξόγξακκα πνηνηηθνύ ειέγρνπ QC κε δηαθνξεηηθά controls θαη δηαγξάκκαηα (Levey-

Jenning) θαη ην ινγηζκηθό ηνπ αλαιπηή λα είλαη θηιηθό πξνο ην ρξήζηε. 
 

13. O αλαιπηήο λα έρεη δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο απνηειεζκάησλ θαη λα κπνξεί λα ζπλδεζεί 
ακθίδξνκα κε ην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα ηνπ Ννζνθνκείνπ. κε ην LIS ηνπ εξγαζηεξίνπ, κε 

δαπάλε ηνπ κεηνδόηε. 

 
 

 
Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη όηη ε κεηνδόηξηα εηαηξεία ζα παξαρσξήζεη έλαλ Αλαιπηή πνπ λα 

θαιύπηεη ηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο (γηα ηελ Ν.Κ. Αηγίνπ) 

 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΟΜΔΣΡΟΤ 
 
 
 

1. Να είλαη θαηλνύξγηνο θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο. 
 
2. Να εθηειεί πεμηνινγηθέο, εμεηάζεηο θαη ηνπιάρηζηνλ: PT (sec θαη INR), ΑΡΤΤ, Fibrinogen, D-Dimer. 

 
3. Να έρεη δπλαηόηεηα ζύγρξνλεο επώαζεο νθηώ (8) ηνπιάρηζηνλ δεηγκάηωλ θαη ηξηώλ (3) αληηδξαζηεξίωλ. 



 
4.  Να έρεη δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ηωλ θακππιώλ βαζκνλόκεζεο γηα όιεο ηηο εμεηάζεηο πνπ εθηειεί. 

 
5.  Να δηαζέηεη επδηάθξηηε νζόλε θαη ελζωκαηωκέλν εθηππωηή. 

 
6. Να δηαζέηεη δηαζέηεη ελζωκαηωκέλν ζύζηεκα HELP πνπ θαηεπζύλεη ηνλ ρξήζηε θαη επεμεγεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηωλ 

δηαδηθαζηώλ θάζε επόκελν βήκα πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη. 
 

7. Να ιεηηνπξγεί ππό ηάζε 220 V, 50-60 ΗΖ. 

Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη όηη ε κεηνδόηξηα εηαηξεία ζα παξαρσξήζεη έλαλ Αλαιπηή πνπ λα 

θαιύπηεη ηηο αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο (γηα ηελ Α.Ν.Κ. Θαιαβξύησλ) 
 
 

 

 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ  ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΩΛ ΑΗΚΝΠΡΑΠΖΠ- ΞΖΜΔΩΠ 
 

 Γηα ηελ πξνθύιαμε θαη νξζή ιεηηνπξγία ησλ αλαιπηώλ, ηα αληηδξαζηήξηα αηκόζηαζεο γηα ρξήζε ζηνπο 
απηόκαηνπο αλαιπηέο  ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηα εηδηθά θηαιίδηα – έηνηκα γηα ρξήζε ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε απαξαίηεηε εθαξκνγή ζηνλ ρώξν ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ε απ’ επζείαο ηνπνζέηεζε 

ρσξίο κεηαγγίζεηο.Σα θηαιίδηα ησλ αληηδξαζηεξίσλ λα δηαζέηνπλ barcode γηα ηελ απηόκαηε αλαγλώξηζή 
ηνπο από ηνπο αλαιπηέο,γηα ηελ απνθπγή ζθαικάησλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε. 

2.  Θα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ κε ηελ πξνζθνξά πιήξε πξσηόθνιια εθαξκνγήο ησλ πξνζθεξόκελσλ 
αληηδξαζηεξίσλ ζηνπο αλαιπηέο όπνπ θαη ζα πεξηέρνληαη όιεο νη απαηηνύκελεο παξάκεηξνη (κέζνδνη, 

όγθνη, ρξόλνη επώαζεο θ..ι.π.) θαζώο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά CE IVD (ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 98/79) ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ εηδώλ (πιηθά,αλαιπηέο)   

3.  Σα πξνζθεξόκελα αληηδξαζηήξηα λα ζπλνδεύνληαη από control & calibrator κε αλακελόκελεο ηηκέο ζηνπο 

αλαιπηέο. 
4.  Σα πξνζθεξόκελα αληηδξαζηήξηα λα δηαζέηνπλ πςειή ζηαζεξόηεηα κεηά ηελ αλαζύζηαζε (λα 

αλαθεξζεί ε δηάξθεηα). 
 

Θα πξέπεη λα δνζνύλ αλαιπηηθά θαη ηα εμήο: 

1. Η ηηκή αλά ζπζθεπαζία όισλ ησλ πιηθώλ (αληηδξαζηεξίσλ, αλαισζίκσλ, calibrators,controls) ηα νπνία 
ζα ηηκνινγνύληαη από ηνλ πξνκεζεπηή.  

2. Αλαιπηηθόο πίλαθαο κε ηα calibrators θαη controls πνπ απαηηνύληαη γηα θάζε εμέηαζε. Η ζπρλόηεηα 
ρξήζεο ησλ controls γηα ηνλ εζσηεξηθό πνηνηηθό έιεγρν ζα πξνζδηνξίδεηαη απόιπηα από ην εξγαζηήξην 

αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε  αλάγθεο ηνπ. 
3. Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα πξνζθεξζνύλ θαη επηπιένλ αληηδξαζηήξηα εθηόο ησλ δεηνύκελσλ εμεηάζεσλ 

θαζώο θαη όια ηα αλαιώζηκα ηνπο, calibrators θαη controls ή buffers, ηα νπνία ζα αμηνινγεζνύλ 

αλαιόγσο. 
 

 

 ΔΗΓΝΠ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΑΗΓΗΝ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΘΑΙΑΒΟΡΩΛ 

1. PT 
  

2. APTT 
  

3. ΗΛΩΓΝΓΝΛΝ 
  

4. D-DIMER 
  

 
 
 
 

           3.4 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ANΑΙΡΖ ΡΑΣΡΖΡΑΠ ΘΑΘΗΕΖΠΖΠ ΔΟΘΟΝΘΡΡΑΟΩΛ 
 

Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα Σαρύηεηαο Καζίδεζεο Δξπζξνθπηηάξσλ (ΣΚΔ) ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη: 
 Γπλαηόηεηα κέηξεζεο απνηειεζκάησλ  γηα ηελ Σαρύηεηα Καζίδεζεο 1εο ώξαο. 



 Δθηέιεζε ηεο Σαρύηεηαο Καζίδεζεο 1εο ώξαο ζην κηθξόηεξν δπλαηό ρξόλν (λα αλαθεξζεί ν 
απαηηνύκελνο ρξόλνο κέηξεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εμέηαζεο θαη ε παξαγσγηθόηεηα αλά ώξα ηνπ 

πξνζθεξόκελνπ αλαιπηή  ώζηε λα αμηνινγεζεί).Απαηηνύκελε παξαγσγηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 60 

εμεηάζεηο αλά ώξα. 
 Απνηειέζκαηα  ζε πιήξε επζπγξάκκηζε κε ηελ κέζνδν αλαθνξάο Westergreen. Καηάζεζε ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο πξνζθνξάο. 
 Δθηέιεζε ηεο εμέηαζεο  ρσξίο λα απαηηείηαη   δεηγκαηνιεςία  ζε εηδηθό ζσιελάξην (εθηέιεζε από ην 

ζσιελάξην ηεο γεληθήο αίκαηνο).  
 Δθηέιεζε ηεο εμέηαζεο  ρσξίο λα απαηηείηαη  κεηαθνξά βηνινγηθνύ δείγκαηνο από έλα ζσιελάξην ζε 

άιιν, ώζηε  λα ειαρηζηνπνηείηαη  ν θίλδπλνο κόιπλζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ από ηα 

βηνινγηθά δείγκαηα. 
 Ο πξνζθεξόκελνο αλαιπηήο λα κελ απαηηεί απνκάθξπλζε κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ.  

 Λεηηνπξγία Random Access – ζπλερήο θόξησζε δεηγκάησλ.  
 Πιήξε απηνκαηνπνίεζε κε ελζσκαησκέλν ζύζηεκα αλάδεπζεο ώζηε λα εμαζθαιίδνληαη ηαρύηεηα 

θαη επθνιία ζηελ ρξήζε αθελόο θαη ζηαζεξέο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο εμέηαζεο αθεηέξνπ. 

 Απηόκαηε ζεξκνθξαζηαθή αλαπξνζαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο 18 νC. 
 O αλαιπηήο λα έρεη δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο απνηειεζκάησλ θαη λα κπνξεί λα ζπλδεζεί 

ακθίδξνκα κε ην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα ηνπ Ννζνθνκείνπ. κε ην LIS ηνπ εξγαζηεξίνπ, κε 
δαπάλε ηνπ κεηνδόηε. 

 
 

Οη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο είλαη απαξαίηεην λα θαιύπηνληαη πιήξσο από ηνπο πξνζθεξόκελνπο αλαιπηέο, 

θαη ε ζπκκόξθσζε ησλ πξνζθεξόκελσλ ζπζηεκάησλ, ζα πξέπεη λα ηεθκεξηώλεηαη κε ζαθείο αλαθνξέο ζε 
πξσηόηππα εγρεηξίδηα ρξήζεο. 
 

 ΔΗΓΝΠ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

1. 

ΡΘΔ Ραηλίεο αληίδξαζεο κηθξνθαζίδεζεο, θαηάιιειεο  γηα πιήξσο 

απηνκαηνπνηεκέλν  ζύζηεκα εθηέιεζεο ηεο εμέηαζεο 

 

 

 

 
 



 


