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Θέκα: ύληαμε Σερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα εμεηάζεηο εηδηθώλ πξσηεηλώλ 

  

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

ABBOTT, MEDICON, LERIVA, ΒΙΟΚΟΜΟ, ROCHE, πνπ ππνβιήζεθαλ πξνηείλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

πξνδηαγξαθώλ σο εμήο: 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΓΙΚΩΝ ΠΡΩΣΔΙΝΩΝ 
1. ΚΟΠΟ 

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

πξνκήζεηα «ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΓΙΚΩΝ ΠΡΩΣΔΙΝΩΝ 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. ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

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. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ-ΦΤΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΙΓΙΟΣΗΣΔ 
2.2.1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ 
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.ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ 

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. 

 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ 

 
 

1. Οη Αλαιπηέο λα είλαη ηπραίαο (random), ζπλερνύο (continuous) θαη ακέζνπ (immediate) 

πξνζπειάζεσο (γηα ηα επείγνληα δείγκαηα) 

2. Η ηαρύηεηα ησλ αλαιπηώλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 180 εμεηάζεηο ηελ ώξα. 

3. Τα επείγνληα δείγκαηα λα ηξέρνπλ ζε ρξόλν κηθξόηεξν ησλ 45 ιεπηώλ ηνπιάρηζηνλ γηα 

ηνπο θαξδηαθνύο δείθηεο. 

4. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 22 ζέζεηο αληηδξαζηεξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε 

ηαπηόρξνλε θόξησζε πεξηζζνηέξσλ αληηδξαζηεξίσλ γηα θάζε εμέηαζε, ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή 

5. Να δηαζέηεη ςπγείν γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ αληηδξαζηεξίσλ επί ησλ αλαιπηώλ. 

6. Να έρεη δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο ζηάζκεο πγξώλ (αληηδξαζηεξίσλ θαη δεηγκάησλ) θαζώο 

θαη πήγκαηνο. 

7. Να έρεη δπλαηόηεηα απηόκαηεο επαλάιεςεο εμέηαζεο (Rerun) θαη απηόκαηεο εθηέιεζεο 

λέαο εμέηαζεο (Retest) αλάινγα κε ην απνηέιεζκα. 

8. Να έρεη δπλαηόηεηα αλάγλσζεο αληηδξαζηεξίσλ θαη δεηγκάησλ κε BAR -CODE θαζώο θαη 

δπλαηόηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε εμσηεξηθό ινγηζκηθό. 

9. Να δηαζέηεη δεηγκαηνιήπηε κε ηνπιάρηζηνλ 120 ζέζεηο δεηγκάησλ. 

10. Να κελ απαηηνύληαη ζπλερείο βαζκνλνκήζεηο, δειαδή ε βαζκνλόκεζε (θακπύιε) γηα θάζε 

εμέηαζε λα έρεη ηε κέγηζηε δπλαηή ζηαζεξόηεηα, ηνπιάρηζηνλ 14 εκεξώλ, ζηνηρείν πνπ ζα 

εθηηκεζεί. 

11. Τα αληηδξαζηήξηα, νη βαζκνλνκεηέο θαη νη νξνί ειέγρνπ λα είλαη θαηά πξνηίκεζε έηνηκα 

πξνο ρξήζε ρσξίο λα απαηηείηαη αλαζύζηαζε. 

12. Να δηαζέηεη πξόγξακκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο θαη λα δηαηεξεί ηα δεδνκέλα γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 6 κελώλ 

13. Να εθηειεί όιεο ηηο δεηνύκελεο εμεηάζεηο.  

14. Σύλδεζε ζε ακθίδξνκε θαη ιεηηνπξγηθή επηθνηλσλία κε ην LIS ηνπ εξγαζηεξίνπ, κε 

δαπάλε ηνπ κεηνδόηε. 
A/A ΕΞΕΣΑΗ  ΠΟΟΣΗΣΑ AΙΓΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 

1 Anti-HAV IgG   

2 Anti-HAV IgM   

3 HBsAg   

5 Anti-HBs   

6 Anti-HBCore   

7 Anti-HBCore IgM   



8 HBe-Ag   

9 Anti-HBe   

10 Anti-HCV   

11 
Τroponin I πςειήο 

επαηζζεζίαο 
 

 

12 HIV Combo   

13 TSH   

14 T3   

15 T4   

16 FREE T3   

17 FREE T4   

18 PSA   

19 FREE PSA   

20 Syphilis   

21 BHCG   

23 CEA   

24 AFP   

25 CA 15-3   

26 CA 19-9   

27 CA 125   

28 ANTI-TPO   

29 ANTI-TG   

30 VITAMIN B12   

31 FOLATE   

32 FERRITIN   

 

ΛΟΙΠΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

 
 

 
Η Επιτροπή: 
 
 

1. Φωκάς Σ. 
 

 
2.  Εσθσμίοσ Φ. 

 
 

3.  Κοντογεώργη Θ.

ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΙΓΙΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 

ΜΟΝΟ ΤΕΣΤ   

ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΕΩΣ   

WIDAL   

WRIGHT   



 


