
A.A 
Περιγραφή Ετήσιος 

Αριθμός 

Εξετάσεων  

Tιμή μονάδος Σύνολο Φπα  Σύνολο με 

Φπα 

1
Εξέταση Γενική αίματος σε αναλυτή τύπου Α1  

για τις ανάγκες πρωϊνής ρουτίνας .
47650 1,00 47.650,00 11.436,00 59.086,00

2
Εξέταση ΔΕΚ σε αναλυτή τύπου Α1 για τις 

ανάγκες πρωϊνής ρουτίνας.
1000 3,00 3.000,00 720,00 3.720,00

3
Εξέταση Γενική αίματος σε αναλυτή τύπου Α2  

για τις ανάγκες εφημεριών και αργιών .
47000 1,00 47.000,00 11.280,00 58.280,00

4
Χρόνος Προθρομβίνης (P.T.).Ανθρώπινη 

Θρομβοπλαστίνη,  ISI= 1(1-1,1).
12000 0,98 11.760,00 2.822,40 14.582,40

5
Xρόνος Μερικής Θρομβολαστίνης (a PTT).       

Yγρό αντιδραστήριο,έτοιμο πρός χρήση 

περιέχον ενεργοποιητή πυρίτιο.

5000 1,00 5.000,00 1.200,00 6.200,00

6
a PTT Ευαίσθητο σε παρουσία αντιπηκτικού 

λύκου
500 1,00 500,00 120,00 620,00

7
Προσδιορισμός Ινωδογόνου.Μέθοδος Clauss 

.Χρήση αναραίωτων δειγμάτων.
1000 1,30 1.300,00 312,00 1.612,00

8 Προσδιορισμός Ddimers , της πλέον υψηλής 

ευαισθησίας. (Μέθοδος Ανοσολογική)

3500 5,60 19.600,00 4.704,00 24.304,00

9
Χρόνος ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ  (Μέθοδος Χρωμογονική)

350 1,32 462,00 110,88 572,88

10
ΑΤ ΙΙΙ  (Λειτουργικότητα) (Μέθοδος 

Χρωμογονική)
500 2,10 1.050,00 252,00 1.302,00

11
Prot C (Λειτουργικότητα),(Μέθοδος 

Χρωμογονική)
200 5,00 1.000,00 240,00 1.240,00

12
Free Prot S  (Λειτουργικότητα)(Μέθοδος 

Πηκτικολογική)
100 5,00 500,00 120,00 620,00

13 Προσδιορισμός APC – Resistance 150 4,70 705,00 169,20 874,20

14
Προσδιορισμός  Αντιπηκτικού Λύκου ( R.V.V.T) 

Screening
200 3,20 640,00 153,60 793,60

15
Προσδιορισμός  Αντιπηκτικού Λύκου ( R.V.V.T) 

Επιβεβαιωτικό
100 2,70 270,00 64,80 334,80

16 Παράγοντας  F II  (activity) 50 1,80 90,00 21,60 111,60

17 Παράγοντας  F V  (activity)  150 1,40 210,00 50,40 260,40

18 Παράγοντας   F X  (activity)  50 1,90 95,00 22,80 117,80

19 Παράγοντας   F VII   (activity) 50 2,80 140,00 33,60 173,60

20 Παράγοντας F  VIII (activity)  150 1,80 270,00 64,80 334,80

21
Παράγοντας F VIII Chromogenic(Μέθοδος 

Χρωμογονική)
100 7,00 700,00 168,00 868,00

22 Παράγοντας  F IX   (activity) 250 2,00 500,00 120,00 620,00

23 Παράγοντας F XI   (activity) 50 2,70 135,00 32,40 167,40

24 Παράγοντας  F XII   (activity) 50 2,70 135,00 32,40 167,40

25
Παράγοντας  F XIII (Μέθοδος Χρωμογονική)

150 5,80 870,00 208,80 1.078,80

26 Προσδιορισμός Παράγοντα V.Willebrand  100 7,20 720,00 172,80 892,80

27
Προσδιορισμός  Ρ.Α.Ι. (total) (Μέθοδος 

Χρωμογονική)
100 6,70 670,00 160,80 830,80

28 Πλασμινογόνο (Μέθοδος Χρωμογονική) 60 3,10 186,00 44,64 230,64

29 Α2-Αντιπλασμίνη (Μέθοδος Χρωμογονική) 60 3,20 192,00 46,08 238,08

30
Επίπεδα ΗΠΑΡΙΝΗΣ(Μέθοδος Χρωμογονική) 

Anti-Xa
150 3,40 510,00 122,40 632,40

31
Προσδιορισμός INNOVANCE DTI ( άμεσου 

αναστολέα Θρομβίνης)
240 6,70 1.608,00 385,92 1.993,92

32 Εξέταση Θρομβοφιλίας 500 19,40 9.700,00 2.328,00 12.028,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ 



33 Εξέταση TKE 7000 0,80 5.600,00 1.344,00 6.944,00

34 VEGF 96 10,20 979,20 235,01 1.214,21

35 Προσδιορισμός P.A.P.complex 96 6,30 604,80 145,15 749,50

36 Αντισώματα ηπαρίνης HIT 384 8,34 3.202,56 768,61 3.971,17

37 IL-6 288 6,20 1.785,60 428,55 2.214,14

38 TNF 288 6,20 1.785,60 428,55 2.214,14

39 Vitamin B12 1800 3,00 5.400,00 1.296,00 6.696,00

40 Folate 1800 3,00 5.400,00 1.296,00 6.696,00

41 Ferritin 2000 2,80 5.600,00 1.344,00 6.944,00

42 Soluble Transferrin Receptors 300 12,50 3.750,00 900,00 4.650,00

43
Intrinsic Factor Ab (προαιρετική προσφορά) 300 5,80 1.740,00 417,60 2.157,60

44
Θρομβοελαστογραφία ολικού αίματος για την 

εκτίμηση της εξωγενούς οδού πήξης 
100 15,00 1.500,00 360,00 1.860,00

45
Θρομβοελαστογραφία ολικού αίματος για την 

εκτίμηση της ενδογενούς  οδού πήξης
100 15,00 1.500,00 360,00 1.860,00

46
Θρομβοελαστογραφία ολικού αίματος για την 

εκτίμηση του θρόμβου ινώδους 
50 19,00 950,00 228,00 1.178,00

47
Θρομβοελαστογραφία ολικού αίματος για την 

εκτίμηση εξουδετέρωσης της ηπαρίνης 
70 19,00 1.330,00 319,20 1.649,20

48 ACA IgG 100 14,60 1.460,00 350,40 1.810,40

49 ACA IgM 100 14,60 1.460,00 350,40 1.810,40

50 β2GPI  IgG 100 14,60 1.460,00 350,40 1.810,40

51 β2GPI  IgΜ 100 14,60 1.460,00 350,40 1.810,40

52 β2GPI Domain1 100 10,00 1.000,00 240,00 1.240,00

53 HIT IgG 75 27,00 2.025,00 486,00 2.511,00

54
Έλεγχος  Αιμοπεταλίων με P2Y 12 σε ολικό 

Αίμα
40 12,00 480,00 115,20 595,20

55
Έλεγχος  Αιμοπεταλίων με Collagen / 

Epinephrine σε ολικό Αίμα
40 12,00 480,00 115,20 595,20

56
Έλεγχος Αιμοπεταλίων με Collagen / ADP σε 

ολικό αίμα.
40 12,00 480,00 115,20 595,20

57

May Grunvald .Yψηλής καθαρότητας και 

ποιότητας χωρίς χημικά πρόσθετα ή αν 

περιέχουν να είναι ασφαλή, μη ερεθιστικά για 

τους βλεννογόνους  & το δέρμα , χωρίς 

πτητικά που ερεθίζουν την οσμή με CE & ΙVD ( 

Lit ) 

110 10,00 1.100,00 264,00 1.364,00

58

Giemsa .Yψηλής καθαρότητας και ποιότητας 

χωρίς χημικά πρόσθετα ή αν περιέχουν να 

είναι ασφαλή, μη ερεθιστικά για τους 

βλεννογόνους  & το δέρμα , χωρίς πτητικά που 

ερεθίζουν την οσμή με CE & ΙVD ( Lit ) 

110 10,00 1.100,00 264,00 1.364,00

59
Fe  Μυελού  (Κυτταροχημική) Υψηλής 

καθαρότητας και ποιότητας με CE & IVD
10 175,00 1.750,00 420,00 2.170,00

60
Αλκαλική  Φωσφατάση  Λευκών ( 

Κυτταροχημική ) Υψηλής καθαρότητας και 

ποιότητας με CE & IVD (Kit) 

1 340,00 340,00 81,60 421,60

61
Όξινη  Φωσφατάση  λευκών  ( Κυτταροχημική 

) Υψηλής καθαρότητας και ποιότητας με CE & 

IVD (Kit) 

1 360,00 360,00 86,40 446,40

62
Υπεροξειδάση  ( Κυτταροχημική ) Υψηλής 

καθαρότητας και ποιότητας με CE & IVD (Kit) 
1 360,00 360,00 86,40 446,40



63
Μη  ειδική  εστεράση  ( Κυτταροχημική ) 

Υψηλής καθαρότητας και ποιότητας με CE & 

IVD (Kit) 

1 350,00 350,00 84,00 434,00

64
Immersion oil . Υψηλής καθαρότητας και 

ποιότητας με CE & IVD(Lit)
5 165,00 825,00 198,00 1.023,00

65

ΗΙΤ (Μοno –test) .Κιτ για ταχεία ποιοτική 

ανοσολογική δοκιμασία για ανίχνευση 

αντιηπαρινικών IgG αντισωμάτων στον ορό 

του ασθενούς με την μέθοδο της συγκόλλησης 

σε γέλη

36 25,00 900,00 216,00 1.116,00

66

Μοno-test .Για τον έλεγχο λοιμώδους 

μονοπυρηνώσεως με χρήση μονοκλωνικών , 

με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα >98%, 

να γίνεται σε ολικό αίμα, ορό ή πλάσμα , με 

CE & ΙVD(test ) 

500 0,40 200,00 48,00 248,00

67
G-6-PD .Ποιοτική (ημιποσοτική ) με οπτικό 

προσδιορισμό αλλαγής χρώματο ς με  CE & 

ΙVD (test ) 

100 2,20 220,00 52,80 272,80

68 HbS    test διαλυτότητος 100 4,00 400,00 96,00 496,00

69
Μοno-test ημιποσοτικού προσδιορισμού 

ADAMTS-13 activity
20 60 1200 288 1488

14. Ποσοστό και απόλυτο αριθμό λεμφοκυττάρων

15. Ποσοστό και απόλυτο αριθμό μονοπύρηνων

11. MPV (Μέσος όγκος αιμοπεταλίων) 

12. PCT (Αιμοπεταλιοκρίτη)

13. Ποσοστό και απόλυτο αριθμό ουδετεροφίλων

1. Αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων 

3. Αιμοσφαιρίνη

4. Αιματοκρίτη 

5. MCV (Μέσος όγκο ερυθρών) 

6. MCH (Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης)

7. MCHC (Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ανά ερυθρό)

2. Αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων 

10. PDW (Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων) 

Να μετρά και να υπολογίζει αυτόματα τις ακόλουθες παραμέτρους με ορθότητα και αξιοπιστία τόσο σε 

φυσιολογικά όσο και σε παθολογικά δείγματα: 

8. RDW (Εύρος κατανομής ερυθρών)

9. Αριθμό αιμοπεταλίων 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΥΠΟΥ Α1 ΑΝΑΛΥΤΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ EΞΕΤΑΣΕΩΝ   1-2 . 

 Ο προσφερόμενος   αναλυτής  θα πρέπει να είναι καινούργιος,  αμεταχείριστος, σύγχρονης οπωσδήποτε 

τεχνολογίας 

 Η αρχή λειτουργίας του αναλυτή να στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες  και βιβλιογραφικά 

τεκμηριωμένες μεθόδους μέτρησης κυττάρων. Να περιγράφονται αναλυτικά η αρχή λειτουργίας ,ο τρόπος 

μέτρησης και τα όρια γραμμικότητας για Λευκά, ερυθρά και αιμοπετάλια. Η γραμμικότητα στη μέτρηση 

των λευκών να είναι τουλάχιστον μέχρι 300000/μl  και για τα δε αιμοπετάλια τουλάχιστον  μέχρι 

2.000.000/μl

Να χρησιμοποιεί δείγματα ολικού αίματος σε ποσότητα όχι > 200 μL σε όλα τα συστήματα 

δειγματοληψίας και να διαθέτει βαλβίδα κατανομής αίματος ή άλλο σύστημα που να εξασφαλίζει 

αξιοπιστία και ακρίβεια .



• Η αρχή λειτουργίας του αναλυτή να στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους μέτρησης 

κυττάρων. Ο Αναλυτής να ταυτοποιεί τα κύτταρα χρησιμοποιώντας κυτταρομετρία ροής, LASER 

τουλάχιστον για την μέτρηση των λευκών. 

• Να μετρά αιμοσφαιρίνη με διεθνώς αποδεκτή και βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη μέθοδο χωρίς τη χρήση 

τοξικών  αντιδραστηρίων  όπως το κυάνιο .

• Ειδικότερα, για τα λευκά αιμοσφαίρια πρέπει να διαθέτει σε κάθε περίπτωση αυξημένη δυνατότητα 

επισημάνσεων (Flagging-βλάστες, άτυπα, αριστερή στροφή,άωρα κοκκιοκύτταρα). Για την ερυθρά σειρά 

πρέπει να επισημαίνει επί παθολογικών δειγμάτων την μορφολογία των ερυθρών (υποχρωμία, 

υπερχρωμία, ανισοχρωμία, μικροκυττάρωση, μακροκυττάρωση, ανισοκυττάρωση κλπ). 

• Για τα αιμοπετάλια πρέπει να επισημαίνει ύπαρξη συσσωρεύσεων αιμοπεταλίων  και γιγάντιων 

αιμοπεταλίων  

• Να εμφανίζει σε οθόνη έγχρωμα και να εκτυπώνει σε τουλάχιστον 7 νεφελογράμματα ή ιστογράμματα, 

τις κατανομές (ανάλογα με την αρχή μέτρησης) των λευκοκυττάρων και των υποπληθυσμών τους, των 

ερυθροκυττάρων, των αιμοπεταλίων, και των ΔΕΚ, ώστε να δίδονται ασφαλείς και χρήσιμες διαγνωστικές 

πληροφορίες με βάση τις εικόνες κατανομών από την ανάλυση των έμμορφων στοιχείων του. αίματος. 

• Η μέτρηση του λευκοκυτταρικού τύπου πρέπει να γίνεται με δύο τουλάχιστον διαφορετικές μεθόδους  .

• Η ταχύτητα της ανάλυσης των δειγμάτων (σε CBC+DIFF) τόσο στο κλειστό όσο και στο ανοικτό σύστημα 

να είναι τουλάχιστον 120 δείγματα την ώρα . 

• Ειδικότερα, η μέτρηση των αιμοπεταλίων πρέπει να γίνεται άμεσα και αυτόματα, με μεθοδολογίες οι 

οποίες να διασφαλίζουν την ορθότητα του αποτελέσματος σε περιπτώσεις πολύ χαμηλού και υψηλού 

αριθμού αιμοπεταλίων, σε περιπτώσεις παρεμβολής μικρών ερυθροκυττάρων, στην ύπαρξη γιγάντιων 

αιμοπεταλίων, κατεστραμμένων κυττάρων κλπ. Να περιγραφεί αναλυτικά η αρχή μέτρησης των 

αιμοπεταλίων. 

• Ο αναλυτής πρέπει να παρέχει αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων επί 

φυσιολογικών και επί παθολογικών δειγμάτων που περιέχουν άωρα, ή παθολογικά κύτταρα, ελαττωμένο 

ή αυξημένο αριθμό κυττάρων της λευκής, της ερυθράς σειράς και των αιμοπεταλίων

16. Ποσοστό και απόλυτο αριθμό ηωσινοφίλων 

17. Ποσοστό και απόλυτο αριθμό βασεοφίλων 

18. Ποσοστό και απόλυτο αριθμό εμπυρήνων ερυθρών και σε αυτή την περίπτωση να διορθώνει αυτόματα 

τον αριθμό των Λευκών.

Να μετρά δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ) σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό να ξεχωρίζει και να μετρά τους  

υποπληθυσμούς των ΔΕΚ, ανάλογα με το βαθμό ωρίμανσης. Να μπορεί να μετρά και άλλες παραμέτρους 

όπως τον όγκο των ΔΕΚ

 ( MCVr) και την περιεκτικότητα σε αιμοσφαιρίνη. Η μέτρηση των ΔΕΚ και των παραμέτρων τους να γίνεται 

άμεσα (on line) και αυτόματα από το δείγμα χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια χειροκίνητη επεξεργασία. 

 Ο  αναλυτής  πρέπει να δίνει   πλήρη   μορφολογία  των  ερυθρών  αιμοσφαιρίων κατ'όγκο και 

αιμοσφαιρινικό  περιεχόμενο ( χρώμα ) . Η μορφολογία  πρέπει να προκύπτει  από  μέτρηση  των 

αντίστοιχων  μεγεθών απ' ευθείας  και όχι  από στατιστικούς  δείκτες  που προκύπτουν  υπολογιστικά . Να 

περιγράφεται αναλυτικά   πως εκτιμάται   η μορφολογία  των ερυθρών  αιμοσφαιρίων στον  

προσφερόμενο  αναλυτή ).



• Δυνατότητα σύνδεσης με λειτουργικά συστήματα μηχανογράφησης

• Να διαθέτει συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη (service) όλες τις καθημερινές και τις αργίες επί 

24ώρου κάλυψης και αποδειγμένη εμπειρία στους αυτόματους αναλυτές.  Για το λόγο αυτό ο 

προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση εγκαταστημένων αναλυτών (ίδιου τύπου) σε δημόσια 

νοσοκομεία στα οποία έχει αναλάβει τη συντήρησή τους

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΥΠΟΥ Α2 ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ α.α  3

• Η αρχή λειτουργίας του αναλυτή να στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους μέτρησης 

κυττάρων, που υπαγορεύουν την άμεση ανίχνευση αυτών.

• Να έχει την δυνατότητα μέτρησης δείγματος ολικού αίματος σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη των 170 μl σε 

όλους τους τρόπους δειγματοληψίας, αλλά και οπωσδήποτε τριχοειδικού προαραιωμένου για 

περιπτώσεις δύσκολων αιμοληψιών (όπως χημειοθεραπείες, δυσεύρετες φλέβες κ.α.)χωρίς να 

απαιτείταιδιόρθωση του αποτελέσματος.Να έχει την δυνατότητα μέτρησης σωματικών υγρών (ΕΝΥ, 

Αρθρικό, κα).

• Να διαθέτει προγράμματα ποιοτικού ελέγχου με τη χρήση δειγμάτων ρουτίνας των ασθενών και με τη 

χρήση ορών  ελέγχου (controls) της κατασκευάστριας εταιρείας με σκοπό τον έλεγχο της ορθής 

λειτουργίας του αναλυτή σε πραγματικό χρόνο με στατιστική ανάλυση ( moving average, Levi-Jennigs)

• Να διαθέτει τύπους δειγματοληψίας 

1. Κλασσικό σύστημα ανοικτού τύπου. 

2. Αυτόματο σύστημα με σωληνάρια κλειστού τύπου και αναγνώρισης των δειγμάτων (code number) και 

δειγματοφορέα τουλάχιστον 100 θέσεων.

• Να διαθέτει φίλτρο κατακράτησης  μικροπηγμάτων με ειδοποίηση για ακατάλληλότητα δείγματος. 

• Να διατίθεται από την κατασκευάστρια εταιρεία ορός ελέγχου (control)  3 επιπέδων (low, normal, high)  

για εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο της αναλυτικής αξιοπιστίας του αναλυτή και πρότυπο δείγμα ρύθμισης ( 

calibrator)του για όλες τις άμεσες μετρούμενες παραμέτρους. 

• Να διαθέτει CE Mark.

• Να διαθέτει σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα με έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 17 ιντσών (να περιγραφεί 

αναλυτικά)  
• Να διαθέτει εκτυπωτή για εκτύπωση των αποτελεσμcιτων σε απλό μηχανογραφημένο χαρτί, με 

δυνατότητα και έγχρωμης εκτύπωσης. 

• Να διαθέτει τη δυνατότητα αρχείου τουλάχιστον 10.000 δειγμάτων. 

• Να έχει σύστημα προειδοποίησης του χειριστή για τις   στάθμες  αντιδραστηρίων και αποβλήτων.

• Να διαθέτει ειδικά διαγνωστικά προγράμματα τόσο των ηλεκτρονικών, όσο και των μηχανικών μερών. 

Το λειτουργικό σύστημα του αναλυτή να στηρίζεται σε σύγχρονο πρόγραμμα. 

• Ο αναλυτής να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου και αυτόματης και χειροκίνητης  ρύθμισης (auto & 

manual calibration) όλων των άμεσα μετρουμένων παραμέτρων, τόσο για τον ανοικτό όσο και για τον 

κλειστό τρόπο λειτουργίας. 



• Να έχει την δυνατότητα διεξαγωγής αυτόματης επανάληψης της εξέτασης (rerun) καθώς και 

συμπληρωματικής εξέτασης (reflex) , σύμφωνα με τους κανόνες του εργαστηρίου.

• Ο αναλυτής να μετρά αυτόματα σε ποσοστό επί τοις εκατό και απόλυτο αριθμότα εμπύρηνα ερυθρά σε 

κάθε γενική αίματοςχωρίς να απαιτείταιεπανάληψη του δείγματος (στην περίπτωση που απαιτείται 

πρόσθετο αντιδραστήριο για την μέτρηση των εμπυρήνων, να περιγραφεί αναλυτικά το κόστος της 

μέτρησης στην οικονομική προσφορά). Η γραμμικότητα της παραμέτρου να αρχίζει από 1/100WBC.

• Να διορθώνει αυτόματα τον αριθμό των λευκών όταν επηρεάζεται η μέτρηση από τυχόν εμπύρηνα 

ερυθρά η από σωρούς αιμοπεταλίων.

• Η ταχύτητα μέτρησης να είναι τουλάχιστον 90 δείγματα την ώρα (γενική με τύπο λευκών και εμπύρηνα 

ερυθρά).

• Το λογισμικό πρόγραμμα του οργάνου (όχι συνοδό) να είναι σύγχρονομε δυνατότητα αρχείου 

αποτελεσμάτων για τουλάχιστον 10.000 εξετάσεις.

• Το λειτουργικό σύστημα του οργάνου να διαθέτει απαραίτητα λογισμικό πρόγραμμα ελέγχου 

επαναληψιμότητας για όλες τις άμεσα μετρούμενες παραμέτρους, καθώς και λογισμικό πρόγραμμα 

ελέγχου μεταφοράς σφάλματος από δείγμα σε δείγμα (carryover).

• Να διαθέτει γραμμικότητα για τα λευκά αιμοσφαίρια έως 300x103μL και για τα αιμοπετάλια 

2.000x103μL.

• Να διαθέτει σύστημα αναρρόφησης δείγματος το οποίο να συγκρατεί ταυτόχρονα ξεχωριστές ποσότητες 

αίματος για κάθε μονάδα μέτρησης του οργάνου με σκοπό τη μέγιστη ακρίβεια στις αραιώσεις του 

δείγματος .  Να περιγραφεί ο τρόπος λειτουργίας.

• Oχειριστής να έχει την δυνατότητα ανάλυσης επειγόντων δειγμάτων (STAT) χωρίς να διαταράξει την 

προγραμματισμένη λειτουργία του δειγματολήπτη( ανοικτού ή κλειστού τύπου).

• Να μετρά : λευκά αιμοσφαίρια, ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοσφαιρίνη, μέσο όγκο ερυθρών,  εύρος 

κατανομής ερυθρών CV,εύρος κατανομής ερυθρών SD,  αιματοκρίτη, ΜCH, MCHC,αιμοπετάλια, μέσο όγκο 

αιμοπεταλίων , εύρος κατανομής αιμοπεταλίων, αιμοπεταλιοκρίτη και τις εκατοστιαίες αναλογίες και τον 

απόλυτο αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων (Λεμφοκύτταρα, Μονοπύρηνα, Ηωσινόφιλα, Βασεόφιλα, 

Ουδετερόφιλα ). Να παρέχει αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

παρουσιάζοντας πλήρη μορφολογία κυττάρων.

• Η μέτρηση των αιμοπεταλίων να πραγματοποιείται στην φυσική τους κατάσταση με την κατ΄ όγκον 

ανάλυση και με τη βοήθεια τέτοιων κριτηρίων ώστε να εξασφαλίζεται ιδιαίτερα ακριβής μέτρηση 

αποφεύγοντας παρεμβολές από μικρά ερυθρά, κατεστραμμένα κύτταρα, ηλεκτρονικούς θορύβους κ.λ.π.  

Να περιγραφεί αναλυτικά τόσο ο τρόπος μέτρησης όσο και η κατανομή αυτών .

• Να εμφανίζει σε οθόνη και να εκτυπώνει με  ιστογράμματα και νεφελογράμματα  τις  κατανομές των 

λευκών, ερυθρών, αιμοπεταλίων με τρόπο που να παρέχουν ασφαλείς κλινικές πληροφορίες.



• Όλα τα απαιτούμενα αντιδραστήρια και καθαριστικά θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστικού 

οίκου με τον αναλυτή, να είναι συνδεδεμένα online στον αναλυτή, έτοιμα προς χρήση και να φέρουν 

σήμανση CE. Να διαθέτει πρόγραμμα διαχείρισης αντιδραστηρίων.

• Όλα τα πλυσίματα του οργάνου(κατά το ξεκίνημα και το κλείσιμο της ημέρας) να πλήρως 

αυτοματοποιημένα.

• Το όργανο θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με δυνατότητα άμεσης και καθημερινής 

παρακολούθησης από τον προμηθευτή μέσω διαδικτύου (internet).

• Προσφορές που δεν θα αποδεικνύουν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών,σε έντυπα του 

κατασκευαστή,θα απορρίπτονται ως τεχνικά απαράδεκτες.

• Να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη συνεχούς ροής - πολλών θέσεων (τουλάχιστον 50 δείγματα 

ταυτόχρονα) (θα εκτιμηθεί θετιικά η δυνατότητα μεγαλύτερης χωρητικότητας ) με σύστημα αυτόματης 

ανάδευσης και ενσωματωμένο σύστημα αυτόματης αναγνώρισης του δείγματος (BarCode). 

ToBarCodereader να δύναται να αναγνώσει γραμμωτούς κώδικες διαφορετικών συστημάτων και να 

αναφέρονται αυτοί. Το σύστημα ανάδευσης να βασίζεται στην παλινδρομική ανακίνηση των σωληναρίων 

αιμοληψίας, όπως επιβάλλεται από την διεθνή επίσημη πρακτική. 

• Ο αριθμός των ζητούμενων από τη διακήρυξη εξετάσεων συμπεριλαμβάνει και τις εξετάσεις που 

απαιτούνται για τον καθημερινό ποιοτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων του αναλυτή

• Ο λευκοκυτταρικός τύπος να μετράται άμεσα με την μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής και ακτίνας Laser. 

Το άθροισμα του ποσοστού των υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων πρέπει να είναι 100 και το άθροισμα 

του απόλυτου αριθμού των υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων να ισούται με τον απόλυτο αριθμό των 

λευκών.  Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος μέτρησης του λευκοκυτταρικού τύπου.

• Ο χειριστής να έχει την δυνατότητα να επιλέξει τους παρακάτω τρόπους λειτουργίας

 α) Γενική αίματος με λευκοκυτταρικό τύπο.

 β) Γενική αίματος με λευκοκυτταρικό τύπο και εμπύρηνα ερυθρά.

 

σε όλους τους ανωτέρω τρόπους λειτουργίας να επισυνάπτονται αντίστοιχες εκτυπώσεις  των • Να διατίθεται από την κατασκευάστρια εταιρεία πρότυπο αίμα (control) και πρότυπο αίμα ρύθμισης 

(calibrationstandard), για όλες τις άμεσα μετρούμενες παραμέτρους. Επίσης να διατίθεται control για τα 

σωματικά υγρά.

• Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει μαζί με την προσφορά και επίσημη μετάφραση του 

εγχειριδίου λειτουργίας του οργάνου στην Ελληνική γλώσσα εγκεκριμένο από τον κατασκευαστικό οίκο.

• Να έχει εξακριβωμένα πλήρες τμήμα serviceμε αποθήκη ανταλλακτικών στο χώρο των Αυτόματων 

Αιματολογικών Αναλυτών, σε Δημόσια Νοσοκομεία.

• Να κατατεθείαν αναλυτική κατάσταση εγκατεστημένων αναλυτών σε Δημόσια Νοσοκομεία που έχει 

αναλάβει την συντήρηση τους.

(Νοσοκομείο – τύπος αναλυτή – εργαστήριο – ημερομηνία εγκατάστασης).

• Ο αναλυτής προς αποφυγήν έκδοσης εσφαλμένων αποτελεσμάτων να δύναται να ανιχνεύει ποιοτικά τα 

υπό εξέταση δείγματα όπως πήγματα, φυσαλίδες από έντονη ανάδευση, με  σύστημα το οποίο να 

περιγράφεται αναλυτικά.

Η αρίθμηση των  RBCόπως και των PLT να πραγματοποιείταιστην φυσική τους κατάστασημε την μέθοδο 

της κατ΄ όγκον ανάλυσης. 



Να είναι πλήρως αυτόματος αναλυτής και να  πραγματοποιεί όλους τους ελέγχους πήξης, δηλαδή 

Χρόνο προθρομβίνης (ΡΤ), χρόνο μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT), χρόνο θρομβίνης,  Ινωδογόνο, όλους 

τους παράγοντες Πήξεως (ΙΙ, V, VII, VIII,VIIIchr, IX, X, XI, XII, XIII), Ηπαρίνη, α2-αντιπλασμίνη, πλασμινογόνο, 

ΡΑΙ, πρωτεϊνη-C, πρωτεϊνη S, Aντιθρομβίνη ΙΙΙ, APC-FVL καί screening, APC-R, Ddimers, Von Willebrand 

Factor(Restocetin Cofactor), χρόνο Ρεπτιλάσης, Αντιπηκτικό Λύκου,(RVV), C1-Inhibitor

Να είναι τυχαίας επιλεκτικής προσπέλασης (Random Access), συνεχούς φόρτωσης (Continuous Loading), 

πολλαπλών επιλογών (Μultitasking) και να εκτελεί ταυτόχρονα Πηκτικολογικούς, Χρωμογονικούς και 

Ανοσολογικούς προσδιορισμούς για όλα τα δείγματα.

Nα διαθέτει πάνω από 35 θέσεις αντιδραστηρίων εκ των οποίων                                                              πολλές 

να είναι ψυχόμενες για καλύτερη διατήρηση αυτών και οι 4        τουλάχιστον να αναδεύουν  το 

αντιδραστήριο. 

Να δύναται να πραγματοποιεί αυτόματα κατά την εισαγωγή, χωρίς την

παρέμβαση του χρήστη, θετική αναγνώριση δειγμάτων αντιδραστηρίων  Standards και Controls με χρήση 

γραμμικού κώδικα (barcode reader). Η  ενημέρωση του συστήματος αναφορικά με τα στοιχεία των 

αντιδραστηρίων, Standards και Controls  για ομάδα Lot Numbers να γίνεται αυτόματα μέσω δισκέτας.

Να κάνει αυτόματη βαθμονόμηση των παραμέτρων εξετάσεων και κατά τη διάρκεια των μετρήσεων και να 

έχει δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού καμπυλών βαθμονόμησης πλέον των 6 ανά παράμετρο, 

αναφερόμενες σε διαφορετικό αριθμό παρτίδας (Lot Number) του ιδίου αντιδραστηρίου. Θα αξιολογηθεί 

επιπρόσθετα η δυνατότητα εξασφάλισης εγκυρότητας της βαθμονόμισης (π.χ. ύπαρξη πρότυπης 

καμπύλης βαθμονόμησης στο λογισμικό από τον κατασκευαστή, προς σύγκριση με την πειραματική).

Να κάνει μέτρηση επείγοντος STAT ανά πάσα στιγμή καθ’ολη τήν διάρκεια λειτουργίας, και να τα μετρά 

αμέσως χωρίς να διακόπτεται η συνεχής λειτουργία και ροή ανάλυσης των δειγμάτων ρουτίνας του 

αναλυτή.

Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού αποτελεσμάτων και στατιστικών δεδομένων 

λειτουργίας και δυνατότητα μεγάλης ποικιλίας εκτυπώσεων. Επίσης να έχει απλό και φιλικό στο χρήστη  

λειτουργικό σύστημα με εικονίδια περιγραφής εντολών.

Να είναι ανοικτό Σύστημα δηλαδή να έχει δυνατότητα προγραμματισμού άλλων εξετάσεων ανάλογα με 

την επιθυμία του χρήστη.

 Η δυνατότητα πραγματοποίησης περισσοτέρων των 2 μετρήσεων (για κάθε μετρούμενη παράμετρο) , να 

δίνει τον μέσο όρο αυτών , για να αποφεύγονται οι επαναλήψεις και να διασφαλίζεται η ακρίβεια της 

μεθόδου .

 Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας 

και να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα που απαιτούνται για τη σωστή και πλήρη λειτουργία 

του. 

Κάλυψη  συμμετοχής σε οργανωμένα προγράμματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητος για τον έλεγχο 

απόδοσης των  αναλυτών. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  με α.α  4-31  (ΤΕΜΑΧΙΑ 2)

 Όσον αφορά τα πλυσίματα του αναλυτή  θα εκτιμηθεί θετικά η δυνατότητα προγραμματισμού και 

εκτέλεσης ηλεκτρονικά χωρίς την παρουσία χειριστή



Η εκχύλιση του DNA να γίνεται με άμεση προσφορρόφηση του DNA από δείγμα ολικού αίματος σε 

μεμβράνη 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση Εργαστηρίων καί Κέντρων πού χρησιμοποιούν 

αντιστοιχα αντιδραστήρια καί Αναλυτές μέ τά προσφερόμενα.

Nά έχει Ταχύτητα > 300 t/h. Να λειτουργεί σε τάση 220 V+ 10% , και να είναι επιτραπέζιος αναλυτής.

ΚΙΤ σε DNA strip τεχνολογία για την ανίχνευση των μεταλλάξεων των 

Παράγοντα Leiden(G1691A)

Προθρομβίνης (G20210A)

2 μεταλλάξεων του MTHFR (C677T,A1298C)

Πολυμορφισμός στην περιοχή του εκινητή του γονιδίου PAI-1(-6754G και Α-844G)

Nα περιέχει ορούς ελέγχου (control) μη ειδικών αντιδράσεων για την αποφυγή ψευδώς θετικών 

αποτελεσμάτων 

Να περιέχει ορό ελέγχου της ευαισθησίας του υβριδισμού για κάθε μετάλλαξη και ορό ελέγχου για την 

απόδοση της αντίδρασης του conjuagate 

Nα διαθέτει control DNA πολυμεράση 

Να υπάρχει  δυνατότητα πλήρους ή μερικής αυτοματοποίησης του υβριδισμού 

Να απαιτείται σχετικά μικρός χρόνος ολοκλήρωσης της εξέτασης (  extraction DNA –αποτέλεσμα )̴-3ώρες

Να προσφερθεί απαραιτήτως και δεύτερος αναλυτής της ιδίας  παραγωγικότητας ως αναλυτής εφημερίας 

και εφεδρικός του πρώτου, ο οποίος να χρησιμοποιεί τα ίδια αντιδραστήρια και αναλώσιμα με τον κυρίως 

αναλυτή.

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΡΙΑΚΟ  ΕΛΕΓΧΟ  ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ STRIP ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ   με α.α  32 

Να  κάνει Αυτόματο έλεγχο και διαχείριση όλων των χρησιμοποιούμενων κυβεττών, αναλωσίμων, 

δειγμάτων , υγρών αντιδραστηρίων με τη βοήθεια αισθητήρων στάθμης και να  προειδοποιεί τον  χρήστη 

για τυχούσα έλλειψη. Η τροφοδοσία  των αναλωσίμων και η πλήρωση των υγρών πλύσης να γίνεται 

οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του αναλυτή. 

Να δέχεται  τουλάχιστον 90 δείγματα σε αρχικά σωληνάρια αιμοληψίας ή καψίδια κάθε είδους και 

διαστάσεων ή ειδικούς υποδοχείς (eppendorf) για δείγματα μικρού όγκου. 

Να διαθέτει  Πρόγραμμα Ποιοτικού Ελέγχου Εξετάσεων και Αποτελεσμάτων. Να εκτελεί αυτόματες 

αραιώσεις και επανάληψη μετρήσεων. Αυτόματος Προγραμματισμός συνέχισης ανάλυσης, με σύγκριση 

αποτελεσμάτων (reflex testing).

Να διαθέτει δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό Η/Υ, LIS  Εργαστηρίου, HIS Νοσοκομείου.

Να διαθέτει δύο διανεμητές (pipetors), ο ένας για τα δείγματα, standards, controls  και ο άλλος για τα 

δυο διανομέων κατά τη διάρκεια της  διανομής. 

Η εξέλιξη  των μετρήσεων νά παρακολουθείται από τήν οθόνη του Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή καί να δύναται να εκτυπωθεί.

Ο Αναλυτής να εχει τη δυνατότητα αυτοελέγχου καί εντοπισμού τεχνικών βλαβών.

Νά εκπλένεται αυτόματα ,χωρίς επέμβαση του χειριστή, κατά τό ξεκίνημα καί μετά τό πέρας της ρουτίνας 

του εργαστηρίου. 



Να συνοδεύεται από    εσωτερικό έλεγχο ποιότητος τριών επιπέδων για εβδομαδιαίο έλεγχο λόγω 

Να μην απαιτεί επιπλέον καθαριστικά προς μείωση του όγκου των αποβλήτων

Να διαθέτει διαφορετικές παροχές υγρών έκπλυσης για διαφορετικούς τύπους υγρών (Buffers) και  φιάλη 

αποβλήτων εξωτερικής διοχέτευσης σε κλειστό σύστημα για την ασφαλέστερη διαχείρισή τους.

Να έχει προτοποθετιμένα φίλτρα 405, 450, 490,550 και 620 nm τη δυνατότητα πολυχρωματικής  

Να είναι πλήρως ανοικτού τύπου και να δέχεται αντιδραστήρια ανοσοενζυμικών μεθόδων διαφόρων 

κατασκευαστών και διαφορετικής πολυπλοκότητας τύπου microelisa

Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή 

Ο αναλυτής να διαθέτει ενσωματωμένο BARCODE READER για την εύκολη ανίχνευση των δειγμάτων 

Ο αναλυτής να διαθέτει CE 

Όλες οι προδιαγραφές να αποδεικνύονται από τα επίσημα prospectus του αναλυτή .

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ  ΑΝΑΛΥΤΗ ELISA  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ    

α.α 34-38

Να διαθέτει τουλάχιστον 2  μικροπλάκες σε ταυτόχρονη και ανεξάρτητη λειτουργία 

Να χρησιμοποιεί μεταλλική βελόνα για διανομή/αραίωση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με σύστημα 

Να έχει στατώ  αντιδραστηρίων  τα οποία δέχονται τα φιαλίδια αντιδραστηρίων  των κιτ χωρίς διαδικασία 

μετάγγισής τους σε άλλα δοχεία. 

Να διαθέτει ανεξάρτητους επωαστικούς  θαλάμους  σε αντιστοιχία με τον αριθμό των πλακών, με 

ρυθμιζόμενη ανακίνηση και θερμοκρασία (από 25°C έως 40°C με βήματα 1οC.

Να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής του πρωτοκόλλου σε οποιαδήποτε κλασσική μέθοδο εκχύλισης DNA 

Η εταιρεία στην οποία θα κατακυρωθούν  τα ανωτέρω είδη θα συνοδεύει την προσφορά με 

-Θερμοκυκλοποιητή 

-Ανακινητή θερμικό με ακρίβεια επώασης μικρότερη του ±1ο C

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜETΡΗΣΗ ΤΗΣ  ΤΚΕ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕ α.α  33

Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος σε όλα τα στάδια λειτουργίας του που περιλαμβάνουν: -αραίωση 

και διανομή δείγματος,- επώαση, -πλύσιμο,- προσθήκη αντιδραστηρίων,- μέτρηση της απορροφήσεως και -

Το απαιτούμενο δείγμα να μην ξεπερνά τα 200Μl αίματος 

Να υπάρχει ενσωματωμένο σύστημα ανάδευσης ώστε σε συνδυασμό με τα σωληνάρια να μην επιτρέπουν 

τη δημιουργία πηγμάτων .

Να δίνεται η δυνατότητα αυτόματης διόρθωσης αποτελεσμάτων με βάση τη θερμοκρασία και τον 

Αιματοκρίτη , σύμφωνα με την απαίτηση της Διεθνούς Βιβλιογραφίας .

Να υπάρχει ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 

Να  μετρά κα άλλους παραμέτρους (παράγοντες αναιμίας ,αιματοκρίτη κ.λ.π) για να μπορεί να εξαχθεί 

γρήγορη εκτίμηση της αιματολογικής κατάστασης του ασθενή .

Η μέτρηση ΤΚΕ να γίνεται με ταχεία μέθοδο υψηλής ακρίβειας σε λιγότερο από 30sec προκειμένου να 

επιτυγχάνεται ταχύτητα στα αποτελέσματα και εξοικονόμηση χρόνου από το εργαστηριακό προσωπικό 

(Να περιγράφεται η αρχή της μεθόδου προς αξιολόγηση ) 

Η μέτρηση να γίνεται απευθείας από το σωληνάριο γενικής αίματος με EDTA , έτσι ώστε να μην απαιτείται 

επιπλέον σωληνάριο για την μέτρηση ΤΚΕ.



Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης τουλάχιστον 20 διαφορετικών εξετάσεων, εξασφαλίζοντας 

μεγάλη αυτονομία. Να είναι δυνατή η φόρτωση περισσότερων του ενός αντιδραστηρίων για την ίδια 

εξέταση, ακόμα και διαφορετικής παρτίδας (Lot).

Οι καμπύλες βαθμονόμησης των ζητούμενων εξετάσεων να έχουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη διάρκεια.

Να διαθέτει ενσωματωμένο πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου. 

Να διαθέτει σύστημα ανάγνωσης barcode για τα δείγματα, τα αντιδραστήρια και τα calibrators.

Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης πήγματος και φυσαλίδων και να παρέχει δυνατότητα εντοπισμού και 

επισήμανσης βλαβών με ενδείξεις επί της οθόνης.

Η συσκευασία των αντιδραστηρίων να διαθέτει κατάλληλο κάλυμμα για να αποφεύγεται η εξάτμιση ή 

πιθανή επιμόλυνση μετά το πρώτο άνοιγμα της.

Να υποστηρίζεται από σύστημα σταθεροποίησης τάσης (UPS), με δαπάνη του μειοδότη.

Να έχει δυνατότητα αρχειοθέτησης αποτελεσμάτων και να δύναται να συνδεθεί με το σύστημα 

διαχείρισης αποτελεσμάτων (LIS) του Εργαστηρίου με δαπάνη του μειοδότη.

Να διαθέτει αυτόματη επαναφορά σε  περίπτωση βλάβης ώστε  να μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία από 

το σημείο που σταμάτησε, με επέμβαση του χρήστη ώστε να μην ακυρώνεται η εργασία που σημαίνει 

πρόσθετο οικονομικό κόστος.

Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης της στάθμης των δειγμάτων. Επιπλέον να προειδοποιεί με 

οπτικό σήμα πριν εξαντληθεί οποιοδήποτε αντιδραστήριο  ή άλλο αναλώσιμο και πριν λήξει η καμπύλη 

βαθμονόμησης.

Να διαθέτει ενσωματωμένο ψυγείο για την φύλαξη όλων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων στους 4-10ο 

C. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΜΕ 

α.α  39-43

Ο προσφερόμενος αναλυτής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τυχαίας προσπέλασης (random access) και 

να στηρίζεται στη μέθοδο της χημειοφωταύγειας.

Να είναι μικρού όγκου και βάρους, επιτραπέζιος, αυτοτελής μονάδα και όχι σύνθεση περισσότερων 

μονάδων. 

Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 100 εξετάσεις ανά ώρα. 

Να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων και αντιδραστηρίων χωρίς διακοπή της λειτουργίας του. Να 

διαθέτει δυνατότητα αρχικής φόρτωσης τουλάχιστον 60 δειγμάτων.

Να μετρά τα επείγοντα δείγματα (STAT) οποιαδήποτε στιγμή, άμεσα, χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία 

του οργάνου.

Να διαθέτει  λογισμικό λειτουργίας του αναλυτή στα Ελληνικά τόσο στην επικοινωνία όσο και στην 

εκτύπωση των αποτελεσμάτων  σε υπολογιστή σύγχρονης τεχνολογίας , λειτουργικό WINDOWS Xp ή 

νεώτερο.

Το λογισμικό να έχει ευελιξία στην δημιουργία καμπυλών με  standard ή calibrator για  βαθμονόμηση 

ανάλογα με την εξέταση, αποθήκευση και ανάκληση  καμπύλης ‘’αναφοράς’’ για αποφυγή δημιουργίας 

νέας και κυρίως να μπορεί να επαναπροσδιορίζει καμπύλες με 2 standard ή  calibrator επιτρέποντας την 

μέγιστη οικονομία του προσδιορισμού.

Να συνοδεύεται από Η/Υ, με λογισμικό σε περιβάλλον windows , εύχρηστο προγραμματισμό με 

επικοινωνία στην Ελληνική γλώσσα  για τον εύκολο χειρισμό από το προσωπικό. 

Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσεως (UPS) που να καλύπτει αναλυτή και ηλεκτρονικό υπολογιστή.



• Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα κανάλια μέτρησης με δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης στην 

οθόνη και σύγκρισης όλων των εν εξελίξει μετρήσεων. 

• Να συνοδεύεται από ηλεκτρονική πιπέττα ακρίβειας για την προσθήκη δειγμάτων – αντιδραστηρίων.

• Να τεκμηριώνονται επιστημονικά, μέσα από διεθνή βιβλιογραφία σχετική με τη διαχείριση της 

αιμορραγίας, τα πλεονεκτήματα του αναλυτή αναφορικά με την εξοικονόμηση παραγώγων αίματος και 

σκευασμάτων, την μείωση χρόνου παραμονής του ασθενούς στη μονάδα, την μείωση θνησιμότητας και 

την μείωση του συνολικού νοσοκομειακού κόστους

• Να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο, των εν εξέλιξη 

θρομβοελαστογραφημάτων της αντίστοιχης εκτελούμενης εξέτασης από το χώρο χρήσης του αναλυτή  σε 

χειρουργεία, ΜΕΘ και σε αντίστοιχα τμήματα, όπου κρίνεται απαραίτητη η άμεση αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων.

Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια και οι βαθμονομητές να είναι υγρά και έτοιμα προς χρήση. Για κάθε μία 

εξέταση να απαιτείται μόνο ένας φορέας αντιδραστηρίου. 

Ο αναλυτής να διενεργεί όλες τις ζητούμενες από τη διακήρυξη εξετάσεις.

Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα υλικά για τη διεξαγωγή των ζητούμενων εξετάσεων, σύμφωνα και με 

τη διάρκεια ζωής των προϊόντων μετά το άνοιγμα της συσκευασίας τους. Οι ζητούμενες από τη διακήρυξη 

ποσότητες συμπεριλαμβάνουν τις απαιτούμενες εξετάσεις για ποιοτικό έλεγχο. Ο προμηθευτής θα πρέπει 

να προσφέρει όλα τα απαιτούμενα από τον κατασκευαστή υλικά για τη διενέργεια των βαθμονομήσεων 

των ζητούμενων εξετάσεων. 

• Να παρέχει τη δυνατότητα της συνολικής εκτίμησης του αιμοστατικού μηχανισμού, ταυτόχρονα δε να 

δύναται να διακρίνει εάν η αιμοστατική διαταραχή οφείλεται σε έλλειψη ινωδογόνου, έλλειψη ή 

πλεόνασμα λοιπών παραγόντων πήξης,  αιμοπεταλιακή διαταραχή ή/και υπερινωδόλυση, φαρμακευτική 

αγωγή που επηρεάζει την αιμόσταση ή αιμοαραίωση, υπο/υπερθερμία, αναισθητικά κτλ. Να δέχεται ως 

δείγμα ολικό αίμα με ή χωρίς αντιπηκτικό, και πλάσμα φτωχό ή πλούσιο σε αιμοπετάλια.

• Να βασίζεται στη μέθοδο της περιστροφικής θρομβοελαστομετρίας και να περιλαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα εξαρτήματα για τη διενέργεια πλήρους ανάλυσης.

• Να ανιχνεύει όλα τα στάδια της δημιουργίας και σταθεροποίησης του θρόμβου καθώς και την πρόωρη ή 

μη λύση του θρόμβου.

• Να έχει μικρό χρόνο θέσης σε λειτουργία (μικρότερο από 10 λεπτά) και ταχύτητα μέτρησης 10-15 λεπτά 

από τη λήψη έως το αποτέλεσμα, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα το αποτέλεσμα της μέτρησης να 

επηρεάσει άμεσα τη θεραπευτική αγωγή προεγχειριτικά, διεγχειριτικά και μετεγχειριτικά.

• Να είναι εύκολο στη χρήση με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή με εύχρηστο πρόγραμμα 

λειτουργίας, δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων, αναλυτική παρουσίαση των οδηγιών χρήσης 

σε οθόνη αφής και να είναι ανοικτό σε εφαρμογή ερευνητικών πρωτοκόλλων.

Οι ανωτέρω προδιαγραφές αποτελούν την ελάχιστη απαίτηση του εργαστηρίου και είναι υποχρεωτική η 

κάλυψη τους.  Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης όπου θα απαντώνται μία προς μία όλες οι ανωτέρω 

προδιαγραφές και να τεκμηριώνονται με παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια ή prospectus του 

κατασκευαστή. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ-ΠΗΞΗ-

ΙΝΩΔΟΛΥΣΗ) ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ α.α 44-47 



Να έχει παραγωγικότητα 60 εξετάσεις ανά ώρα.

 Να διαθέτει έγχρωμη, επίπεδη οθόνη αφής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

1. Κορρέ Μαρία 

2. Μανδηλάρης Γεώργιος 


3. Μουσταφέρη Ευγενία  

Να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τις ακόλουθες εξετάσεις : ACA IgG, ACA IgM, B2GPI IgG, B2GPI IgM, HIT 

IgG, B2GPI Domain1

• Να λειτουργεί σε ρεύμα 220 V/ 50 Hz.

• Πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, εγχειρίδια χειρισμού και συντήρησης.

• Να υπάρχει πλήρης και άμεση τεχνική κάλυψη από την εταιρεία, εφόσον ζητηθεί.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 

ΗΠΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΜΕ α.α 48-53

 Ο αναλυτής να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος, σύγχρονης τεχνολογίας, τυχαίας προσπέλασης ( 

Random Access ) και η αρχή λειτουργίας του να βασίζεται στη χημειοφωταύγεια.

 Να διαθέτει δύο ρύγχη, ένα για τα αντιδραστήρια και ένα για τα δείγματα.

 Να διαθέτει 20 θέσεις αντιδραστηρίων.

Να διαθέτει 30 θέσεις δειγμάτων και να έχει τη δυνατότητα να δέχεται σωληνάρια αιμοληψίας και 

καψάκια.

 Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα γραμμικής ανάγνωσης ( bar code reader ) για τα αντιδραστήρια και 

για τα δείγματα.

• Να έχει δυνατότητα αρχειοθέτησης αποτελεσμάτων και να δύναται να συνδεθεί με το σύστημα 

διαχείρισης αποτελεσμάτων (LIS) του Εργαστηρίου με δαπάνη του μειοδότη.

 Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής προτυποποιημένης πρότυπης καμπύλης με τη μορφή γραμμικού 

κώδικα ( bar coded card ).

 Να διαθέτει τη δυνατότητα ανάλυσης επειγόντων δειγμάτων καθώς και τη δυνατότητα αυτόματης 

εκτέλεσης διαφορετικών εξετάσεων, όταν τα αποτελέσματα είναι εκτός καθορισμένων ορίων (reflex 

testing ).

• Η κατασκευάστρια εταιρία να διαθέτει τυποποιημένα, έτοιμα προς χρήση αντιδραστήρια για την 

εκτέλεση όλων των τυποποιημένων μετρήσεων, καθώς και αντιδραστήρια ποιοτικού ελέγχου.

• Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή.






