ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΦ
ΕΓΑΣΤΗΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ρ.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΟΦΡΟΛΗΣ
ΡΟΔΙΑΓΑΦΟΝΤΑΙ :
Α. ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Για τισ εξετάςεισ του Ρίνακα Α ηθτείται να προςφερκοφν:

- Ζνα αυτόνομο προαναλυτικό ςφςτθμα επεξεργαςίασ δειγμάτων
-Δφο αυτόματοι ανοςοβιοχθμικοί αναλυτζσ για το κεντρικό εργαςτιριο και ζνασ ανοςοβιοχθμικόσ
αναλυτισ για το εργαςτιριο τθσ εφθμερίασ.
Β. ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΣΗΣ
Για τισ εξετάςεισ του Ρίνακα Β ηθτείται να προςφερκοφν μόνο τα αντιδραςτιρια με τα απαραίτθτα υλικά
βακμονόμθςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου (χωρίσ ςυνοδό εξοπλιςμό) που κα εφαρμοςτοφν ςτουσ
βιοχθμικοφσ αναλυτζσ του κεντρικοφ εργαςτθρίου.
Γ. ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Για τισ εξετάςεισ του Ρίνακα Γ ηθτείται να προςφερκεί:

-Ζνασ αυτόματοσ ανοςολογικόσ αναλυτισ για το κεντρικό εργαςτιριο
Δ.ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΏΝ ΡΩΤΕΙΝΩΝ
Για τισ εξετάςεισ του Ρίνακα Δ ηθτείται να προςφερκεί:

-Ζνασ αυτόματοσ αναλυτισ Νεφελομετρίασ για το κεντρικό εργαςτιριο
Ε. ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΟΦΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΡΩΤΕΙΝΩΝ
Για τισ εξετάςεισ του Ρίνακα Ε ηθτείται να προςφερκεί:

-Ζνα αυτόματο ςφςτθμα τριχοειδικισ θλεκροφόρθςθσ ,για το κεντρικό εργαςτιριο
Δ.ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΩΝ
Για τισ εξετάςεισ του Ρίνακα ΣΤ ηθτείται να προςφερκοφν:
1.Ζνασ αυτόματοσ αναλυτισ φυςικοχθμικϊν παραμζτρων οφρων για το κεντρικό εργαςτιριο
2.Ενασ αυτόματοσ αναλυτισ μικροςκόπθςθσ οφρων για το κεντρικό εργαςτιριο
3.Ενασ θμιαυτόματοσ αναλυτισ οφρων για τισ ανάγκεσ τθσ εφθμερίασ

1

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Κρίνεται απαραίτθτο για τθν εκτζλεςθ των εξετάςεων που αναφζρονται ςτον Ρίνακα Α, να προςφερκοφν
1 αυτόνομο προαναλυτικό ςφςτημα επεξεργαςίασ δειγμάτων και 3 ανεξάρτητοι μεικτοί
ανοςοβιοχημικοί αναλυτζσ (ενοποιημζνη πλατφόρμα ανάλυςησ δειγμάτων Κλινικήσ Χημείασ &
Ανοςολογίασ, οι 2 για το κεντρικό εργαςτήριο και 1 για το εργαςτήριο τησ εφημερίασ).
Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα είναι νζασ τεχνολογίασ περιλαμβάνοντασ τισ τελευταίεσ εξελίξεισ ςτον
τομζα τθσ αυτοματοποίθςθσ των εργαςτθρίων και τθσ τεχνολογίασ των εξετάςεων.
1) Ρροδιαγραφζσ αυτόνομου προαναλυτικοφ ςυςτήματοσ
Να προςφερκεί πλιρεσ προαναλυτικό ςφςτθμα επεξεργαςίασ πρωτογενϊν δειγμάτων με δυνατότθτα
φυγοκζντρθςθσ, αποπωματιςμοφ, επιμεριςμοφ δειγμάτων ςε δευτερογενι, ταξινόμθςθσ πρωτογενϊν και
δευτερογενϊν δειγμάτων, φφλαξθσ, επιμεριςμοφ κακϊσ και ταξινόμθςθσ υλικϊν ποιοτικοφ ελζγχου. Θ
κάκε επεξεργαςία των μονάδων να μπορεί να λειτουργεί είτε ςυνολικά είτε αυτόνομα.
Απαιτοφμενα τεχνικά χαρακτηριςτικά του αυτόνομου προαναλυτικοφ ςυςτήματοσ:
1. Να ζχει δυνατότθτα διαχείριςθσ δειγμάτων με προτεραιότθτα (STAT).
2. Να ζχει δυνατότθτα διαχείριςθσ ςωλθναρίων πολλαπλϊν τφπων και διαςτάςεων (διαφόρων ειδϊν
διαμζτρου και φψουσ), διαχείριςθσ δειγμάτων οροφ, πλάςματοσ, οφρων, ορϊν ποιοτικοφ ελζγχου.
3. Να υπάρχει θ δυνατότθτα αναηιτθςθσ δείγματοσ (είτε με τον κωδικό δείγματοσ, είτε με τθν ϊρα
φόρτωςθσ επί του ςυςτιματοσ) και πλθροφοριϊν αυτοφ ωσ προσ τθν πορεία του, τθσ κατάςταςθσ
επεξεργαςίασ του και τθσ κζςθσ του ςτθν οποία βρίςκεται.
4. Θ μονάδα φυγοκζντρθςθσ να ζχει δυνατότθτα:
ςυνεχοφσ φόρτωςθσ δειγμάτων
ανάγνωςθσ γραμμοκϊδικα δειγμάτων (bar code)
ταξινόμθςθσ ςε φορείσ δειγμάτων με πρόβλθμα κατά τθν φυγοκζντρθςθ (μθ ανάγνωςθ bar code,
πρόβλθμα μεταφοράσ ςωλθναρίου, πρόβλθμα φυγοκζντρου κλπ) με αντίςτοιχο μινυμα ςφάλματοσ
για πλθροφορίεσ
διαμόρφωςθσ τθσ κερμοκραςίασ φυγοκζντρου με δυνατότθτα ελζγχου και προειδοποίθςθσ
απόκλιςθσ αυτισ
αυτόματθσ εξιςορρόπθςθσ των δειγμάτων (auto balance)
διαμόρφωςθσ από το χριςτθ του χρόνου και τθσ ταχφτθτασ φυγοκζντρθςθσ
διαμόρφωςθσ από το χριςτθ του αρικμοφ δειγμάτων ανά παρτίδα και του χρονικοφ περικωρίου
αναμονισ δειγμάτων (επειγόντων και ρουτίνασ) για φυγοκζντρθςθ
5. Θ μονάδα επιμεριςμοφ να ζχει δυνατότθτα:
ςυνεχοφσ φόρτωςθσ δειγμάτων
αναγνϊριςθσ του τφπου ςωλθναρίων, τθσ παρουςίασ πωμάτων κακϊσ και τθσ ανάγνωςθσ
γραμμοκϊδικα δειγμάτων (bar code)
οπτικισ αναγνϊριςθσ δείγματοσ με ςάρωςθ του bar-code, αναγνωρίηοντασ το φψοσ και τθν
διάμετρο του ςωλθναρίου, τθ ςτάκμθ του δείγματοσ και του χρϊματοσ πωμάτων των ςωλθναρίων.
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αποπωματιςμό πρωτογενϊν ςωλθναρίων, διαφόρων τφπων ςωλθναρίων και ειδϊν πωμάτων
(βιδωτά ι και ελαςτικά πϊματα) και αςφαλι απόκεςθ πωμάτων ςε δοχείο αποβλιτων
παραγωγισ πολλαπλϊν δευτερογενϊν δειγμάτων ανά πρωτογενζσ δείγμα βάςει κανόνων που κζτει
ο χειριςτισ, με επιλογι ρφκμιςθσ του όγκου δευτερογενοφσ δείγματοσ ςφμφωνα με τον όγκο που
απαιτεί θ κάκε εξζταςθ ι με ςτακερό όγκο που προςδιορίηεται για κάκε χριςθ, ανίχνευςθσ
ανεπαρκοφσ δείγματοσ, φυςαλίδων και πιγματοσ
χριςθ ρυγχϊν μιασ χριςθσ για τθν αποφυγι επιμολφνςεων μεταξφ των δειγμάτων (carry over) και
αςφαλι απόκεςθ ρυγχϊν ςε δοχείο αποβλιτων
αυτόματθ εκτφπωςθ και επικόλλθςθ ετικετϊν bar code για τα δευτερογενι δείγματα κακϊσ και
επιλογι ρφκμιςθσ του γραμμοκϊδικα bar code των δευτερογενϊν ςωλθναρίων
ταξινόμθςθ πρωτογενϊν και δευτερογενϊν ςωλθναρίων με επιλογι οριςμοφ τθσ κζςθσ
ταξινόμθςθσ μετά τον επιμεριςμό, θ οποία ομαδοποίθςθ να δφναται να κακοριςτεί από τον
χειριςτι
ταξινόμθςθσ ςε φορείσ δειγμάτων με πρόβλθμα κατά τον επιμεριςμό (μθ ανάγνωςθ bar code,
πρόβλθμα επιμεριςμοφ, κλπ) με αντίςτοιχο μινυμα ςφάλματοσ για πλθροφορίεσ
ςυνεχοφσ φόρτωςθσ αναλωςίμων ρυγχϊν και δευτερογενϊν ςωλθναρίων κακϊσ και αυτόματθσ
παρακολοφκθςθσ τθσ εναπομείνουςασ ποςότθτασ των δοχείων αναλωςίμων και αποβλιτων
ςυνζχιςθ λειτουργίασ τθσ μονάδασ επιμεριςμοφ ακόμθ και όταν προκφπτει πρόβλθμα με μια
λειτουργία (π.χ. αποπωματιςμόσ) ϊςτε να μποροφν να ςυνεχιςτοφν οι υπόλοιπεσ λειτουργίεσ του
6. Θ μονάδα ταξινόμηςησ να ζχει δυνατότθτα:
ταξινόμθςθσ ςε ςτατϊ του ςυςτιματοσ είτε ςε διάφορουσ δειγματοφορείσ διαφόρων αναλυτικϊν
ςυςτθμάτων (να αποδεικνφεται), με επιλογι οριςμοφ τθσ κζςθσ ταξινόμθςθσ ανά ομάδα θ οποία
ομαδοποίθςθ να δφναται να κακοριςτεί από τον χειριςτι
ταξινόμθςθσ ςε φορείσ των επειγόντων δειγμάτων ι των δειγμάτων με πρόβλθμα (μθ ανάγνωςθ
bar code κλπ) με αντίςτοιχο μινυμα ςφάλματοσ για πλθροφορίεσ
7. Το ςφςτθμα να ζχει ςυνολικι χωρθτικότθτα ταξινόμθςθσ τουλάχιςτον 200 πρωτογενϊν και
δευτερογενϊν ςωλθναρίων και με ςυνολικι ταχφτθτα τουλάχιςτον 400 πρωτογενϊν και δευτερογενϊν
ςωλθναρίων τθν ϊρα με τοποκζτθςθ ςε δειγματοφορείσ.
8. Να διακζτει ειδικζσ ψυχόμενεσ κζςεισ για φφλαξθ τουλάχιςτον 15 ορϊν ποιοτικοφ ελζγχου (controls)
επί του ςυςτιματοσ. Να ζχει δυνατότθτα αυτόματθσ προγραμματιςμζνθσ παραγωγισ δευτερογενϊν
ςωλθναρίων ποιοτικοφ ελζγχου με επιλογι ρφκμιςθσ του όγκου αυτοφ και ταξινόμθςθσ για χριςθ
ανάλογα με τισ ανάγκεσ διενζργειασ του ποιοτικοφ ελζγχου του εργαςτθρίου. Να παρζχει
παρακολοφκθςθ με επιςιμανςθ για τθν κατάςταςθ των υλικϊν ποιοτικοφ ελζγχου (ποςότθτα όγκου,
θμερομθνίασ λιξθσ και ςτακερότθτα των controls, κερμοκραςίασ χϊρου φφλαξθσ)
9. Το πρόγραμμα λειτουργίασ να είναι εφχρθςτο με ζγχρωμθ οκόνθ αφισ, με δυνατότθτα βοικειασ
(help) χριςθσ, να παρζχει άμεςθ πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ με λεπτομζρειεσ ςχετικά με το εκάςτοτε
μινυμα (με κωδικό) ςφάλματοσ και με ιςτορικό μθνυμάτων, οπτικοακουςτικισ προειδοποίθςθσ ι
ενθμζρωςθσ, με δυνατότθτα ενθμζρωςθσ τθσ κατάςταςθσ του ςυςτιματοσ και τθσ πορείασ των
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δειγμάτων, με δυνατότθτα διαςφνδεςθσ με το LIS εργαςτθρίου ι άλλο λογιςμικό (middleware) κακϊσ
και λειτουργία πρόβλεψθσ για τθν κατανάλωςθ αναλωςίμων βάςθ πραγματικϊν δεδομζνων από
δείγματα που επεξεργάςτθκε το ςφςτθμα (ςτατιςτικά ςτοιχεία μζςω ιςτορικοφ λειτουργίασ και
επεξεργαςίασ δειγμάτων).
10.Να απαιτεί τθν λιγότερθ δυνατι ςυντιρθςθ (εβδομαδιαία, μθνιαία, κλπ). Να αναφερκοφν αναλυτικά
οι διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ ϊςτε να αξιολογθκοφν. Οι διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ να
εμφανίηονται ςε αρχείο καταγραφισ για εφκολθ χριςθ - αυτόματθ παρακολοφκθςθ και για ανάκλθςθ
των πρόςφατων διαδικαςιϊν.
11.Το ςφςτθμα να μπορεί να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ φυςικισ μελλοντικισ ςφνδεςθσ με
ανοςοβιοχθμικό ι βιοχθμικό αναλυτι, μετατρζποντάσ το όλο ςφςτθμα ςε πλιρεσ ςφςτθμα
προανάλυςθσ και διενζργειασ ανοςοβιοχθμικϊν ι βιοχθμικϊν εξετάςεων, με ταυτόχρονθ επιςτροφι
των δειγμάτων ςτθ μονάδα ταξινόμθςθσ για περαιτζρω επεξεργαςία.
12.Θ εταιρεία κα πρζπει να παρζχει πλιρθ τεχνικι κάλυψθ με υποκατάςτθμα ςτθν Θεςςαλονίκθ. Το
service και τα ανταλλακτικά, πζραν των αναφερομζνων ςτθν προςφορά, κα βαρφνουν τον
προμθκευτι, ο οποίοσ κα ζχει και τθν υποχρζωςθ να εκπαιδεφςει τουσ χειριςτζσ του οργάνου δωρεάν,
ςτον χϊρο του εργαςτθρίου.
13.Απαραίτθτα μαηί με τθν οικονομικι προςφορά του ςυςτιματοσ να προςφερκοφν ςε ςυςκευαςίεσ όλα
τα απαραίτθτα αναλϊςιμα (ρφγχθ μιασ χριςθσ, δευτερογενι ςωλθνάρια κ.λ.π.) που απαιτοφνται για
τθν ομαλι λειτουργία του ςυςτιματοσ. Πτι δεν αναφερκεί ςτθν προςφορά κα δίνεται δωρεάν για όλο
το διάςτθμα χριςθσ του ςυςτιματοσ.
14.Να υποςτθρίηεται από ςφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ τάςθσ (UPS), με δαπάνθ του προμθκευτι.
15.Είναι απαραίτθτο το ςφςτθμα να ςυνοδεφεται από ειδικό ενδιάμεςο λογιςμικό του ζργου του
προαναλυτικοφ ςυςτιματοσ και των ανοςοβιοχθμικϊν αναλυτϊν, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν και
τθν παροχι επιςκόπθςθσ τθσ διαχείριςθσ των δειγμάτων. Το λογιςμικό αυτό πρζπει να διακζτει και να
παρζχει τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά:
Nα μπορεί να ςυνδεκεί αμφίδρομα με το LIS του εργαςτθρίου.
Να ανιχνεφει τα δείγματα ανά πάςα ςτιγμι κατά τθν αναλυτικι πορεία τουσ ςτο προαναλυτικό
και ςτουσ αναλυτζσ και να παρζχει πλιρθ ιχνθλαςιμότθτα των δειγμάτων για τουσ χειριςτζσ.
Το λογιςμικό πρζπει να διακζτει ενςωματωμζνο ςφςτθμα ελζγχου όπου κα εμφανίηονται τα
δεδομζνα ποιοτικοφ ελζγχου όλων των ςυνδεδεμζνων αναλυτϊν ςε αυτό, με γραφικζσ
παραςτάςεισ ι αρικμθτικά.
Εμφάνιςθ επιςθμάνςεων και μθνυμάτων προειδοποίθςθσ χειριςτικϊν και λειτουργικϊν
ςφαλμάτων.
Να εμφανίηει πλθροφορίεσ για τθν κατάςταςθ του προαναλυτικοφ ςυςτιματοσ και για τουσ
ανοςοβιοχθμικοφσ αναλυτζσ.
Δυνατότθτα ςφνδεςθσ και με αναλυτζσ τρίτων προμθκευτϊν.
2) Ρροδιαγραφζσ μεικτών ανοςοβιοχημικών αναλυτών
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Θ δειγματολθψία να γίνεται από το ίδιο ςωλθνάριο δείγματοσ για βιοχθμικζσ και ανοςολογικζσ εξετάςεισ,
και οι αναλυτζσ να ζχουν όςο το δυνατόν μικρότερο όγκο ϊςτε να χωροφν ςτον υπάρχοντα χϊρο του
εργαςτθρίου.
Κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα λθφκοφν υπόψθ οι χωροταξικζσ δυνατότθτεσ του τμιματοσ, ςε
ςχζςθ με τον προςφερόμενο ςυνοδό εξοπλιςμό. Θ εταιρεία ςτθν οποία κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ
κα αναλάβει και το ενδεχόμενο κόςτοσ εγκατάςταςθσ. Να κατατεκεί ςχεδιάγραμμα τοποκζτθςθσ του
εξοπλιςμοφ ςτο χϊρο του εργαςτθρίου, περιγράφοντασ αναλυτικά τισ διαςτάςεισ των επιμζρουσ
μονάδων του ςυςτιματοσ, που κα τεκμθριϊνονται ςε prospectus ι εγχειρίδια χριςθσ.
Απαιτοφμενα τεχνικά χαρακτηριςτικά κάθε ανοςοβιοχημικοφ αναλυτή:
1. Να εκτελοφν απαραίτθτα όλεσ τισ ηθτοφμενεσ εξετάςεισ του Ρίνακα Α και να αναφερκεί θ δυνατότθτα
των επιπλζον εξετάςεων που μποροφν να εκτελεςκοφν.
2. Να αποτελεί ενιαία αυτόνομθ αναλυτικι μονάδα προςδιοριςμοφ ανοςολογικϊν και βιοχθμικϊν
εξετάςεων, που κα αποτελείται από μία αναλυτικι βιοχθμικι μονάδα φυςικά ςυνδεδεμζνθ με μία
ανοςολογικι μονάδα.
3. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, πλιρωσ αυτοματοποιθμζνοσ και να λειτουργεί με τυχαία
προςπζλαςθ δειγμάτων (Random Access).
4. Να υπάρχει δυνατότθτα ςυνεχοφσ φόρτωςθσ δειγμάτων και να μποροφν να φορτωκοφν τουλάχιςτον
250 δείγματα ρουτίνασ για το κεντρικό εργαςτιριο και τουλάχιςτον 100 δείγματα για το εργαςτιριο
τθσ εφθμερείασ.
5. Να ζχει επιπλζον δυνατότθτα ειδικϊν κζςεων για τθ διαχείριςθ επειγόντων δειγμάτων και να
περιγραφεί ο τρόποσ. Τα επείγοντα δείγματα να παίρνουν προτεραιότθτα ςτθ διαχείριςι τουσ ζναντι
των δειγμάτων ρουτίνασ, πλθν όςων δειγματολθπτοφνται τθ ςτιγμι ειςαγωγισ του επείγοντοσ
δείγματοσ, χωρίσ τθν διακοπι τθσ λειτουργίασ των αναλυτϊν.
6. Να μπορεί να δεχκεί ταυτόχρονα πρωτογενι ςωλθνάρια διαφορετικισ διαμζτρου και φψουσ,
καψάκια, καψάκια ςε ςωλθνάριο.
7. Να γίνεται ανίχνευςθ πιγματοσ, ινικισ, φυςαλίδων και ανεπαρκοφσ ςτάκμθσ των δειγμάτων και από
τισ 2 αναλυτικζσ μονάδεσ (βιοχθμικι και ανοςολογικι).
8. Να ζχει δυνατότθτα αναγνϊριςθσ barcode των δειγμάτων και είναι επικυμθτό θ δε διανομι ςτουσ
αναλυτζσ να διενεργείται με τρόπο ϊςτε να μθν δεςμεφονται τα δείγματα ςτουσ επιμζρουσ αναλυτζσ
μετά τθν δειγματολθψία.
9. Ο προγραμματιςμόσ και τα αποτελζςματα τόςο των δειγμάτων όςο και του ποιοτικοφ ελζγχου και τθσ
βακμονόμθςθσ των εξετάςεων, αλλά και θ εν γζνει διαχείριςθ του αναλυτι να πραγματοποιείται από
μια μονάδα ελζγχου (οκόνθ) και ζνα ςθμείο φόρτωςθσ και εκφόρτωςθσ δειγμάτων, βακμονομθτϊν
και υλικϊν ποιοτικοφ ελζγχου.
10. Να εκτελεί αυτόματα επαναλιψεισ, αραιϊςεισ για αποτελζςματα εκτόσ ορίων κακϊσ και εκτζλεςθ
άλλθσ εξζταςθσ ανάλογα με το αποτζλεςμα τθσ πρϊτθσ (Reflex Testing), χωρίσ να απαιτείται
επανατοποκζτθςθ δειγμάτων από τον χειριςτι.
11. Το πρόγραμμα λειτουργίασ να είναι εφχρθςτο με ζγχρωμθ οκόνθ αφισ, με εικόνεσ βοικειασ χριςθσ
και ςυντιρθςθσ (on line help) ϊςτε να παρζχει άμεςθ πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ ςχετικά με το
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εκάςτοτε μινυμα ςφάλματοσ. Θα αξιολογθκεί κετικά θ δυνατότθτα λειτουργίασ του λογιςμικοφ του
αναλυτι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
12. Να επιτρζπει τθν απομάκρυνςθ των ςτερεϊν αποβλιτων εν ϊρα λειτουργίασ.
13. Ο κάκε προςφερόμενοσ αναλυτισ κα πρζπει να ςυνδεκεί αμφίδρομα με το πλθροφοριακό ςφςτθμα
(LIS) του Νοςοκομείου με δαπάνθ του μειοδότθ.
Ρροδιαγραφζσ βιοχημικών
ανοςοβιοχημικοφσ αναλυτζσ

και

ανοςολογικών

μονάδων,

ςυνδεδεμζνων

ςτουσ

μεικτοφσ

Ρροδιαγραφζσ Βιοχημικών Αναλυτών
Να προςφερκοφν 3 αναλυτικζσ βιοχθμικζσ μονάδεσ, μια για κάκε μεικτό ανοςοβιοχθμικό αναλυτι, που
να καλφπτουν κατ’ ελάχιςτο τθσ ςυνολικισ παραγωγικότθτασ των 3.000 εξετάςεων τθν ϊρα
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των εξετάςεων των θλεκτρολυτϊν).
Για λόγουσ παραλλθλιςμοφ των αποτελεςμάτων, τιρθςθσ ελάχιςτθσ παρακατακικθσ αντιδραςτθρίων,
κακϊσ και ανάγκθσ εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, να ζχουν τον ίδιο χειριςμό κακϊσ και να χρθςιμοποιοφν
απαραίτθτα τα ίδια αντιδραςτιρια (ίδια πρωτόκολλα εφαρμογισ αντιδραςτθρίων), αναλϊςιμα και λοιπά
υλικά βακμονόμθςθσ και ελζγχου ποιότθτοσ.
Να περιλαμβάνει τισ εξισ αναλυτικζσ (υπο)μονάδεσ:
 Φωτομετρικι μονάδα
 Μονάδα με ιοντοεπιλεκτικά θλεκτρόδια (ISE), είτε ανεξάρτθτθ είτε ενςωματωμζνθ ςτθν
φωτομετρικι μονάδα
Να καλφπτουν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά για κάκε μονάδα:
Βιοχημική Φωτομετρική Μονάδα
1. Θ κάκε μία βιοχθμικι φωτομετρικι μονάδα του κεντρικοφ εργαςτθρίου να εκτελεί τουλάχιςτον 800
φωτομετρικζσ εξετάςεισ τθν ϊρα. H βιοχθμικι φωτομετρικι μονάδα του εφθμερείου να εκτελεί
τουλάχιςτον 400 φωτομετρικζσ εξετάςεισ τθν ϊρα.
2. Να αναλφει ταυτόχρονα τουσ εξισ τφπουσ δείγματοσ: ορό, πλάςμα, οφρα, ΕΝΥ.
3. Να υποςτθρίηει ανάγνωςθ γραμμικοφ κϊδικα (bar-code) για τθν φόρτωςθ δειγμάτων και
αντιδραςτθρίων.
4. Να διακζτει αναγνϊριςθ ςτάκμθσ και ζλεγχο επάρκειασ του εξεταηόμενου δείγματοσ και να
διαςφαλίηεται θ ανίχνευςθ μθ επαρκοφσ αναρρόφθςθσ δείγματοσ και αντιδραςτθρίου
5. Να ελζγχεται θ ςτάκμθ όλων των αντιδραςτθρίων και αναλϊςιμων και να ειδοποιείται ζγκαιρα ο
χειριςτισ για τυχόν ελλείψεισ τουσ.
6. Να χρθςιμοποιεί ρφγχθ μιασ χριςεωσ για τθν αναρρόφθςθ των δειγμάτων ι άλλθ αξιόπιςτθ μζκοδο
που κα περιγράφεται αναλυτικά, για να εξαλείφεται κάκε πικανι επιμόλυνςθ (carry-over) μεταξφ των
δειγμάτων.
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7. Να διακζτει ενςωματωμζνο ψυγείο ςυντιρθςθσ αντιδραςτθρίων. Τα αντιδραςτιρια να
αναγνωρίηονται με γραμμικό κϊδικα (bar code) και να καταχωροφνται αυτόματα από τον αναλυτι
ϊςτε να μποροφν να παραμζνουν ς' αυτόν μζχρι να καταναλωκοφν πλιρωσ.
8. Να χρθςιμοποιοφνται αντιδραςτιρια που να είναι ζτοιμα προσ χριςθ (χωρίσ αναςφςταςθ). Τα
αντιδραςτιρια που δεν είναι ζτοιμα προσ χριςθ να αφοροφν εξετάςεισ με λιγότερα από 10.000 τεςτ
το χρόνο και ςε ποςοςτό <10%. Θα αξιολογθκεί επίςθσ θ άμεςθ χριςθ των βακμονομθτϊν και των
ορϊν ποιοτικοφ ελζγχου χωρίσ αναςφςταςθ. Είναι επικυμθτό να διακζτει ψυχόμενο χϊρο
αποκικευςθσ βακμονομθτϊν και επιπζδων ποιοτικοφ ελζγχου με barcode.
9. Να δφναται ςε κάκε βιοχθμικι μονάδα να προγραμματιςτοφν και να εκτελεςτοφν τουλάχιςτον 50
διαφορετικζσ βιοχθμικζσ εξετάςεισ ταυτόχρονα ςε κάκε δείγμα.
10.Να δίνει τθ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ φόρτωςθσ, βακμονόμθςθσ και χριςθσ back up αντιδραςτθρίων
ίδιασ και διαφορετικισ παρτίδασ (lot number).
11.Να μθν απαιτείται ςυχνι επαναβακμονόμθςθ όλων των αντιδραςτθρίων.
12.Να διακζτει δυνατότθτα ανίχνευςθσ και μζτρθςθσ δεικτϊν παρεμπόδιςθσ ςτο προσ ανάλυςθ δείγμα
(λιπαιμία, αιμόλυςθ, ίκτερο).
13.Να διακζτει πλενόμενεσ κυβζττεσ πολλαπλϊν χριςεων και να ςυνοδεφεται από ςφςτθμα
επεξεργαςίασ του νεροφ τθσ πόλθσ που κα υπερκαλφπτει τισ θμεριςιεσ ανάγκεσ, κατά προτίμθςθ με
αντίςτροφθ ϊςμωςθ, ςυνεχι ανακφκλωςθ και λάμπα UV ι με μικροβιακό φίλτρο για τθν αποςτείρωςθ
του νεροφ. Το κόςτοσ αγοράσ, εγκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ κα βαρφνει εξ' ολοκλιρου τον
προμθκευτι.
14.Να διακζτει δυνατότθτα εκτφπωςθσ αποτελεςμάτων ανά εξζταςθ ι ανά αςκενι, καμπυλϊν
αντίδραςθσ και βακμονομιςεων.
15.Να ζχει ενςωματωμζνο ςφςτθμα αυτοελζγχου των θλεκτρονικϊν μερϊν και ςφςτθμα ελζγχου των
αποτελεςμάτων. Σε περίπτωςθ βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ να υπάρχει ειδοποίθςθ του χειριςτι με
ταυτόχρονθ παροχι διορκωτικϊν ενεργειϊν για τθν επίλυςι τουσ.
16.Να ζχει δυνατότθτα εςωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου με απεικόνιςθ διαγραμμάτων Levey-Jennings για
θμεριςιο και ςυγκεντρωτικό ζλεγχο ποιότθτασ. Θα ςυνεκτιμθκεί θ δυνατότθτα να εκτελεί αυτόματα
ποιοτικό ζλεγχο βάςθ χρόνου και μετά από τθ βακμονόμθςθ αντιδραςτθρίου, χωρίσ τθν παρζμβαςθ
του χειριςτι.
17.Να ςυνοδεφεται από ςτακεροποιθτι τάςθσ UPS on line με κατάλλθλθ ιςχφ και οπτικοακουςτικι
διάταξθ προειδοποίθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ διακοπισ τθσ τάςθσ του ρεφματοσ και ςτισ περιπτϊςεισ
χαμθλοφ επιπζδου τάςθσ των επαναφορτιηόμενων μπαταριϊν.
18.Ο αναλυτισ να διακζτει ανοιχτά κανάλια, ϊςτε να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και αντιδραςτιρια
του ελεφκερου εμπορίου για εξετάςεισ που δεν ηθτοφνται ςτθν ρουτίνα (μθ υποχρεωτικζσ κακϊσ και
νζεσ εξετάςεισ, αφοφ πρόκειται για τριτοβάκμιο Ρανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο).
19.Θ μειοδότρια εταιρεία κα πρζπει να καλφψει το πρόγραμμα εξωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου, ςφμφωνα
με τθν υπόδειξθ του εργαςτθρίου, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αξιοπιςτία των αποτελεςμάτων για τισ
ηθτοφμενεσ εξετάςεισ.
Υπομονάδα ISE
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1. Θ κάκε μία βιοχθμικι μονάδα του κεντρικοφ εργαςτθρίου αλλά και τθσ εφθμερίασ, να ςυνοδεφεται
από υπομονάδα ISE, είτε ανεξάρτθτθ είτε ενςωματωμζνθ ςτθν φωτομετρικι μονάδα.
2. Αν θ υπομονάδα ISE είναι ανεξάρτθτθ, κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα αναγνϊριςθσ τθσ ςτάκμθσ των
υπό εξζταςθ δειγμάτων, κακϊσ και ςφςτθμα αναγνϊριςθσ τθσ φπαρξθσ πιγματοσ ι ινικισ, ϊςτε να
διαςφαλίηεται θ ανίχνευςθ μθ επαρκοφσ αναρρόφθςθσ δείγματοσ κατά τθ δειγματολθψία.
3. Να εκτελεί τουλάχιςτον 400 εξετάςεισ θλεκτρολυτϊν/ϊρα (Νάτριο, Κάλιο και Χλϊριο).
4. Στθν τεχνικο-οικονομικι ανάλυςθ των προςφορϊν να υπολογιςκεί ότι ο μζγιςτοσ ετιςιοσ αρικμόσ των
δειγμάτων για τουσ θλεκτρολφτεσ είναι 100.000.
Ρροδιαγραφζσ Ανοςολογικών Αναλυτών:
Να προςφερκοφν 3 αναλυτικζσ ανοςολογικζσ μονάδεσ, μια για κάκε μεικτό ανοςοβιοχθμικό αναλυτι,
που να καλφπτουν κατ’ ελάχιςτο τθσ ςυνολικισ παραγωγικότθτασ των 480 εξετάςεων τθν ϊρα.
Για λόγουσ παραλλθλιςμοφ των αποτελεςμάτων, τιρθςθσ ελάχιςτθσ παρακατακικθσ αντιδραςτθρίων,
κακϊσ και ανάγκθσ εκπαίδευςθσ προςωπικοφ, να ζχουν τον ίδιο χειριςμό κακϊσ και να χρθςιμοποιοφν
απαραίτθτα τα ίδια αντιδραςτιρια (ίδια πρωτόκολλα εφαρμογισ αντιδραςτθρίων), αναλϊςιμα και λοιπά
υλικά βακμονόμθςθσ και ελζγχου ποιότθτοσ.
Να καλφπτουν τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά για κάκε μονάδα:
1. Ο προςδιοριςμόσ των παραμζτρων να γίνεται με τθ μζκοδο τθσ χθμειοφωταφγειασ ι τθσ
θλεκτροχθμειοφωταφγειασ.
2. Να αναλφει ταυτόχρονα τουσ εξισ τφπουσ δείγματοσ: ορό, πλάςμα, οφρα.
3. Να υποςτθρίηει ανάγνωςθ γραμμικοφ κϊδικα (bar-code) για τθν φόρτωςθ δειγμάτων και
αντιδραςτθρίων.
4. Να διακζτει αναγνϊριςθ ςτάκμθσ και ζλεγχο επάρκειασ του εξεταηόμενου δείγματοσ και να
διαςφαλίηεται θ ανίχνευςθ μθ επαρκοφσ αναρρόφθςθσ δείγματοσ και αντιδραςτθρίου (ανίχνευςθ
πιγματοσ, φυςαλίδων) με ταυτόχρονθ ειδοποίθςθ του χειριςτι.
5. Να ελζγχεται θ ςτάκμθ όλων των αντιδραςτθρίων και αναλϊςιμων και να ειδοποιείται ζγκαιρα ο
χειριςτισ για τυχόν ελλείψεισ τουσ.
6. Να δίνει ποςοτικό προςδιοριςμό για τθν βαςικι και επείγουςα εξζταςθ καρδιακοφ δείκτθ τθσ
Τροπονίνθσ ςε χρόνο όχι μεγαλφτερο των 20 λεπτϊν από τθ ςτιγμι που τροφοδοτείται με δείγμα και
απαιτείται να προςφερκεί αντιδραςτιριο υψθλισ ευαιςκθςίασ.
7. Να χρθςιμοποιεί ρφγχθ μιασ χριςεωσ για τθν αναρρόφθςθ των δειγμάτων ι άλλθ αξιόπιςτθ μζκοδο
που κα περιγράφεται αναλυτικά, για να εξαλείφεται κάκε πικανι επιμόλυνςθ (carry-over) μεταξφ των
δειγμάτων.
8. Να διακζτει ενςωματωμζνο ψυγείο ι κερμοςτατοφμενο χϊρο ςυντιρθςθσ αντιδραςτθρίων. Τα
αντιδραςτιρια να αναγνωρίηονται και να καταχωροφνται αυτόματα από τον αναλυτι ϊςτε να
μποροφν να παραμζνουν ς' αυτόν μζχρι να καταναλωκοφν πλιρωσ.
9. Να χρθςιμοποιεί αντιδραςτιρια, βακμονομθτζσ και οροφσ ελζγχου που να είναι ζτοιμα προσ χριςθ
(χωρίσ αναςφςταςθ).
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10. Να δφναται ςε κάκε ανοςολογικι μονάδα να προγραμματιςτοφν και να εκτελεςτοφν τουλάχιςτον 20
διαφορετικζσ ανοςολογικζσ εξετάςεισ ταυτόχρονα ςε κάκε δείγμα.
11. Να δίνει τθ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ φόρτωςθσ, βακμονόμθςθσ και χριςθσ back up αντιδραςτθρίων
ίδιασ και διαφορετικισ παρτίδασ (lot number).
12. Να μθν απαιτείται ςυχνι επαναβακμονόμθςθ (τουλάχιςτον 3 εβδομάδεσ) όλων των αντιδραςτθρίων.
13. Να διακζτει δυνατότθτα εκτφπωςθσ αποτελεςμάτων ανά εξζταςθ ι ανά αςκενι, καμπυλϊν
αντίδραςθσ και βακμονομιςεων.
14. Να ζχει ενςωματωμζνο ςφςτθμα αυτοελζγχου των θλεκτρονικϊν μερϊν και ςφςτθμα ελζγχου των
αποτελεςμάτων. Σε περίπτωςθ βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ να υπάρχει ειδοποίθςθ του χειριςτι με
ταυτόχρονθ παροχι διορκωτικϊν ενεργειϊν για τθν επίλυςι τουσ.
15. Να ζχει δυνατότθτα εςωτερικοφ ελζγχου ποιότθτασ με απεικόνιςθ διαγραμμάτων Levey-Jennings για
θμεριςιο και ςυγκεντρωτικό ζλεγχο ποιότθτασ.
16. Να ςυνοδεφεται από ςτακεροποιθτι τάςθσ UPS on line με κατάλλθλθ ιςχφ και οπτικοακουςτικι
διάταξθ προειδοποίθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ διακοπισ τθσ τάςθσ του ρεφματοσ και ςτισ περιπτϊςεισ
χαμθλοφ επιπζδου τάςθσ των επαναφορτιηόμενων μπαταριϊν.
17. Θ μειοδότρια εταιρεία κα πρζπει να καλφψει το πρόγραμμα εξωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου,
ςφμφωνα με τθν υπόδειξθ του εργαςτθρίου, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αξιοπιςτία των αποτελεςμάτων
για τισ ηθτοφμενεσ εξετάςεισ.

Γενικζσ απαιτήςεισ των ςυςτημάτων που αναφζρονται ςτην ενότητα Α:
1. Να κατατεκοφν ςτοιχεία ςε Ρίνακα για τθν γραμμικότθτα, τθ ςτακερότθτα των αντιδραςτθρίων πάνω
ςτον αναλυτι και τθν ςυχνότθτα βακμονόμθςθσ, τα οποία κα εκτιμθκοφν.
2. Να παρζχεται θ δυνατότθτα ελζγχου, ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ των αναλυτϊν (online) από
απόςταςθ μζςω modem / router με το τεχνικό τμιμα (service) του προμθκευτι, προκειμζνου να
επιτυγχάνεται θ προλθπτικι αντιμετϊπιςθ πικανόν τεχνικϊν προβλθμάτων, ϊςτε να περιορίηεται όςο
το δυνατόν περιςςότερο ο νεκρόσ χρόνοσ των αναλυτϊν. Να παρζχεται θλεκτρονικά θ δυνατότθτα εξ’
αποςτάςεωσ ενθμζρωςθσ νζων εφαρμογϊν (πρωτοκόλλων) των εξετάςεων, νζων βακμονομθτϊν και
υλικϊν ποιοτικοφ ελζγχου.
3. Θ ειςαγωγι των νζων τιμϊν ποιοτικοφ ελζγχου (controls) και βακμονομθτϊν (calibrators) να γίνεται
αυτόματα, δθλαδι θ ενθμζρωςθ των νζων τιμϊν να γίνεται χωρίσ τθν παρζμβαςθ του χειριςτι, με
τρόπο που κα περιγράφεται αναλυτικά και κα είναι ευκφνθ τθσ εταιρείασ (π.χ. μζςω USB, CD,
επικοινωνίασ από απόςταςθ μζςω modem).
4. Να αναφερκοφν αναλυτικά ςε πίνακα και να αποδεικνφονται με παραπομπζσ, οι απαιτοφμενοι χρόνοι
ςυντιρθςθσ των αναλυτικϊν μονάδων θμερθςίωσ, εβδομαδιαίωσ ι όπωσ υποχρεωτικά απαιτείται ανά
τακτά χρονικά διαςτιματα (π.χ. ανά 14 θμζρεσ / μθνιαίωσ / τριμθνιαίωσ κλπ) ςφμφωνα με τον οίκο
καταςκευισ. Θα αξιολογθκοφν κετικά οι ςυντομότεροι χρόνοι ςυντιρθςθσ, κακϊσ και θ αυτόματθ
ςυντιρθςθ χωρίσ παρζμβαςθ του χειριςτι. Οι διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ των αναλυτϊν να εμφανίηονται
ςε λίςτα καταγραφισ με δυνατότθτα τιρθςθσ θλεκτρονικοφ αρχείου καταγραφισ.
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5. Να διατίκεται ςφςτθμα λεπτομεροφσ καταγραφισ του αναλυτικοφ ζργου ανά εξζταςθ
(βακμονομιςεισ, εξετάςεισ δειγμάτων, επίπεδα ποιοτικοφ ελζγχου). Ο αρικμόσ των
πραγματοποιοφμενων εξετάςεων πρζπει υποχρεωτικά να καταγράφεται θλεκτρονικά επακριβϊσ κατά
τρόπο αδιάβλθτο με ςφςτθμα καταγραφισ εξετάςεων, το οποίο είτε κα είναι ενςωματωμζνο ςτουσ
αναλυτζσ είτε κα είναι ανεξάρτθτο (όχι το LIS) αλλά άμεςα ςυνδεδεμζνο με αυτοφσ. Κάκε
προμθκευτισ κα ορίςει ςτθν τεχνικι του προςφορά τθν διαδικαςία καταγραφισ που προτείνει και
που κα προςφζρει δωρεάν.
6. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει βεβαίωςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου των μθχανθμάτων
ότι τα προςφερκζντα ςτον διαγωνιςμό αναλϊςιμα και ανταλλακτικά (που κα χρθςιμοποιοφνται από
το μθχάνθμα) προτείνονται από τον εν λόγω οίκο για κανονικι χριςθ, ότι είναι απόλυτα ςυμβατά με
τα θλεκτρονικά και μθχανικά μζρθ των μθχανθμάτων και ότι δεν κα επθρεάςουν τθν ομαλι και
απρόςκοπτθ λειτουργία τουσ.
7. Τα αντιδραςτιρια που κα προςφερκοφν απαιτείται να είναι εγκεκριμζνα από τον καταςκευαςτικό
οίκο των αναλυτϊν, με άδεια εφαρμογισ των αναλυτικϊν πρωτοκόλλων (τα οποία και πρζπει να
κατατεκοφν) πάνω ςτα προςφερόμενα αναλυτικά ςυςτιματα. Διαφορετικά, κα πρζπει να υπάρχει
ζγγραφθ βεβαίωςθ από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία των αναλυτϊν, όπου κα αναφζρεται ρθτά ότι τα
αντιδραςτιρια ζχουν ελεγχκεί και είναι ςυμβατά με τουσ προςφερόμενουσ αναλυτζσ.
8. Ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν παροχι, με τεκμθρίωςθ, δωρεάν ςυνεχοφσ και άρτιασ τεχνικισ και
επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ. Απαιτείται βεβαίωςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου των μθχανθμάτων ι
του εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου τθσ για τθν παροχι πλιρουσ τεχνικισ και επιςτθμονικισ
υποςτιριξθσ (service, ανταλλακτικά κ.λ.π.) κακϊσ και ότι ςτελζχθ τθσ ζχουν εκπαιδευτεί ςε
εγκαταςτάςεισ του προςφερόμενου οίκου.
9. Εάν μετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ο μειοδότθσ διακζςει ςτθν αγορά νεότερα μοντζλα,
αποδεδειγμζνα ιςχυρότερα και καλφτερα από εκείνα που προςφζρκθκαν και αξιολογικθκαν, τότε ο
προμθκευτισ υποχρεοφται και το Νοςοκομείο δφναται να αποδεχκεί, να τα προμθκεφςει αντί των
προςφερκζντων, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν επζρχεται οποιαδιποτε πρόςκετθ οικονομικι
επιβάρυνςθ.
10.Να κατατεκοφν απαραίτθτα τα ζγγραφα ςυμμόρφωςθσ CE για αναλυτζσ και αντιδραςτιρια βάςει των
οδθγιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ 98/79) και ςφμφωνα με τθν ΔΥ8δ/οικ.3607/892.
11.Επίςθσ είναι απαραίτθτο να κατατεκοφν ςτοιχεία ιχνθλαςιμότθτασ για τα προςφερόμενα
αντιδραςτιρια, κατάλλθλα για τθ μελλοντικι διαπίςτευςθ του εργαςτθρίου κατά τα διεκνι πρότυπα
17025, 15189.

ΡΙΝΑΚΑΣ Α
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΕΣΤ / ΕΤΟΣ

1
2

ΑΛΒΟΥΜΙΝΘ
ΑΛΚΑΛΙΚΘ ΦΩΣΦΑΤΑΣΘ

48.000
62.000

3
4

ΟΞΙΝΘ ΦΩΣΦΑΤΑΣΘ
ALT/GPT

3.500
89.000

5

AMYΛΑΣΘ

28.000
10

6

AST/GOT

89.000

7

AMEΣΘ ΧΟΛΕΥΘΙΝΘ

55.000

8

ΟΛΙΚΘ ΧΟΛΕΥΘΙΝΘ

55.000

9

ΑΣΒΕΣΤΙΟ

45.000

10

ΧΟΛΘΝΕΣΤΕΑΣΘ

11

ΧΟΛΘΣΤΕΙΝΘ

22.000

12

ΘDL DIRECT

22.000

13

CK-NAC

60.000

14

CK-MB activity

15.000

15

KΕΑΤΙΝΙΝΘ

98.000

16

γ-GT

64.000

17

ΓΛΥΚΟΗΘ

93.000

18

ΟΥΙΑ

98.000

19
20
21

ΣΙΔΘΟΣ
UIBC
LDH

10.000
3.000
76.000

22
23

ΜΑΓΝΘΣΙΟ
ΦΩΣΦΟΟΣ

8.000
22.000

24
25

ΟΥΙΚΟ ΟΞΥ
ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ

25.000
50.000

26
27

ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΩΝ -ΕΝΥ
ΤΙΓΛΥΚΕΙΔΙΑ

4.000
24.000

28
29
30

ΚΑΛΙΟ
ΝΑΤΙΟ
ΧΛΩΙΟ

96.000
96.000
2.000

31
32

CRP
ΤΑΝΣΦΕΙΝΘ

68.000
3.600

33
34

ΜΙΚΟΑΛΒΟΥΜΙΝΘ ΟΥΩΝ
hsCRP

1000
800

35
36

LIPASE
LITHIUM

800
200

37
38
39

B2-ΜΙΚΟΣΦΑΙΙΝΘ
Homocysteine
Τ3

1000
1000
2.000

40
41

Τ4
TSH

2.000
14.000

42

FT3

1.500

43

FT4

10.000

44

Anti-TPO

1.600

1000
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45

Anti-Tg

1.600

46

LH

800

47

FSH

900

48

PRL

1.100

49

E2

900

50

PROGESTERONE

700

51

TESTOSTERONE

1.000

52

DHEA-S

500

53

SHBG

400

54

B-HCG

1.500

55

tPSA

3.000

56

fPSA

1.200

57

CEA

2.700

58
59
60

AFP
CA 19-9
CA 15-3

2.500
2.500
2.500

61
62

CA 125
ΒΝ ι NT-proBNP

2.500
1500

63
64

CK-MB mass
hsTroponin

1000
7000

65
66

PTH
B12

2.100
3.500

67
68
69

FERRITIN
Φυλλικό οξφ
Cortisol

4.100
2.300
500

70
71

Insulin
C-Peptide

300
300

72
73

Procalcitonin (PCT)
Cystatin C

2500
400

Ρροαιρετικζσ εξετάςεισ
73
74
Στον αρικμό των εξετάςεων περιλαμβάνονται και οι εξετάςεισ ποιοτικοφ ελζγχου. Ο προμθκευτισ να
υπολογίςει τον απαραίτθτο αρικμό ςυςκευαςιϊν αντιδραςτθρίων και λοιπϊν απαιτουμζνων υλικϊν
λαμβάνοντασ υπόψθ τον χρόνο ηωισ τουσ επί του αναλυτι, κακϊσ και τον απαιτοφμενο αρικμό
εξετάςεων βακμονόμθςθσ.
Οι εξετάςεισ με εκτιμϊμενο αρικμό >10.000 ετθςίωσ να υπολογιςκεί ότι κα εκτελοφνται ςε 2
αναλυτικζσ μονάδεσ ενϊ οι εξετάςεισ με αρικμό ζωσ και 10.000 εξετάςεισ ετθςίωσ να υπολογιςκεί ότι
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κα εκτελοφνται ςε 1. Οι εξετάςεισ με αρικμό <1.000 να υπολογιςκεί ότι δεν είναι απαραίτθτο τα
ςυγκεκριμζνα αντιδραςτιρια να παραμζνουν επί των αναλυτϊν.
Πλα τα ανωτζρω κα πρζπει να πιςτοποιοφνται με τθν κατάκεςθ των εςϊκλειςτων οδθγιϊν χριςθσ για
τα αντιδραςτιρια και όλα τα ςυμπλθρωματικά υλικά (βακμονομθτζσ, controls, αναλϊςιμα
θλεκτρολυτϊν, πλυςτικά υγρά κ.λ.π.), ϊςτε να τεκμθριϊνονται οι καταναλϊςεισ που ζχουν λθφκεί
υπόψθ ςτθ ςφνταξθ τθσ τεχνικο-οικονομικισ ανάλυςθσ.
Β. ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΡΟΥ ΘΑ
ΚΑΤΟΧΥΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΓΑΣΤΗΙΟ
ΡΙΝΑΚΑΣ B
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΕΣΤ / ΕΤΟΣ

1

ADA

400

2

ACE

600

3

ΑΛΔΟΛΑΣΘ

500

4

ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΑΣΘ

500

5

G-6PD

300

Γ. ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ο αναλυτισ κα εκτελεί τισ ειδικζσ εξετάςεισ που φαίνονται ςτον ΡΙΝΑΚΑ Γ.
Να καλφπτει τα ακόλουκα τεχνικά χαρακτθριςτικά:
1. Να εκτελεί απαραίτθτα όλεσ τισ ηθτοφμενεσ εξετάςεισ του Ρίνακα Γ και να αναφερκεί θ δυνατότθτα
των επιπλζον εξετάςεων που μποροφν να εκτελεςκοφν.
2. Ο προςδιοριςμόσ των παραμζτρων να γίνεται με τθ μζκοδο τθσ χθμειοφωταφγειασ ι τθσ
θλεκτροχθμειοφωταφγειασ.
3. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, πλιρωσ αυτοματοποιθμζνοσ και να λειτουργεί με τυχαία
προςπζλαςθ δειγμάτων (Random Access).
4. Να υπάρχει δυνατότθτα ςυνεχοφσ φόρτωςθσ δειγμάτων και να μποροφν να φορτωκοφν τουλάχιςτον
100 δείγματα.
5. Να διακζτει ενςωματωμζνο ψυγείο ι κερμοςτατοφμενο χϊρο ςυντιρθςθσ αντιδραςτθρίων.
6. Να χρθςιμοποιεί όλουσ τουσ τφπουσ ςωλθναρίων.
7. Να διακζτει ανιχνευτι για τθ ςτάκμθ των υγρϊν και των αντιδραςτθρίων.
8. Να υποςτθρίηει ανάγνωςθ γραμμικοφ κϊδικα (bar-code) για τθν φόρτωςθ δειγμάτων και
αντιδραςτθρίων..
9. Να εκτελεί αυτόματα επαναλιψεισ και αραιϊςεισ για αποτελζςματα εκτόσ ορίων, χωρίσ να απαιτείται
επανατοποκζτθςθ δειγμάτων από τον χειριςτι.
10.Να είναι μικρϊν διαςτάςεων κατά προτίμθςθ επιτραπζηιοσ.
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11.Να ςυνοδεφεται από ςτακεροποιθτι τάςθσ UPS on line με κατάλλθλθ ιςχφ και οπτικοακουςτικι
διάταξθ προειδοποίθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ διακοπισ τθσ τάςθσ του ρεφματοσ και ςτισ περιπτϊςεισ
χαμθλοφ επιπζδου τάςθσ των επαναφορτιηόμενων μπαταριϊν.

ΡΙΝΑΚΑΣ Γ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
VCA-IgG

ΤΕΣΤ / ΕΤΟΣ
1.000

2

VCA -IgM

1.000

3
4

EBNA-IgG
EA-IgG

1.000
500

5

EBV avidity

6
7

CMV-IgG
CMV-IgM

1.200
1.200

8
9

CMV avidity
Toxo-IgG

100
1.100

10

Toxo-IgM

1.100

11
12

Toxo avidity
Rubella IgG

100
1000

13

Rubella IgM

1000

23
24

Aldosterone
HGH

200
200

25

Bone Alkaline

200

26
27

1.25(OH)2 Vit D
25 -Hydroxy Vit D

200
1000

28

Osteocalcin

800

29
30

Tg
S-100

300
200

31

NSE

200

32
33

Calcitonin
ACTH

200
200

100

14

Δ.ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΩΤΕΙΝΩΝ

1.Να χρθςιμοποιεί τθ μζκοδο τθσ κινθτικισ ΝεφελομετρΚασ.
2. Να είναι αυτοτελισ μονάδα μικροφ όγκου και όχι ςφνκεςθ δφο ι περιςςότερων μονάδων.
3. Να ζχει ταχφτθτα τουλάχιςτον 160 αποτελζςματα /ϊρα
4. Να είναι διαρκϊσ ζτοιμο προσ χριςθ και να μιν απαιτεί διαδικαςίεσ εκκίνθςθσ και τερματιςμοφ τθσ
λειτουργίασ του.
5. Να διακζτει δειγματολιπτθ τουλάχιςτον 70 κζςεων και να μπορεί να δεχτεί ςτον ίδιο φορζα
δειγμάτων ςωλθνάρια διαφόρων διαςτάςεων και καψάκια.
6. Να εκτελεί πραγματικό ζλεγχο περίςςειασ αντιγόνου ςτο τζλοσ τθσ αντίδραςθσ
7.Τα χρθςιμοποιοφμενα αντιδραςτιρια να είναι υγρά και ζτοιμα προσ χριςθ και να μθν χρειάηονται
αναςφςταςθ.
8. Θ ςυςκευαςία των αντιδραςτθρίων να διακζτει κατάλλθλο κάλυμμα ϊςτε να αποφεφγεται εξάτμιςθ ι
πικανι επιμόλυνςθ
9 Να κανει αυτόματα βακμονόμθςθ ενόσ ςθμείου χρθςιμοποιϊντασ υγρά calibrators
10 Να χρθςιμοποιεί ςαν δείγμα ορό , ΕΝΥ, και άλλα βιολογικά υγρά
11.Να μειϊνει τθ πικανότθτα παρεμβολϊν από αντιδραςθ του δείγματοσ με τα ρυκμιςτικά διαλφματα
ςτθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων και ςτα δείγματα χαμθλισ ςυγκζντρωςθσ
12.Να χρθςιμοποιεί πλενόμενεσ κυβζττεσ μζτρθςθσ για μείωςθ του κόςτουσ τθσ ανάλυςθσ
13. Να χρθςιμοποιεί μικρό όγκο δείγματοσ ( μζχρι 20 μl)
14.. Να ανιχνεφει το επίπεδο των αντιδραςτθρίων και των δειγμάτων
15.. Να διακζτει ψυχόμενο χϊρο αντιδραςτθρίων και πλιρεσ πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ stock
αντιδραςτθρίων
16. Να διακζτει υπολογιςτι και εκτυπωτι
17. Να διακζτει πλιρθ βαςθ δεδομζνων για τθ διατιρθςθ αρχείου αςκενϊν
18. Να διακζτει πρόγραμμα ποιοτικοφ ελεγχου με δυνατότθτα παρουςίαςθσ θμερθςίων και μθνιαίων
πινάκων καταγραφισ αποτελεςματων ςτατιςτικϊν κ.λ.π.
15. Να μπορεί να ςυνδεκεί οπωςδιποτε με το LIS του εργαςτθρίου
16.Να εκτελεί τισ εξετάςεισ του Ρίνακα Δ..

ΡΙΝΑΚΑΣ Δ.
ΕΞΕΤΑΣΘ

ΑΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ

1.

Α1 γλυκοπρωτείνθ

100

2.

Α1 αντιτρυψίνθ

100
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3.

Αντιςτρεπτολυςινθ Ο

250

4.

Απολιποπρωτείνθ Α1

500

5.

Απολιποπρωτείνθ Β

500

6.

Λιποπρωτείνθ α

500

7.

Συμπλιρωμα C3

1800

8.

Συμπλιρωμα C4

1800

9.

CRP

1000

10. CRP High sensitive

1000

11. ευματοειδισ παράγων

1200

12. IgG

1500

13. IgM

1500

14. IgA

1500

15. IgE

500

16. Yποτάξεισ IgG

100

17. κ αλυςίδεσ

500

18. λ αλυςίδεσ

500

19. IgG (CSF)

100

20. IgA (CSF)

100

21. IgM (CSF)

100

22. Τρανςφερίνθ

200

23. Απτοςφαιρίνθ

200

24. Μικροαλβουμίνθ

100

25. Σερουλοπλαςμίνθ

200

26. Ρροαλβουμίνθ

100

27. Α1 μικροςφαιρίνθ

200

28. Α2 μaκροςφαιρίνθ

200

29. Αντικρομβίνθ ΙΙΙ

100
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30

Β2-μικροςφαιρίνθ

200

31

Cystatin C

200

E. ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟY ΣΥΣΤΗΜΑTΟΣ ΤΙΧΟΕΙΔΟΥΣ ΗΛΕΚΤΟΦΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ
1. Να εκτελεί αυτόματα θλεκτροφόρθςθ πρωτεινϊν και ανοςοκακιλωςθ με τθ μζκοδο τθσ τριχοειδοφσ
θλεκτροφόρθςθσ
2.Θ μζτρθςθ του θλεκτροφοριματοσ να γίνεται αυτόματα από το όργανο χωρίσ τθ παρεμβολι του
χριςτθ. Θ μζτρθςθ να γίνεται χωρίσ τθ χριςθ ενδιάμεςων διαδικαςιϊν χρϊςθσ
3.Να διακζτει αυτόματο δειγματολιπτθ τολάχιςτον 70 κζςεων που να δζχεται κοινά καψάκια και
διαφορετικά είδθ ςωλθναρίων
4.Να διακζτει ολοκλθρωμζνο software, με εφχρθςτο γραφικό interface για τον λειτουργικό διαγνωςτικό
ζλεγχο του ςυςτιματοσ
5.Να διακζτει βαςθ δεδομζνων για τθ διατιρθςθ αρχείου αςκενϊν και δυνατότθτα αποκικευςθσ πολλων
θλεκτρογραφθμάτων για τον ίδιο αςκενθ.Επίςθσ να παρζχεται θ δυνατότθτα ςφγκριςθσ με παλαιότερο
θλεκτρογράφθμα του ίδιου αςκενοφσ είτε με δείγμα αναφοράσ
6. Ο χριςτθσ να ζχει τθ δυνατότθτα να επεξεργαςτεί το θλεκτροφόρθμα ςτα εξισ ςθμεία :
α. Διόρκωςθ γραμμισ βάςθσ
β. Διόρκωςθ κλίςθσ γραμμισ βάςθσ
γ. Διόρκωςθ κλαςμάτων κακϊσ και διαγραφι κλαςμάτων
δ. Δυνατότθτα μεγζνκυςθσ κορυφϊν ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να ελζγχει τθ λεπτι υφι τουσ ςτθ
διάκριςθ μονοκλωνικϊν ςτοιβάδων.
7. Με τθν ειςαγωγι ποςοτικϊν αποτελεςμάτων ολικϊν πρωτεινϊν να κάνει θμιποςοτικό υπολογιςμό των
παραμζτρων του θλεκτρογραφιματοσ
8. Nα απαιτοφνται ελάχιςτεσ ποςότθτεσ δείγματοσ, να υπάρχει δυνατότθτα επανάλθψθσ χωρίσ τθν
απϊλεια καινοφργιου αντιδραςτθρίου και να ζχει ελάχιςτο όγκο αποβλιτων
9. Το ςφςτθμα να διακζτει 7 τριχοειδείσ ςτιλεσ για αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ. Θ ταχφτθτα να είναι περίπου
42SPE/hour (θλεκτροφόρθςθ πρωτεινων) και 5IFE/hour(ανοςοκακιλωςθ)
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ΡΙΝΑΚΑΣ Ε
1.

Kit Capillarys Protein (6)

2000 tests/ετοσ

2.

Kit Capillarys IT (Immunotyping)

600 tests/ετοσ

3.

Αναλϊςιμα για τισ ανωτζρω εξετάςεισ

ΣΤ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΖΣ ΑΝΑΛΦΣΕΙΣ ΟΥΩΝ:
ΣΤ.1. ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΥΤΠΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΦYΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΑΚΤΗΩΝ ΟΥΩΝ
Το αυτόματο ςφςτθμα φυςικοχθμικισ ουροανάλυςθσ πρζπει :
1. Πλθ θ διαδικαςία ρουτίνασ να είναι πλιρωσ αυτόματθ χωρίσ τθν ανάγκθ ςυνεχοφσ παρουςίασ
χειριςτι.
2. Να ζχει αυτόματο δειγματοφορζα τουλάχιςτον 80 δειγμάτων και μεγάλθ ταχφτθτα ανάλυςθσ
τουλάχιςτον 200 τεςτ/ϊρα.
3. Να μετρά το ειδικό βάροσ με ψθφιακό διακλαςίμετρο ςε εφροσ τουλάχιςτον 1,000 – 1,050 με
ανάλυςθ 0,001.
4. Να μθν απαιτεί ειδικι διαδικαςία για τθν προςκικθ/αλλαγι αντιδραςτθρίων (ςυνεχοφσ φόρτωςθσ
αντιδραςτθρίων) ϊςτε να μθν ακινθτοποιείται ι διακόπτεται κακ’ οιονδιποτε τρόπο θ εργαςία
ρουτίνασ του εργαςτθρίου.
5. Να μθν υπάρχουν φαινόμενα επίδραςθσ αποτελζςματοσ από δείγμα ςε δείγμα (Carry over) κατά τθ
λειτουργία του αναλυτι ςε ςυνκικεσ ρουτίνασ.
6. Να μετρά πολυχρωματικά όλεσ τισ ηθτοφμενεσ παραμζτρουσ, για εξάλειψθ πικανϊν παρεμβολϊν.
Κατά προτίμθςθ να διακζτει τουλάχιςτον 4 διαφορετικά μικθ κφματοσ για τισ μετριςεισ του.
7. Τα αντιδραςτιρια και αναλϊςιμα που απαιτοφνται για τθ λειτουργία του αναλυτι και τθ
βακμονόμθςι του να είναι ζτοιμα προσ χριςθ.
8. Να προςδιορίηει με τθν μεγαλφτερθ δυνατι αναλυτικι ικανότθτα και γραμμικότθτα (να αναφερκεί
αναλυτικά θ κλίμακα), τισ κάτωκι 11 παραμζτρουσ:
ΡΩΤΕÏΝΕΣ
ΝΙΤΙΚΑ
ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΙΚΘ ΕΣΤΕΑΣΘ
ΑΙΜΟΣΦΑΙΙΝΘ
ΓΛΥΚΟΗΘ
ΧΟΛΕΥΘΙΝΘ
ΟΥΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ
ΚΕΤΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
pH
ΧΩΜΑ
ΟΨΘ
9. Να κάνει αυτόματα πλιρθ διόρκωςθ τθσ επίδραςθσ τθσ κερμοκραςίασ αντίδραςθσ ςτο αποτζλεςμα
τθσ μζτρθςθσ όλων των μετροφμενων παραμζτρων. (ςυγκρίςιμα αποτελζςματα ςε διαφορετικζσ
ςυνκικεσ αντίδραςθσ).
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10. Να κάνει αυτόματα πλιρθ διόρκωςθ τθσ επίδραςθσ του χρϊματοσ κάκε δείγματοσ οφρων ςτθ
μζτρθςθ όλων των ανωτζρω παραμζτρων (λιγότερα ψευδι αποτελζςματα).
11. Να κάνει αυτόματα πλιρθ διόρκωςθ τθσ επίδραςθσ πικανισ πρωτεϊνουρίασ και γλυκοηουρίασ κάκε
δείγματοσ οφρων ςτθ μζτρθςθ του εβ.
12. Τα αντιδραςτιρια λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και με απλι οπτικι
παρατιρθςθ ςε περιπτϊςεισ ανάγκθσ.
13. Να προςτατεφει ενεργά τουσ χριςτεσ και το περιβάλλον από τα μολυςματικά βιολογικά απόβλθτα.
14. Να μθν απαιτεί χριςθ ειδικϊν ςωλθναρίων για τα δείγματα και να μπορεί να δεχκεί επείγοντα
δείγματα.
15. Να ζχει ενςωματωμζνο εκτυπωτι, οκόνθ και Bar Code reader.
16. Να μπορεί να ςυνδεκεί με εξωτερικό εκτυπωτι και Θ/Υ.
17. Να ζχει CE MARK.

ΣΤ.2. ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΙΚΟΣΚΟΡΙΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΥΩΝ
1. Ο αναλυτισ να είναι πλιρθσ, ςφγχρονοσ τελευταίασ τεχνολογίασ και να μθ χρειάηεται
προετοιμαςία των δειγμάτων πριν τθν τοποκζτθςι τουσ ςτον αναλυτι.
2. Να χρθςιμοποιεί αξιόπιςτθ μζκοδο προςδιοριςμοφ, ταυτοποίθςθσ και μζτρθςθσ εμμόρφων
ςυςτατικϊν ςε δείγμα οφρων και να δίδει ςτο χειριςτι τθ δυνατότθτα να ελζγχει τα
αποτελζςματα και τθν ποιότθτά τουσ εφκολα, μζςω μικροφ αρικμοφ εικόνων που μoιάηουν ςτθν
τρζχουςα μζκοδο αναφοράσ (κοινι μικροςκοπικι ανάλυςθ , ECLM)
3. Να είναι πλιρωσ αυτόματοσ από τθν τοποκζτθςθ του δείγματοσ ςτον αναλυτι ζωσ και τθν
εκτφπωςθ των αποτελεςμάτων.
4. Να ταυτοποιεί και να μετρά τουλάχιςτον τισ παρακάτω παραμζτρουσ/ςτοιχεία:
Ερυκρά αιμοςφαίρια
Λευκά αιμοςφαίρια/Ρυοςφαίρια
Κυλίνδρουσ υαλίνθσ
Ρακολογικοφσ κυλίνδρουσ
Ρλακϊδθ επικθλιακά κφτταρα
Μθ πλακϊδθ επικθλιακά κφτταρα
Βακτιρια
Μφκθτεσ
Κρφςταλλοι
Βλζννθ
Σπζρμα
5. Να διακζτει αυτόματο δειγματολιπτθ και να πραγματοποιεί αυτόματα ανάμειξθ του δείγματοσ,
πριν τθ ανάλυςι του.
6. Να δίνει αποτελζςματα Κατά Οπτικό Ρεδίο και ανά μl.
7. Να χρθςιμοποιεί ελάχιςτο δείγμα οφρων για τθν ανάλυςθ των ηθτουμζνων παραμζτρων .
8. Θ ταχφτθτά του να είναι τουλάχιςτον 70 δείγματα ανά ϊρα.
9. Να διακζτει αυτόματο δειγματοφορζα τοποκζτθςθσ δειγμάτων, τουλάχιςτον 80 κζςεων.
10. Να διακζτει μνιμθ αποτελεςμάτων και αντίςτοιχων εικόνων πρότυπθσ μικροςκοπικισ
προκειμζνου ο χειριςτισ / επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ να ζχει τθ δυνατότθτα να τα επανεξετάςει ι
και να τα χρθςιμοποιιςει άμεςα για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ (ςε ειδικευόμενουσ).
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11. Ο εργαςτθριακόσ υπεφκυνοσ να διακζτει τθ δυνατότθτα να αλλάηει, εφόςον το κρίνει ςκόπιμο,
το χαρακτθριςμό εμμόρφων ςυςτατικϊν ςε μικρό αρικμό εικόνων με ςκοπό τθ βελτιςτοποίθςθ
του τελικοφ αποτζλεςματοσ.
12. Να διακζτει ςφγχρονο υπολογιςτικό ςφςτθμα και να είναι δυνατι θ ςφνδεςι του με αναλυτι
βιοχθμικϊν παραμζτρων οφρων κακϊσ επίςθσ και με πρόγραμμα διαχείριςθσ εργαςτθριακϊν
δεδομζνων LIS.
13. Να διακζτει ςιμανςθ CE & ςφςτθμα ανάγνωςθσ bar code reader.

ΣΤ.3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΥΩΝ (για τισ ανάγκεσ τησ
Εφημερίασ.)
1. Απλόσ ςτθ χριςθ ,μικρϊν διαςτάςεων
2.Να είναι αξιόπιςτοσ , με ακρίβεια ςτθ μζτρθςθ των φυςικοχθμικϊν χαρακτιρων των οφρων.
3.Να είναι γριγοροσ
4. Να κάνει αυτόματο calibration.
5. Να πραγματοποιεί αυτόματα αφαίρεςθ τθσ χροιάσ των οφρων κατά τθ μζτρθςθ
6.Να διακζτει εκτυπωτι για τθν εκτφπωςθ των αποτελεςμάτων κατά αςκενι
7.Να διακζτει τθν δυνατότθτα ςφνδεςθσ με H/Y

8. Τα αντιδραςτιρια ξθράσ χθμείασ να είναι κατάλλθλα και για manual χριςθ
9. Να μετροφν τουλάχιςτον τισ παρακάτω παραμζτρουσ :
ΧολερυκρΚνθ
ΡρωτεΚνεσ
ΑιμοςφαιρΚνθ
Νιτρϊδθ
Ουροχολινογονο
PH
Γλυκοηθ
Ρυοςφαιρια
Κετονεσ

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΤ
1.

Γενικι εξζταςθ οφρων

2.

Μικροςκοπικι εξζταςθ οφρων

3.

Γενικι εξζταςθ οφρων εφθμερίασ

20.000 tests/ετοσ

10.000 /ζτοσ

Αναλϊςιμα για τισ ανωτζρω εξετάςεισ
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