
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ,  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ . 

 

Αναλυτικά ανά εταιρεία  

Α MED 

Το εργαστήριο πραγματοποιεί όλους τους απαραίτητους εξωτερικούς ελέγχους ποιότητας . 

Από τη λίστα που μας αποστείλατε εκτελούμε το πρόγραμμα 2 . 

Για τα υπόλοιπα συμμετέχουμε σε προγράμματα από   ανεξάρτητο κατασκευαστή και 

προμηθευτή , με κάλυψη των εξόδων από την αντίστοιχη εταιρεία που παρέχει τον 

αντίστοιχο αναλυτή.  

__________________________________________________________________________ 

BIO-G    ΓΚΟΥΛΙΑΜΗ ΑΘΗΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Για το Α  χρησιμοποιούμε τη μέθοδο για τον προσδιορισμό MIC Κολιστίνης. Εάν κριθεί 

αναγκαίο θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο για την MIC άλλων αντιβιοτικών, θα 

προμηθευτούμε εξωσυμβατικά τα απαραίτητα. 

Για το Β έχουμε ζητήσει ανοσοενζυμική μέθοδο . 

ΒΑΡΕΛΑΣ 

Το εργαστήριο έχει εμπειρία από την χρήση του τετραπλού panel και θεωρεί 

ικανοποιητικότερη και οικονομικότερη τη χρήση αποσπώμενων  λωρίδων  για μεμονωμένη 

χρήση δείγματος. Είναι πολύ σημαντική επίσης η ύπαρξη   μεγαλύτερου  αριθμού  

αραιώσεων.  

ΑΝΤΙΣΕΛ 

Γ2     Δεν θεωρούμε απαραίτητη την αλλαγή στην προδιαγραφή. 

Γ15  Ο αριθμός των εξετάσεων δεν μπορεί να υπολογιστεί με την υπεραπλούστεση που 

κάνετε . Η ταχύτητα των δειγμάτων /ώρα αντιστοιχεί και στην τεχνολογία του αναλυτή , γι 

αυτό και παραμένουμε στην προδιαγραφή ως έχει ( 100 δείγματα /ώρα). 

Γ16     Μπορούμε να αποδεχθούμε την πρόταση. 

Γ17   Δεν υπάρχει σύμβαση για τις συνδέσεις των αναλυτών,  με την εταιρεία του LIS για να 

έχουμε τη δυνατότητα να σας ενημερώσουμε για το κόστος σύνδεσης του αναλυτή. Η 

εταιρεία που θα κατακυρωθεί στον αναλυτή θα έρθει σε συνεννόηση με την  εταιρεία 

πληροφορικής για τα έξοδα σύνδεσης. 



Γ20  Δεν υπάρχει  σύμβαση για προγράμματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας  για να έχουμε 

τη δυνατότητα να σας ενημερώσουμε για το κόστος. Πιθανότατα έχετε καλύτερη γνώση 

λόγω παλαιότερης συμμετοχής σας σε τέτοια προγράμματα  

 

 

 DIACHEL Α.Ε 

Σχετικά με την πρότασή σας για :  «Αναλυτής ταχείας καλλιέργειας και αντιβιογράμματος 
μικροβίων σε ούρα, λοιπά βιολογικά υγρά και αιμοκαλλιέργειες » 
Η πρόταση δεν γίνετε δεκτή. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

BIOMERIEUX HELLAS S.A. 

Σχετικά με την προδιαγραφή ΑΑ Β4 : παραμένει ως έχει. Ζητείται κάλυψη για όλα τα 
φιαλίδια . Οι διάφοροι τύποι θα παραγγελθούν όταν είναι αναγκαίο. 
 
Σχετικά με την προδιαγραφή    ΑΑ Β5 :  μας καλύπτει η υπάρχουσα προδιαγραφή  
 
Σχετικά με την προδιαγραφή    ΑΑ Β7  μπορεί να τροποποιηθεί ως εξής :  «Η αξιολόγηση των 
φιαλιδίων είναι επιθυμητό να γίνεται με τον μέγιστο δυνατό  αριθμό  αλγορίθμων για 
αυξημένη ταχύτητα /ευαισθησία.» 
 
Για τα υπόλοιπα παραμένουμε στις υπάρχουσες προδιαγραφές που καλύπτουν μεγαλύτερη 
γκάμα προσφερόμενων φιαλών.  
 
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
 
ΠΛΑΤΣΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ,  ΙΑΤΡΟΣ  
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