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1.
Η αρχι λειτουργίασ του προςφερόμενου αναλυτι να ςτθρίηεται ςε διεκνϊσ
αναγνωριςμζνεσ μεκόδουσ μζτρθςθσ. Το προςφερόμενο μθχάνθμα να είναι ςφγχρονθσ
τεχνολογίασ και να δφναται να αναλφει τα ζμορφα ςτοιχεία του αίματοσ ςε απόλυτο αρικμό
και ποςοςτό ςφμφωνα πάντα με τισ τελευταίεσ εξελίξεισ και απαιτιςεισ οι οποίεσ
εναρμονίηονται με τθ διεκνι βιβλιογραφία και πρακτικι.
2.
Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να αναλφει φλεβικό ολικό αίμα και ο απαιτοφμενοσ
όγκοσ να μθν ξεπερνά τα 165 μL ςε όλουσ τουσ τρόπουσ δειγματολθψίασ. Όλεσ οι
παράμετροι που δίνονται να ανιχνεφονται απευκείασ από το φιαλίδιο τθσ γενικισ αίματοσ,
χωρίσ να απαιτοφνται περαιτζρω διαδικαςίεσ από τον χειριςτι, όπωσ αραιϊςεισ. Να ζχει
επίςθσ τθν δυνατότθτα να κάνει πλιρθ ανάλυςθ τριχοειδικοφ αίματοσ ι να μετρά
αυτόματα από φιαλίδια με ανυψωμζνο πυκμζνα για παιδιατρικά δείγματα.
3.
Να δίνει αξιόπιςτα αποτελζςματα ςτισ παρακάτω παραμζτρουσ διαγνωςτικισ
ςθμαςίασ (reportable):
Αρικμόσ Λευκϊν αιμοςφαιρίων, Αρικμόσ Ερυκρϊν αιμοςφαιρίων, Απόλυτοσ αρικμόσ και
ποςοςτό % των εμπυρινων ερυκρϊν, Αιματοκρίτθσ, Αιμοςφαιρίνθ, MCH, MCV, MCHC,
RDW, PLT, PDW, MPV, PCT.
Απόλυτοσ αρικμόσ και ποςοςτό % των υποπλθκυςμϊν του λευκοκυτταρικοφ διαφορικοφ
τφπου δθλαδι των ουδετεροφίλων, των λεμφοκυττάρων, των μονοκυττάρων, των
θωςινοφίλων και των βαςεοφίλων.
Απόλυτοσ αρικμόσ και ποςοςτό % του ακροίςματοσ των αϊρων κυττάρων τθσ κοκκιϊδουσ
ςειράσ (μεταμυελοκφτταρα, μυελοκφτταρα, προμυελοκφτταρα) για τθ διάγνωςθ και
παρακολοφκθςθ αρρϊςτων με λοιμϊξεισ, μυελοχπερπλαςτικά ςφνδρομα και λοιπά
αιματολογικά νοςιματα.
Να γίνεται χριςθ ακτίνων laser, για τθν ανίχνευςθ των λευκϊν αιμοςφαιρίων και τον
ποςοτικό προςδιοριςμό των κυττάρων του διαφορικοφ λευκοκυτταρικοφ τφπου.
Το άκροιςμα του ποςοςτοφ των υποπλθκυςμϊν των λευκοκυττάρων (λεμφοκφτταρα,
ουδετερόφιλα, βαςεόφιλα, θωςινόφιλα, μονοκφτταρα) πρζπει να είναι 100 και το

άκροιςμα του απόλυτου αρικμοφ των ανωτζρω υποπλθκυςμϊν των λευκοκυττάρων να
ιςοφται με τον απόλυτο αρικμό των λευκϊν.
Ο υπολογιςμόσ του διαφορικοφ τφπου των λευκϊν αιμοςφαιρίων κα πρζπει να γίνεται με
άμεςθ ανίχνευςθ και θ μζτρθςθ των λευκϊν αιμοςφαιρίων να γίνεται ςε διαφορετικό
κάλαμο από τθν μζτρθςθ των ερυκρϊν.
Το ποςοςτό % και ο απόλυτοσ αρικμόσ των εμπυρινων ερυκρϊν να δίνεται αυτόματα ςε
κάκε γενικι αίματοσ με άμεςθ μζτρθςθ, χωρίσ υπολογιςτικζσ μεκόδουσ και χωρίσ να
απαιτείται επανάλθψθ του δείγματοσ, και να διορκϊνεται αυτόματα ο αρικμόσ των λευκϊν
αιμοςφαιρίων. Η μζτρθςθ των εμπφρθνων ερυκρϊν να μθν επθρεάηει δυςμενϊσ τθν
ταχφτθτα του αναλυτι (να αποδεικνφεται).
Η παροχι επιπλζον παραμζτρων κα αξιολογθκεί κετικά.
4.
Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να προςδιορίηει τα δικτυοερυκροκφτταρα (ΔΕΚ) ςε
απόλυτο αρικμό και ποςοςτό %. Επιπλζον να διακζτει τισ κάτωκι παραμζτρουσ
διαγνωςτικισ ςθμαςίασ (reportable):
i.
Τον διαφορικό τφπο των δικτυοερυκροκυττάρων (υποπλθκυςμοί των ΔΕΚ)
ανάλογα με το βακμό τθσ αωρότθτασ τουσ, ςε ποςοςτό %.
ii.
Τον δείκτθ ωρίμανςθσ, ο οποίοσ αφορά το κλάςμα των αϊρων ΔΕΚ.
iii.
Τον δείκτθ αιμοςφαιρινοποίθςθσ των ΔΕΚ.
Η μζτρθςθ των ΔΕΚ και των παραμζτρων τουσ να γίνεται άμεςα και αυτόματα από το
φιαλίδιο τθσ γενικισ αίματοσ χωρίσ να προθγείται κάποια χειροκίνθτθ επεξεργαςία από τον
χειριςτι.
5.
Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να δφναται να προςδιορίςει άμεςα και αυτόματα
βιολογικά υγρά (εγκεφαλονωτιαίο, αςκιτικό, πλευριτικό, αρκρικό κ.α.), για τα οποία να
διακζτει αντίςτοιχα controls. Να δίνονται απαραίτθτα οι εξισ παράμετροι: WBC, RBC,
MN#,% και PMN#,%.
6.
Οι κατανομζσ των κυττάρων (λευκά αιμοςφαίρια και οι υποπλθκυςμοί τουσ,
ερυκρά αιμοςφαίρια, αιμοπετάλια, ΔΕΚ και εμπφρθνα ερυκρά) να εμφανίηονται ςτθν
οκόνθ ζγχρωμα και να εκτυπϊνονται ςε μορφζσ νεφελογραμμάτων και ιςτογραμμάτων,
παρζχοντασ αςφαλείσ και χριςιμεσ διαγνωςτικζσ πλθροφορίεσ.
7.
Το εφροσ μζτρθςθσ των κυττάρων (γραμμικότθτα) να είναι το μεγαλφτερο
δυνατόν και ειδικά για τα λευκά αιμοςφαίρια να είναι τουλάχιςτον 400x10 κφτταρα/μl
δείγματοσ και για τα αιμοπετάλια τουλάχιςτον 4.000x10 κφτταρα/μl δείγματοσ.
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8.
Να ζχει δυο δυνατότθτεσ δειγματολθψίασ, όπου το ζνα ςφςτθμα να λειτουργεί
χειροκίνθτα (κλειςτά φιαλίδια) και το άλλο ςφςτθμα δειγματολθψίασ να λειτουργεί
αυτόματα, με ςυνεχοφσ φόρτωςθσ δειγματολιπτθ 50 κζςεων.
Το αυτόματο ςφςτθμα να χρθςιμοποιεί κλειςτά φιαλίδια όλων των εταιρειϊν, και να ζχει
τθν δυνατότθτα να διαβάηει τα κωδικοποιθμζνα ςτοιχεία του αςκενι από το φιαλίδιο (bar
code), κακϊσ επίςθσ και να εξαςφαλίηει τθν ακριβι επάρκεια αίματοσ για τθν διεξαγωγι
τθσ γενικισ αίματοσ.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ δειγματολθψίασ, τα ακροφφςια να κακαρίηονται αυτόματα.
Πριν από τθν αναρρόφθςθ από τον αυτόματο δειγματολιπτθ να προθγείται ανάδευςθ, θ
οποία να ςυμφωνεί με τα επιςτθμονικά πρότυπα και να μιμείται τθν κίνθςθ του χεριοφ,
προκειμζνου να αποφευχκοφν αλλοιϊςεισ κυττάρων, ςτο προσ ανάλυςθ δείγμα.
9.
Η ταχφτθτα ανάλυςθσ των δειγμάτων ςτον αυτόματο δειγματολιπτθ να είναι
τουλάχιςτον 90 δείγματα ανά ϊρα.

10.
Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να ζχει ςφςτθμα προειδοποίθςθσ του χειριςτι για τισ
ςτάκμεσ των αντιδραςτθρίων και των αποβλιτων. Να διακζτει ςφςτθμα διαχείριςθσ των
αντιδραςτθρίων.
11.
Στον υπό προμικεια αναλυτι, όλεσ οι λειτουργίεσ, το λογιςμικό και τα μθνφματα
για τθν ορκι λειτουργία ι τα ςφάλματα κα πρζπει να είναι ςτα Ελλθνικά.
12.
Να διακζτει επιπλζον ο προςφερόμενοσ αναλυτισ ζγχρωμθ οκόνθ προβολισ των
αποτελεςμάτων. Να διακζτει εκτυπωτι για εκτφπωςθ των αποτελεςμάτων ςε Α4 χαρτί με
δυνατότθτα και ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ.
13.
Η προςφζρουςα εταιρεία, να διακζτει πλιρεσ τμιμα service και αποδεδειγμζνθ
εμπειρία ςτουσ αυτόματουσ αιματολογικοφσ αναλυτζσ. Προσ απόδειξθ του ιςχυριςμοφ, ο
προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει κατάςταςθ εγκατεςτθμζνων αναλυτϊν ςε
δθμόςια νοςοκομεία ςτα οποία ζχει αναλάβει τθ ςυντιρθςι τουσ.
Επιπλζον, κα πρζπει από τθν προμθκεφτρια εταιρεία να κατατεκεί πρόταςθ κάλυψθσ του
service για το εργαςτιριο. Στθν εν λόγω πρόταςθ θ προμθκεφτρια εταιρεία κα πρζπει να
διακζτει ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ του προςφερόμενου οργάνου, ςε
κακθμερινι βάςθ και αυτοματοποιθμζνα.
14.
Η καταςκευάςτρια εταιρεία του προμθκευόμενου αναλυτι, να παρζχει πρότυπο
παραςκεφαςμα ελζγχου (control) για όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ παραμζτρουσ, για τον εςωτερικό
ποιοτικό ζλεγχο του αναλυτι και πρότυπο αίμα ρφκμιςθσ του (calibrator) για όλεσ τισ
άμεςα μετροφμενεσ παραμζτρουσ.
15.
Ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ τόςο για τθν εκκίνθςθ όςο και για τον τερματιςμό του
αναλυτι να μθν υπερβαίνει τα 15 λεπτά για κάκε μια από τισ διαδικαςίεσ ι οι διαδικαςίεσ
να ενεργοποιοφνται αυτόματα χωρίσ τθν παρζμβαςθ του χειριςτι.
16.
Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ αξιολόγθςθσ όλων
των ςχετιηόμενων με το δείγμα πλθροφοριϊν (αιματολογικζσ παράμετροι, δθμογραφικά
ςτοιχεία, κλινικζσ πλθροφορίεσ) βάςθ κανόνων, με ςκοπό τθ παραγωγι ςχολίων (για
περαιτζρω ζλεγχο πχ. επιπλζον αιματολογικϊν παραμζτρων ι ζγκριςθ για εξαγωγι
αποτελζςματοσ). Επίςθσ, να δφναται να πραγματοποιιςει αυτόματθ επανάλθψθ μιασ
μζτρθςθσ ι αυτόματθ μζτρθςθ επιπλζον παραμζτρου (reflex).
17.
Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να διακζτει προγράμματα εςωτερικοφ ελζγχου
ποιότθτασ, τα οποία κα αποτελοφν μζροσ του βαςικοφ προγραμματιςμοφ του οργάνου,
όπου με τθν χριςθ των δειγμάτων ρουτίνασ των αςκενϊν και με τθν χριςθ των
παραςκευαςμάτων ελζγχου (controls) τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ, κα γίνεται ο ζλεγχοσ
τθσ ορκισ λειτουργίασ ςε πραγματικό χρόνο.
18.
Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να διακζτει εςωτερικό ςφςτθμα αρχειοκζτθςθσ των
δειγμάτων για 40.000 δείγματα με όλα τουσ τα ςτοιχεία (νεφελογράμματα, ιςτογράμματα,
κλπ.).
19.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ ςφνταξθ φφλλου ςυμμόρφωςθσ. Στο φφλλο
ςυμμόρφωςθσ κα απαντϊνται μια προσ μια οι προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί. Θα
αναφζρεται αν εκπλθρϊνεται θ προδιαγραφι, το βακμό ςτον οποίο εκπλθρϊνεται ι αν δεν
εκπλθρϊνεται. Προσ απόδειξθ δε των ιςχυριςμϊν αυτϊν, κα πρζπει να γίνονται

παραπομπζσ ςε αποςπάςματα από Operators Manual και Service Manual, ςε prospectus
του προςφερόμενου οργάνου που κα προζρχονται από τον καταςκευαςτικό οίκο (και όχι
πλθμμελϊσ μεταφραςμζνα φυλλάδια) κακϊσ επίςθσ και ςε επιςτθμονικζσ εκδόςεισ και
λοιπά επιςτθμονικά ζντυπα που κα προζρχονται από τον καταςκευαςτικό οίκο του
μθχανιματοσ.
20.
Οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται, όταν τουσ ηθτθκεί, να προβαίνουν ςε επίδειξθ των
δυνατοτιτων του προςφερόμενου αναλυτι με ςκοπό τθν εκτίμθςθ (evaluation) ςτθν πράξθ
τθσ μετρικισ αξιοπιςτίασ του, τθσ απόδοςθσ του, τθσ λειτουργικότθτασ του, τθσ φιλικότθτασ
του ωσ προσ τον χειριςτι και εν γζνει τθσ ευχρθςτίασ του, κακϊσ επίςθσ και τθν διακρίβωςθ
τθσ πραγματικισ ανταπόκριςθσ του προςφερόμενου οργάνου ςε ςχζςθ με τισ τεκείςεσ από
τθν διακιρυξθ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, μία προσ μια.
21.
Να προςφερκεί ζνασ (1) αυτόματοσ αιματολογικόσ αναλυτισ εφθμερίασ, με τα ίδια
τεχνικά χαρακτθριςτικά με τον κφριο αναλυτι, εκτόσ τθσ μζτρθςθσ Βιολογικϊν Υγρϊν. Ο
αναλυτισ εφθμερίασ να χρθςιμοποιεί απαραίτθτα τα ίδια αντιδραςτιρια με τον κφριο
αναλυτι.
22.
Να προςφερκεί ζνασ (1) εφεδρικόσ αυτόματοσ αιματολογικόσ αναλυτισ, ιδίου
τφπου με τον κφριο αναλυτι, που κα χρθςιμοποιεί απαραίτθτα τα ίδια αντιδραςτιρια με
τον κφριο αναλυτι.
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ΑΙΜΟΔΟΙΑ
ΑΝΑΛΤΣΗ Νο 2
Η αρχι λειτουργίασ του προςφερόμενου αναλυτι να ςτθρίηεται ςε διεκνϊσ
αναγνωριςμζνεσ μεκόδουσ μζτρθςθσ. Το προςφερόμενο μθχάνθμα να δφναται να αναλφει
τα ζμορφα ςτοιχεία του αίματοσ ςε απόλυτο αρικμό και ποςοςτό ςφμφωνα πάντα με τισ
εξελίξεισ και απαιτιςεισ, οι οποίεσ εναρμονίηονται με τθ διεκνι βιβλιογραφία και πρακτικι.
1.

Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να ζχει τθν δυνατότθτα ανάλυςθσ φλεβικοφ ολικοφ και
τριχοειδικοφ προαραιωμζνου αίματοσ. Όλεσ οι παράμετροι που δίνονται να ανιχνεφονται
απευκείασ από το φιαλίδιο τθσ γενικισ αίματοσ, χωρίσ να απαιτοφνται περαιτζρω
διαδικαςίεσ από τον χειριςτι όπωσ αραιϊςεισ.
2.

Να δίνει αξιόπιςτα αποτελζςματα ςτισ παρακάτω παραμζτρουσ, τόςο ςτα
φυςιολογικά όςο και ςτα πακολογικά δείγματα:
3.

Αρικμό λευκϊν αιμοςφαιρίων
Αρικμό ερυκρϊν αιμοςφαιρίων
Αιμοςφαιρίνθ
Αιματοκρίτθ
Αιμοπεταλιοκρίτθσ
Μζςο όγκο ερυκρϊν
Μζςθ ποςότθτα αιμοςφαιρίνθσ ερυκρϊν
Μζςθ ςυγκζντρωςθ αιμοςφαιρίνθσ ερυκρϊν
Εφροσ κατανομισ ερυκρϊν
Αρικμό αιμοπεταλίων
Μζςο όγκο αιμοπεταλίων
Εφροσ κατανομισ αιμοπεταλίων
Απόλυτο αρικμό και ποςοςτό % 3 λευκοκυτταρικϊν πλθκυςμϊν, και ςυγκεκριμζνα
Λεμφοκφτταρα, Ουδετερόφιλα, Μεςαιοκφτταρα (Βαςεόφιλα, Ηωςινόφιλα,
Μονοκφτταρα).
Η μζτρθςθ επιπλζον αιματολογικϊν παραμζτρων κα αξιολογθκεί ωσ ιδιαίτερο
προςόν.
Το προςφερόμενο μθχάνθμα να διακζτει εξελιγμζνο ςφςτθμα δειγματολθψίασ. Το
ςφςτθμα δειγματολθψίασ που κα διακζτει ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να είναι εξελιγμζνο
και να εξαςφαλίηει τθν ακρίβεια και τθν ορκότθτα τθσ δειγματολθψίασ για κάκε μονάδα
μζτρθςθσ του μθχανιματοσ. Να κατατεκεί ο τρόποσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ.
4.

5.

Η ταχφτθτα ανάλυςθσ των δειγμάτων να είναι κατ’ ελάχιςτον 60 δείγματα ανά ϊρα.

Να παρουςιάηει ςε ζγχρωμθ οκόνθ τα αποτελζςματα των μετριςεων, τα
ιςτογράμματα κατανομισ των κυττάρων του αίματοσ και να τα εκτυπϊνει ςε εςωτερικό και
εξωτερικό εκτυπωτι.
Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ πρζπει να παρζχει αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ ςτθν αξιολόγθςθ
των αποτελεςμάτων ςτα δείγματα που περιζχουν πακολογικά κφτταρα κακϊσ επίςθσ και
ελαττωμζνο ι αυξθμζνο αρικμό κυττάρων.
6.

Τα ερυκρά αιμοςφαίρια να μετροφνται ςε διαφορετικό χϊρο από τα λευκά προσ
αποφυγι παρουςίασ λυτικοφ αντιδραςτθρίου κατά τθν μζτρθςθ των ερυκρϊν (να
αποδεικνφεται).
7.

Να ξεπλζνεται αυτόματα, χωρίσ καμία επζμβαςθ του χειριςτι κατά τθν ζναρξθ και
το πζρασ των εργαςιϊν.
8.

Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να ζχει ςφςτθμα προειδοποίθςθσ του χειριςτι για τισ
ςτάκμεσ των αντιδραςτθρίων.
9.

Η μζτρθςθ τθσ αιμοςφαιρίνθσ από τον προςφερόμενο αναλυτι, να γίνεται με
αντιδραςτιρια χωρίσ κυάνιο, για τθν προςταςία του χειριςτι και του περιβάλλοντοσ.
10.

Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να διακζτει δυνατότθτα αυτόματθσ μετάπτωςθσ ςε
κατάςταςθ stand-by, και εφκολθσ και άμεςθσ επαναφοράσ ςε κανονικι χριςθ.
11.

Η προςφζρουςα εταιρεία να διακζτει πλιρεσ τμιμα service και αποδεδειγμζνθ
εμπειρία ςτουσ αυτόματουσ αιματολογικοφσ αναλυτζσ. Προσ απόδειξθ του ιςχυριςμοφ, ο
προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει κατάςταςθ εγκατεςτθμζνων αναλυτϊν ςε
δθμόςια νοςοκομεία ςτα οποία ζχει αναλάβει τθ ςυντιρθςι τουσ.
12.

Η καταςκευάςτρια εταιρεία του προμθκευόμενου αναλυτι να παρζχει πρότυπο
παραςκεφαςμα ελζγχου (control) για όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ παραμζτρουσ, για τον εςωτερικό
ποιοτικό ζλεγχο του αναλυτι, και πρότυπο αίμα ρφκμιςθσ του (calibrator) για όλεσ τισ
άμεςα μετροφμενεσ παραμζτρουσ.
13.

Το εργαςτιριο απαραίτθτα να ενταχκεί από τθν προςφζρουςα εταιρεία ςε
ςφςτθμα εξωτερικοφ ελζγχου ποιότθτασ.
14.

Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να διακζτει προγράμματα ποιοτικοφ ελζγχου, τα
οποία αποτελοφν μζροσ του βαςικοφ προγραμματιςμοφ του οργάνου, όπου με τθν χριςθ
των παραςκευαςμάτων ελζγχου (controls) τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ, κα γίνεται ο
ζλεγχοσ τθσ ορκισ λειτουργίασ του αναλυτι ςε πραγματικό χρόνο.
15.

Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ και μθχανικισ
ρφκμιςθσ όλων των άμεςα μετροφμενων παραμζτρων (calibration).
16.

Να διακζτει μεγάλθ δυνατότθτα αποκικευςθσ αρχείου τουλάχιςτον 30.000
δειγμάτων.
17.

Επιπλζον θ τεχνικι προςφορά να ςυνοδεφεται με οδθγίεσ χριςθσ του προϊόντοσ
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, οι οποίεσ κα αποδίδουν πιςτά το πρωτότυπο κείμενο και κα φζρουν
τθν ζγκριςθ του καταςκευαςτι (όπωσ ο Νόμοσ 2955/2001 ςτο άρκρο 2, παράγραφοσ 5,
εδάφιο α, ορίηει).
18.

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ ςφνταξθ φφλλου ςυμμόρφωςθσ. Στο φφλλο
ςυμμόρφωςθσ κα απαντϊνται μια προσ μια οι προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί. Θα
αναφζρεται αν εκπλθρϊνεται θ προδιαγραφι, το βακμό ςτον οποίο εκπλθρϊνεται ι αν δεν
εκπλθρϊνεται. Προσ απόδειξθ δε των ιςχυριςμϊν αυτϊν, κα πρζπει να γίνονται
παραπομπζσ ςε αποςπάςματα από Operator Manual και Service Manual, ςε prospectus του
προςφερόμενου οργάνου που κα προζρχονται από τον καταςκευαςτικό οίκο (και όχι
19.

πλθμμελϊσ μεταφραςμζνα φυλλάδια), κακϊσ επίςθσ και ςε επιςτθμονικζσ εκδόςεισ και
λοιπά επιςτθμονικά ζντυπα που κα προζρχονται από τον καταςκευαςτικό οίκο του
μθχανιματοσ.
Η κάκε παραπομπι κα ζχει ζναν αρικμό (κατά αφξουςα ςειρά), και ςτο αντίςτοιχο ςθμείο
τθσ παραπομπισ κα υπάρχει ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ ςε κφκλο. Πχ. εκπλθρϊνεται πλιρωσ θ
προδιαγραφι (operator manual, ςελ.135, παραπομπι 4)
Οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται, όταν τουσ ηθτθκεί, να προβαίνουν ςε επίδειξθ των
δυνατοτιτων του προςφερόμενου αναλυτι με ςκοπό τθν εκτίμθςθ (evaluation) ςτθν πράξθ
τθσ μετρικισ αξιοπιςτίασ του, τθσ απόδοςθσ του, τθσ λειτουργικότθτασ του, τθσ φιλικότθτασ
του ωσ προσ τον χειριςτι και εν γζνει τθσ ευχρθςτίασ του, κακϊσ επίςθσ και τθν διακρίβωςθ
τθσ πραγματικισ ανταπόκριςθσ του προςφερόμενου οργάνου ςε ςχζςθ με τισ τεκείςεσ από
τθν διακιρυξθ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, μία προσ μια.
20.

ΓΔΝΗΚΖ ΑΗΜΑΣΟ

ΑΡΗΘΜΟ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
1.000

ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ
ΑΝΑΛΤΣΖ Νν 3
Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα ειεθηξνθόξεζεο λα θαιύπηεη θαη’ ειάρηζηνλ ηηο
παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:
1.
Να κπνξεί λα επηηειέζεη ειεθηξνθνξήζεηο α) Αηκνζθαηξηλώλ ζε αιθαιηθό ή
όμηλν πεξηβάιινλ, β) Πξσηετλώλ νξνύ θαη νύξσλ, γ) Πξσηεΐλεο πςειήο επθξίλεηαο δ)
Ληπνπξσηετλώλ ε) Αλνζνθαζειώζεηο νξνύ θαη νύξσλ, ζη) Αλνζνθαζειώζεηο Bence
Jones από αζπκπύθλσηα νύξα, δ) ειεθηξνθνξήζεηο ηζνελδύκσλ ALP, CK, LDH ζε
ηαηλίεο αγαξόδεο.
2.
Πιήξσο απηόκαηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο (ειεθηξνθόξεζε, βαθή,
απνρξσκαηηζκόο, ζάξσζε) κεηά ηε θόξησζε δεηγκάησλ ζην δεηγκαηνθνξέα ρσξίο
θακηά επηπξόζζεηε παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο ειεθηξνθνξήζεηο
αηκνζθαηξηλώλ.
3.
Ζ ελαπόζεζε δεηγκάησλ λα γίλεηαη κε απηόκαην ηξόπν θαη ρσξίο παξέκβαζε
ηνπ ρξήζηε / ρξόλνπο επσάζεσλ θιπ πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε
αθξίβεηα θαη επαλαιεςηκόηεηα.
4.
Γπλαηόηεηα ζπλερνύο θόξησζεο ζην ζύζηεκα δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ
ειεθηξνθόξεζεο ρσξίο λα απαηηείηαη ρξόλνο αλακνλήο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ
κεζνδνινγηώλ, κε ηηο ειάρηζηεο παξεκβάζεηο ησλ ρεηξηζηώλ.
5.
Με κεγάιε ρσξεηηθόηεηα δεηγκάησλ θαη ε ηαρύηεηα αλάιπζεο ηνπιάρηζηνλ
100 δείγκαηα αλά ώξα.
6.
Σν ζύζηεκα λα δηαζέηεη εηδηθό ζύζηεκα δηαηήξεζεο ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο
ηαηληώλ θαηά ηελ ειεθηξνθόξεζε.
7.
Να έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδεζεί κε απηόκαηε ζπζθεπή δεηγκαηνιεςίαο θαη
αξαίσζεο δείγκαηνο από θνηλά ζσιελάξηα κε ελζσκαησκέλν bar code reader.
8.
Να ζπλνδεύεηαη από ππνινγηζηηθό ζύζηεκα θαη ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο
γξαθεκάησλ (λα είλαη δπλαηέο ηπρόλ αιιαγέο ζην γξάθεκα θιπ) θαη απνζήθεπζήο
ηνπο.
9.
Να έρεη ηε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο νλνκάησλ αζζελώλ θαη αλάθιεζεο
ηζηνξηθνύ αζζελνύο από ηνλ ππεύζπλν.
10. Ζ κέζνδνο λα έρεη ζήκαλζε από ηελ Δ.Δ. σο Ηαηξνηερλνινγηθό πξντόλ (CE
IVD Mark).
11.

Να κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ζύζηεκα LIS.

ΠΗΝΑΚΑ 3
ΑΡΗΘΜΟ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΑΝΑ ΔΣΟ

ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Hb 1000/έηνο

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΛΤΖ
ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΩΝ (ΓΛΤΚΟΕΤΛΗΩΜΔΝΖ ΚΑΗ Α2)

ΑΝΑΛΤΣΖ Νν 4

1.
Να προςφερκεί αναλυτισ που να βαςίηεται ςτισ αρχζσ χρωματογραφίασ
υψθλισ απόδοςθσ (HPLC) με τθν χριςθ διπλισ αντλίασ για τον επίτευξθ τθσ
βζλτιςτθσ βακμίδωςθσ διαλφματοσ, με ςτιλθ ιονοανταλλαγισ για τον βζλτιςτο
αναλυτικό διαχωιςμό τθσ γλυκοηυλιωμζνθσ αιμοςφαιρίνθσ και των άλλων
αιμοςφαιρινϊνσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ HbA2/HbF. Να παρζχει τθ δυνατότθτα
ταυτόχρονθσ ανάλυςθσ, χωρίσ τθν απαίτθςθ για αλλαγι αντιδραςτθρίων ι ςτιλθσ,
τθσ γλυκοηυλιωμζνθσ αιμοςφαιρίνθσ (HbA1c), κακϊσ και άλλων αιμοςφαιρινϊν
(αιμοςφαιρίνθ Α2, εμβρυικι αιμοςφαιρίνθ F,S,C και άλλων πακολογικϊν
αιμοςφαιρινϊν) Να παρατεθοφν τα αντίςτοιχα χρωματογραφήματα που να
αποοδεικνφουν την παραπάνω απαίτηςη.
2.
Να μθν επθρεάηεται θ μζτρθςθ τθσ HbA1c από τισ τιμζσ HbΕ.
3.
Να χρθςιμοποιεί βακμονόμθςθ δφο (2) ςθμείων για τον καλφτερο ζλεγχο
τθσ μεκόδου-γραμμικότθτα.
4.
Θα εκτιμθκεί θ μζτρθςθ τθσ HbA1c να επθρεάηεται όςο το δυνατόν λιγότερο
από το ποςοςτό του κλάςματοσ HbF. Να αναφερκεί το ποςοςτό τθσ HbF .
5.
Να παρζχουν τθ δυνατότθτα διαχωριςμοφ, αναγνϊριςθσ και ποιοτικοφ
προςδιοριςμοφ των κλαςμάτων του HbS και ΗbC, ςε περίπτωςθ που εμφανιςτοφν
ςτο ίδιο δείγμα (διπλι ετεροηφγωςθ)
6.
Ο χρόνοσ ανάλυςθσ για κάκε δείγμα ςτθν περίπτωςθ προςδιοριςμοφ HbA1c
και τθσ HbA2 να μθν ξεπερνά τα 6,5 λεπτά.
7.
Να διακζτει αυτόματο δειγματολιπτθ και φορείσ (φορζα) μεταφοράσ
δειγμάτων τουλάχιςτον 100 κζςεων.
8.
Να διακζτει ςφςτθμα διάτρθςθσ πϊματοσ (ι αντίςτοιχο) και αυτόματθσ
δειγματολθψίασ από κοινά κλειςτά ςωλθνάρια αιμολθψίασ που περιζχουν ολικό
αίμα, για τθν μζγιςτθ αςφάλεια των χειριςτϊν.
9.
Να ζχει τθν δυνατότθτα χριςθσ διαφορετικϊν τφπων δειγμάτων (ολικό αίμα,
αιμόλυμα, δείγμα control) και διαφορετικοφσ τφπουσ ςωλθναρίων (ανοικτά, κλειςτά
ςωλθνάρια, καψάκια δζιγματοσ). Λεπτομερήσ περιγραφή του τρόπου λειτουργίασ
προσ αξιολόγηςη.
10. Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ ανάδευςθσ του δείγματοσ ολικοφ αίματοσ
πριν τθν ζγχυςθ προκειμζνου να επιτευχκεί ζνα ομογενζσ δείγμα.
11. Να διακζτει ςφςτθμα ενθμζρωςθσ και ειδοποίθςθσ του χειριςτι ςε
περίπτωςθ χαμθλισ ςτάκμθσ αντιδραςτθρίων για τον υπολειπόμενο αρικμό
δειγμάτων και να είναι εφκολθ
12. Να διακζτει ςφςτθμα αναγνϊριςθσ barcode και να ζχουν τθν δυνατότθτα
αμφίδρομθσ ςφνδεςθσ με το LIS του εργαςτθρίου με δαπάνθ του μειοδότθ. Για τθν
λειτουργικι διαςφνδεςθ των αναλυτϊν με το πλθροφοριακό ςφςτθμα του
νοςοκομείου να ςυνοδεφονται από ζναν επιπλζον θλεκτρονικό υπολογιςτι.

13. Να ςυνοδεφεται από ςφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ τάςθσ (UPS) για να μθν
διακόπτεται θ λειτουργία τουσ ςε περιπτϊςεισ διακοπισ ρεφματοσ.
14. Να αποδυκνείεται (επί ποινι απόριψθσ) από τα επίςθμα ζντυπα του
καταςκευαςτικοφ οίκου ο αρικμόσ των εξετάςεων που εκτελοφν όλα τα
απαιτοφμενα αντιδραςτιρια ζτςι ωςτε να εξαςφαλιςτεί θ αντικειμενικι
αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν (τιμι ανα εξζταςθ) αφετζρου για τον
αδιάλειπτο ζλεγχο των καταναλϊςεων.
15. Όλα τα αντιδραςτιρια να προςφζρονται ςε κιτ ζτοιμα προσ χριςθ.
16. Να ςυνοδεφεται με λογιςμικό απομακρυςμζνθσ βοικειασ, (remote access)
17. Οι προςφζρουςεσ εταιρίεσ να ζχουν τουλάχιςτον πενταετι εμπειρία ςτουσ
αναλυτζσ γλυκοηυλιωμζνθσ αιμοςφαιρίνθσ .(Να παρατεκεί προσ απόδειξθ το
πελατολόγιο ςε Δθμόςια Νοςοκομεία ι Ιδιωτικά Νοςοκομεία γαι τα τελευταία 5
ζτθ).
18. Να παρζχεται από τον προμθκευτι δωρεάν εξωτερικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ
για τθν HbA1c και ΗbA2 για ολόκλθρθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.
19. Να κατατεκεί φφλλο ςυμμόρφωςθσ όπου κα απαντϊνται μια προσ μια οι
προδιαγραφζσ και να τεκμθριϊνονται με παραπομπζσ ςε τεχνικά φυλλάδια ι
prospectus του καταςκευαςτι.
20. Το service και τα αναλϊςιμα πζραν των αναφερομζνων κα βαρφνουν τον
προμθκευτι, ο οποίοσ και κα εκπαιδεφςει δωρεάν τουσ χειριςτζσ.

ΠΗΝΑΚΑ 4
ΑΡΗΘΜΟ /ΔΞ/ΔΣΟ
ΓΛΤΚΟΕΗΩΜΔΝΖ Ζb 2.000

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΖ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ
ΔΡΤΘΡΟΠΟΗΖΣΗΝΖ

ΑΝΑΛΤΣΖ Νν 5
1. Ο αλαιπηήο λα παξαδνζεί ζην Ννζνθνκείν θαηλνύξηνο θαη ακεηαρείξηζηνο
2. Να είλαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, RANDOM ACCESS
3. Να ιεηηνπξγεί κε ηελ κέζνδν ηεο Υεκεηνθσηαύγεηαο.
4. Να έρεη ηαρύηεηα ηνπιάρηζηνλ 70 εμεηάζεηο/ώξα. Να είλαη ζπλερνύο
ιεηηνπξγίαο. Φόξησζε δεηγκάησλ, θπββεηώλ θαη ινηπώλ αλαιώζηκσλ λα
γίλεηαη ρσξίο δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ο αλαιπηήο ζα κέλεη αλνηθηόο,
ρσξίο θαζεκεξηλό start up, έηνηκνο γηα ρξήζε θάζε ζηηγκή
5. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα εθάπαμ θόξησζεο ηνπιάρηζηνλ 30 δεηγκάησλ
6. Σα αληηδξαζηήξην ηεο εξπζξνπνηεηήλεο ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκν γηα ρξήζε.
7. Ο αλαιπηήο λα δηαζέηεη ζύζηεκα απηόκαηεο αλίρλεπζεο ζηάζκεο νξώλ θαη
αληηδξαζηεξίσλ θαη λα εηδνπνηεί ηνλ ρεηξηζηή γηα ηπρόλ έιιεηςή ηνπο.
8. Να δηαζέηεη πξόγξακκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο.
9. Να ζπλνδεύεηαη από U.P.S πνπ λα θξαηά ηνλ αλαιπηή ζε πιήξε ιεηηνπξγία
γηα 5 ιεπηά
10. Δηήζηνο αξηζκόο εμεηάζεσλ εξπζξνπνηεηήλεο 500 ηεζη.

ΠΗΝΑΚΑ 5
ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ
ΔΡΤΘΡΟΠΟΗΖΣΗΝΖ

500

ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΑ
ΥΩΡΗ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ( ΣΟ ΥΔΡΗ)
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΤΖ ΝΟ 6 (ζην ρέξη)
ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ G-6-PD ΓΗΑ ΣΟ
ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ
1.

Αληηδξαζηήξην πνζνηηθήο κέηξεζεο G-6-PD ζε ζπεθηξνθσηόµεηξν, θαηά
πξνηίκεζε ζην ππεξηώδεο θάζκα (340 nm) γηα απνθπγή παξεκπνδίζεσλ από
άιινπο παξάγνληεο ρξώκαηνο.

2.

Αληηδξαζηήξην πνηνηηθήο εθηίκεζεο G-6-PD (sreening) θαηά πξνηίκεζε ζε
ζπζθεπαζία mono-test (έλα θηαιίδην αλά εμέηαζε) γηα απνθπγή επηκνιύλζεσλ
ή πξόσξεο ιήμεο ηνπ αληηδξαζηεξίνπ.

3. Controls ειέγρνπ G-6-PD δηαθόξσλ επηπέδσλ (low, medium, high)

ΠΗΝΑΚΑ 6
ΑΝΑ/ΔΣΟ
1
2
3
4
5

G-6-PD ζε ζπεθηξνθσηόµεηξν
G-6-PD (sreening)
Controls ειέγρνπ G-6-PD low
Controls ειέγρνπ G-6-PD medium
Controls ειέγρνπ G-6-PD high

300
300

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ANΑΛΤΣΗ ΑΙΜΟΣΑΗ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΑΝΑΛΤΣΗ Νο 7( 2 ΟΜΟΙΟΙ ΑΝΑΛΤΣΕ) ΕΝΑ ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ.
1.
Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλνπ πξνζδηνξηζκνύ από ην ίδην δείγκα
πεθηνινγηθώλ, ρξσκαηνκεηξηθώλ θαη αλνζνινγηθώλ εμεηάζεσλ ζε ιεηηνπξγία RANDOM
ACCESS γηα όιεο ηηο εμεηάζεηο.
2.
Nα έρεη δπλαηόηεηα ζπλερνύο θόξησζεο ζε δείγκαηα, αληηδξαζηήξηα θαη θπβέηηεο
ρσξίο θαζπζηέξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή θαη ζπλερή δπλαηόηεηα πξνζζήθεο
επεηγόλησλ δεηγκάησλ (stat), ρσξίο δηαθνπή ηνπ αλαιπηή.
3.
Nα δηαζέηεη έγρξσκε επίπεδε νζόλε αθήο θαη εμσηεξηθό εθηππσηή θνηλνύ ραξηηνύ
θαζώο θαη ελζσκαησκέλν ζύζηεκα barcode γηα ηελ αλαγλώξηζε δεηγκάησλ θαη
αληηδξαζηεξίσλ κε BAR CODE γηα ηελ απνθπγή ζθαικάησλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε.
4.
Να δηαζέηεη δηαθνξεηηθό ξύγρνο αλαξξόθεζεο γηα ηα δείγκαηα θαη 2 δηαθνξεηηθά
ξύγρε γηα ηα αληηδξαζηήξηα ώζηε λα απνθιείεηαη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν θάζε επηκόιπλζε
δείγκαηνο από αληηδξαζηήξην θαη αληηδξαζηεξίνπ από αληηδξαζηήξην.
5.
Να δηαζέηεη πξαγκαηηθή ηαρύηεηα (παξαγσγηθόηεηα) ηνπιάρηζηνλ 350 PT test/ώξα θαη
300 ΡΣ &ΑΡΣΣ/ ώξα.
6.
Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζηνλ αλαιπηή πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο θηαιηδίσλ
ηνπ ηδίνπ αληηδξαζηεξίνπ ώζηε όηαλ αδεηάζεη ην πξώην θηαιίδην, ν αλαιπηήο απηόκαηα λα
ρξεζηκνπνηεί ην δεύηεξν, ηξίην,ηέηαξην θ.ι.π. ρσξίο λα ζηακαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη
θαζπζηεξεί ε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ.
7.
Να δηαζέηεη πεξηζζόηεξεο από 40 ςπρόκελεο 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.
8.
Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα αλάιπζεο όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ
δηαθνξεηηθώλ εμεηάζεσλ ζε θάζε δείγκα ρσξίο αιιαγή ή πξνζζήθε λέσλ αληηδξαζηεξίσλ. Να
αλαθεξζεί γηα λα αμηνινγεζεί ν αξηζκόο ηαπηόρξνλεο αλάιπζεο test αλά δείγκα.
9.
Να έρεη ρσξεηηθόηεηα ηαπηόρξνλεο ηνπνζέηεζεο 120 ηνπιάρηζηνλ δεηγκάησλ θαη λα
έρεη ηε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο ηνπνζέηεζεο δεηγκάησλ ζε θαςάθηα θαη ζσιελάξηα
αηκνιεςίαο κε ή ρσξίο barcode. Θα ζεσξεζεί πιενλέθηεκα ε δπλαηόηεηα πξναηξεηηθήο
πξνζζήθεο ζπζηήκαηνο δεηγκαηνιεςίαο από θιεηζηά ζσιελάξηα (Cap Piercing), ώζηε λα
εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ ρεηξηζηώλ από επηθίλδπλα θαη κνιπζκαηηθά δείγκαηα.
10.
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 θαζώο θαη δπλαηόηεηα απηόκαηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη εθηέιεζεο
επηπιένλ εμεηάζεσλ εάλ ην απνηέιεζκα ηεο αξρηθήο είλαη εθηόο νξηζκέλσλ νξίσλ (reflex
testing). Να έρεη ηε δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο αλαζηνιέσλ ησλ παξαγόλησλ κε απηόκαηεο
πνιιαπιέο αξαηώζεηο (factor parallelism). Θα αμηνινγεζεί ηδηαίηεξα ε δπλαηόηεηα απεηθόληζεο
ηεο θακπύιεο αληίδξαζεο ησλ κεηξήζεσλ γηα θάζε ηύπν εμέηαζεο θαη λα γίλεηαη ρξήζε ηεο
θακπύιεο ζρεκαηηζκνύ ηνπ ζξόκβνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ παζνινγηθώλ δεηγκάησλ όπσο
γηα παξάδεηγκα δηθαζηθή θακπύιε,ρακειά επίπεδα παξαγόλησλ πήμεο,αλεπάξθεηα
ηλσδνγόλνπ.
11.
Να ειέγρεη απηόκαηα ηε ζηάζκε ησλ αληηδξαζηεξίσλ, δεηγκάησλ θαη θπβεηηώλ θαζώο
θαη ην ρξόλν δσήο ησλ αληηδξαζηεξίσλ ζηνλ αλαιπηή θαη λα εηδνπνηεί απηόκαηα εάλ νη
ππάξρνπζεο πνζόηεηεο δελ επαξθνύλ γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζζεί. Να

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εκθάληζεο ηνπ πξαγκαηηθνύ αξηζκνύ εμεηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηνλ
ππάξρνληα όγθν ησλ αληηδξαζηεξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ αλαιπηή. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα
απηόλνκεο ιεηηνπξγίαο γηα 800 ηνπιάρηζηνλ εμεηάζεηο ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ρεηξηζηή.
12.
Να εθηειεί ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ εμεηάζεηο : PT, APTT, Ιλσδνγόλν, Αληηπεθηηθά
Σύπνπ Λύθνπ, Υξόλνο Θξνκβίλεο, D-DIMERS, FDP, Αληηζξνκβίλε ΙΙΙ, Πξσηείλε C, Πξσηείλε
S, Ειεύζεξε Πξσηείλε S (Αληηγνληθόο Πξνζδηνξηζκόο), ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ (vWF activity,
vWF:Ag, vWF RCo, II,V,VII,X,VIII,IX,XI,XII,XIII), Πιαζκηλνγόλν, a-2 Αληηπιαζκίλε,
Οκνθπζηείλε, ΑPC Resistance, Επίπεδα Ηπαξίλεο, HIT, DOACS Αληηπεθηηθά θάξκαθα
(Dabigatran, Rivaroxaban, Αpixaban).
13.
Να δηαζέηεη πιήξεο πξόγξακκα πνηνηηθνύ ειέγρνπ QC κε δηαθνξεηηθά controls θαη
δηαγξάκκαηα (Levey-Jenning-Westgard rules) θαη ην ινγηζκηθό ηνπ αλαιπηή λα είλαη θηιηθό
πξνο ην ρξήζηε, ζε πεξηβάιινλ Windows.
14.
Να είλαη αλνηρηό ζύζηεκα κε δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ 250 ηνπιάρηζηνλ
πξσηνθόιισλ εμεηάζεσλ.
15.
Η εθηύπσζε ησλ απνηειεζκάησλ λα γίλεηαη απηόκαηα αλά αζζελή, κε ηα
δεκνγξαθηθά ηνπ ζηνηρεία κε ηαπηόρξνλε αλαγξαθή ησλ θπζηνινγηθώλ ηηκώλ αλά εμέηαζε,
ώζηε ε εθηύπσζε απηή λα κπνξεί λα δνζεί απεπζείαο σο απάληεζε ζηνλ αζζελή.
16.
O αλαιπηήο λα έρεη δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο απνηειεζκάησλ ηνπιάρηζηνλ 4 κελώλ
θαη λα κπνξεί λα ζπλδεζεί ακθίδξνκα κε ην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα ηνπ Ννζνθνκείνπ.

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΑΗ- ΠΗΞΕΩ
1. 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 ηώλ αληηδξαζηεξίσλ λα δηαζέηνπλ
barcode γηα ηελ απηόκαηε αλάγλσζή ηνπο από ηνπο αλαιπηέο,γηα ηελ απνθπγή ζθαικάησλ
θαηά ηελ ηνπνζέηεζε.
2. Θα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ κε ηελ πξνζθνξά πιήξε πξσηόθνιια εθαξκνγήο ησλ
πξνζθεξνκέλσλ
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). Σν αληηδξαζηήξην γηα ηνλ έιεγρν ησλ D-Dimers λα έρεη FDA Approval γηα
απνθιεηζκό ζξνκβνεκβνιηθώλ επεηζνδίσλ (DVT θαη ΡΕ). Σν αληηδξαζηήξην γηα ην ρξόλν
πξνζξνκβίλεο λα είλαη αλαζπλδπαζκέλεο αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο κε ISI πεξίπνπ 1.
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 απν ην εξγαζηήξην αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ.
3.
Δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα πξνζθεξζνύλ θαη επηπιένλ αληηδξαζηήξηα εθηόο ησλ
δεηνύκελσλ εμεηάζεσλ θαζώο θαη όια ηα αλαιώζηκά ηνπο, calibrators θαη controls ή buffers,
ηα νπνία ζα αμηνινγεζνύλ αλαιόγσο.

ΕΞΕΣΑΕΙ ΑΝΑΛΤΣΗ ΑΙΜΟΣΑΗ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ΕΞΕΣΑΗ
PT (Αληηδξαζηήξην κε ISI πεξίπνπ 1, πγξό
αληηδξαζηήξην), πεμηνκεηξηθή κέζνδνο
APTT (πγξό αληηδξαζηήξην), πεμηνκεηξηθή
κέζνδνο
TT, πεμηνκεηξηθή κέζνδνο
FIBRINOGEN κε κέζνδν
Clauss.πεμηνκεηξηθή
D-Dimers κε κέζνδν αλνζνζνινζπκκεηξηθή.
AT-III κε κέζνδν ρξσκαηνκεηξηθή.
PROTEIN C κε κέζνδν ρξσκαηνκεηξηθή.
FREE PROTEIN S κε κέζνδν
αλνζνζνινζπκκεηξηθή.
vWF :Αg κε κέζνδν αλνζνζνινζπκκεηξηθή.
vWF :Activity κε κέζνδν
αλνζνζνινζπκκεηξηθή.
vWF :RCo κε κέζνδν αλνζνζνινζπκκεηξηθή.
PLASMINOGEN κε κέζνδν ρξσκαηνκεηξηθή.
ANTIPLASMIN κε κέζνδν ρξσκαηνκεηξηθή.
HOMOCYSTEIN κε κέζνδν
αλνζνζνινζπκκεηξηθή.
APC-R, πεμηνκεηξηθή κέζνδνο
FACTOR II , πεμηνκεηξηθή κέζνδνο
FACTOR V, πεμηνκεηξηθή κέζνδνο
FACTOR VII, πεμηνκεηξηθή κέζνδνο
FACTOR VIII, πεμηνκεηξηθή κέζνδνο
FACTOR IX, πεμηνκεηξηθή κέζνδνο
FACTOR X, πεμηνκεηξηθή κέζνδνο
FACTOR XI, πεμηνκεηξηθή κέζνδνο
FACTOR XII, πεμηνκεηξηθή κέζνδνο
FACTOR XIIΙ, κε κέζνδν
αλνζνζνινζπκκεηξηθή.
ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΑ ΛΤΚΟΤ (screen),
πεμηνκεηξηθή κέζνδνο
ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΑ ΛΤΚΟΤ (confirm),
πεμηνκεηξηθή κέζνδνο
Silica clotting time (screen/confirm),

ΕΣΗΙΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ

42.000
42.000
100
6,000
3,000
100
500
500
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

500
500

27 πεμηνκεηξηθή κέζνδνο

100

28 HIT, κε κέζνδν αλνζνζνινζπκκεηξηθή.

100

29 Eπίπεδα Ηπαξίλεο

100

30 Έιεγρνο Rivaroxaban

100

31 Έιεγρνο Dabigatran
32 Έιεγρνο Apixaban

100
100

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ ΑΝΑ
ΕΞΕΣΑΗ

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΕΣΗΙΟ
ΚΟΣΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ANΑΛΤΣΗ ΑΙΜΟΣΑΗ ΜΕΑΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΑΝΑΛΤΣΗ Νν 8
1. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλνπ πξνζδηνξηζκνύ από ην ίδην δείγκα πεθηνινγηθώλ,
ρξσκαηνκεηξηθώλ θαη αλνζνινγηθώλ εμεηάζεσλ ζε ιεηηνπξγία RANDOM ACCESS γηα όιεο
ηηο εμεηάζεηο.
2. Nα έρεη δπλαηόηεηα ζπλερνύο θόξησζεο ζε δείγκαηα, αληηδξαζηήξηα θαη θπβέηηεο ρσξίο
θαζπζηέξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή θαη ζπλερή δπλαηόηεηα πξνζζήθεο επεηγόλησλ
δεηγκάησλ (stat), ρσξίο δηαθνπή ηνπ αλαιπηή.
3. Nα δηαζέηεη έγρξσκε επίπεδε νζόλε αθήο θαη εμσηεξηθό εθηππσηή θνηλνύ ραξηηνύ θαζώο
θαη ελζσκαησκέλν ζύζηεκα barcode γηα ηελ αλαγλώξηζε δεηγκάησλ θαη αληηδξαζηεξίσλ κε
BAR CODE 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 240 PT test/ώξα.
6. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζηνλ αλαιπηή πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο θηαιηδίσλ ηνπ
ηδίνπ αληηδξαζηεξίνπ ώζηε όηαλ αδεηάζεη ην πξώην θηαιίδην, ν αλαιπηήο απηόκαηα λα
ρξεζηκνπνηεί ην δεύηεξν, ηξίην,ηέηαξην θ.ι.π. ρσξίο λα ζηακαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη
θαζπζηεξεί ε δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ.
7. Να δηαζέηεη πεξηζζόηεξεο από 35 ςπρόκελεο 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.
8. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα αλάιπζεο όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ δηαθνξεηηθώλ
εμεηάζεσλ ζε θάζε δείγκα ρσξίο αιιαγή ή πξνζζήθε λέσλ αληηδξαζηεξίσλ. Να αλαθεξζεί
γηα λα αμηνινγεζεί ν αξηζκόο ηαπηόρξνλεο αλάιπζεο test αλά δείγκα.
9. Να έρεη ρσξεηηθόηεηα ηαπηόρξνλεο ηνπνζέηεζεο 80 ηνπιάρηζηνλ δεηγκάησλ θαη λα έρεη ηε
δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο ηνπνζέηεζεο δεηγκάησλ ζε θαςάθηα θαη ζσιελάξηα αηκνιεςίαο κε ή
ρσξίο barcode. Θα ζεσξεζεί πιενλέθηεκα ε δπλαηόηεηα πξναηξεηηθήο πξνζζήθεο
ζπζηήκαηνο δεηγκαηνιεςίαο από θιεηζηά ζσιελάξηα (Cap Piercing), ώζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ
αζθάιεηα ησλ ρεηξηζηώλ από επηθίλδπλα θαη κνιπζκαηηθά δείγκαηα.
10. 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 θαζώο θαη δπλαηόηεηα απηόκαηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη εθηέιεζεο επηπιένλ
εμεηάζεσλ εάλ ην απνηέιεζκα ηεο αξρηθήο είλαη εθηόο νξηζκέλσλ νξίσλ (reflex testing). Να
έρεη ηε δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο αλαζηνιέσλ ησλ παξαγόλησλ κε απηόκαηεο πνιιαπιέο
αξαηώζεηο (factor parallelism. 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 ησλ παζνινγηθώλ δεηγκάησλ.
11. Να ειέγρεη απηόκαηα ηε ζηάζκε ησλ αληηδξαζηεξίσλ, δεηγκάησλ θαη θπβεηηώλ θαζώο θαη
ην ρξόλν δσήο ησλ αληηδξαζηεξίσλ ζηνλ αλαιπηή θαη λα εηδνπνηεί απηόκαηα εάλ νη
ππάξρνπζεο πνζόηεηεο δελ επαξθνύλ γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζζεί. Να
ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εκθάληζεο ηνπ πξαγκαηηθνύ αξηζκνύ εμεηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηνλ

ππάξρνληα όγθν ησλ αληηδξαζηεξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ αλαιπηή. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα
απηόλνκεο ιεηηνπξγίαο γηα 800 ηνπιάρηζηνλ εμεηάζεηο ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ρεηξηζηή.
12. Να εθηειεί ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ εμεηάζεηο : PT, APTT, Ιλσδνγόλν, D-DIMERS, FDP,
Υξόλνο Θξνκβίλεο, Αληηπεθηηθά Σύπνπ Λύθνπ, Αληηζξνκβίλε, Πξσηείλε C, Ειεύζεξε
Πξσηείλε S (Αληηγνληθόο Πξνζδηνξηζκόο), ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ (vWF activity, vWF:Ag, vWF: RCo,
II,V,VII,X,VIII,IX,XI,XII,XIII), Πιαζκηλνγόλν, a-2 Αληηπιαζκίλε, Οκνθπζηείλε, ΑPC Resistance,
Επίπεδα
Ηπαξίλεο,
HIT,
DOACS
Αληηπεθηηθά
θάξκαθα
(Dabigatran,
Rivaroxaban,Apixaban).
13. Να δηαζέηεη πιήξεο πξόγξακκα πνηνηηθνύ ειέγρνπ QC κε δηαθνξεηηθά controls θαη
δηαγξάκκαηα (Levey-Jenning-Westgard rules) θαη ην ινγηζκηθό ηνπ αλαιπηή λα είλαη θηιηθό
πξνο ην ρξήζηε, ζε πεξηβάιινλ Windows.
14. Να είλαη αλνηρηό ζύζηεκα κε δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ 250 ηνπιάρηζηνλ
πξσηνθόιισλ εμεηάζεσλ.
15. Η εθηύπσζε ησλ απνηειεζκάησλ λα γίλεηαη απηόκαηα αλά αζζελή, κε ηα δεκνγξαθηθά
ηνπ ζηνηρεία κε ηαπηόρξνλε αλαγξαθή ησλ θπζηνινγηθώλ ηηκώλ αλά εμέηαζε, ώζηε ε
εθηύπσζε απηή λα κπνξεί λα δνζεί απεπζείαο σο απάληεζε ζηνλ αζζελή.
16. O αλαιπηήο λα έρεη δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο απνηειεζκάησλ ηνπιάρηζηνλ 4 κελώλ θαη
λα κπνξεί λα ζπλδεζεί ακθίδξνκα κε ην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα ηνπ Ννζνθνκείνπ.

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΑΗ- ΠΗΞΕΩ
1. 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 ηώλ αληηδξαζηεξίσλ λα δηαζέηνπλ
barcode γηα ηελ απηόκαηε αλάγλσζή ηνπο από ηνπο αλαιπηέο,γηα ηελ απνθπγή ζθαικάησλ
θαηά ηελ ηνπνζέηεζε.
2. Θα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ κε ηελ πξνζθνξά πιήξε πξσηόθνιια εθαξκνγήο ησλ
πξνζθεξνκέλσλ 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). Σν αληηδξαζηήξην γηα ηνλ έιεγρν ησλ D-Dimers λα έρεη FDA Approval γηα
απνθιεηζκό ζξνκβνεκβνιηθώλ επεηζνδίσλ (DVT θαη ΡΕ). Σν αληηδξαζηήξην γηα ην ρξόλν
πξνζξνκβίλεο λα είλαη αλαζπλδπαζκέλεο αλζξώπηλεο πξνέιεπζεο κε ISI πεξίπνπ 1.
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).

ΠΗΝΑΚΑ 8
ΔΞΔΣΑΔΗ/ΔΣΟ
PROTHROMBIN TIME (PT) κε αλαζπλδπαζκέλε αλζξώπηλε
1200
ζξνκβνπιαζηίλε
2 ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME (APTT)
900
3 ACTIVATED PROTEIN C-RESISTANCE (ΑPC-R)
350
4 FIBRINOGEN (FIB)
500
5 THROMBIN TIME (TT)
80
6 ANTITHROMBIN (ATIII)
350
7 PLASMINOGEN (PLG)
50
8 A2-ANTIPLASMIN
50
9 PROTEIN C (PC)
350
10 FREE PROTEIN S (FREE PS)
200
11 VON WILLEBRAND FACTOR ACTIVITY
50
12 D-DIMERS (D-D)
250
13 LUPUS ANTICOAGULANT (LAC) ΜΔ DRVVT SREEN KAI CONFIRM 350
14 HEPARIN
50
15 FACTOR II
70
16 FACTOR V
70
17 FACTOR VII
100
18 FACTOR VIII
100
19 FACTOR IX
100
20 FACTOR X
70
21 FACTOR XI
100
22 FACTOR XII
100
23 FACTOR XIII
20
24 SILICA CLOTTING TIME (screen)
30
25 SILICA CLOTTING TIME (confirm)
30
1

TΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΘΔΡΜΟΚΤΚΛΟΠΟΗΖΣΖ ΓΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ PCR

ΑΝΑΛΤΣΖ Νν 9
Να είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο ζεξκνθπθινπνηεηήο θαη λα δηαζέηεη άδεηα
(authorized and licenced)
Να κπνξεί λα δερηεί 96 ζσιελάξηα ησλ 0.2 ή κία 8ρ12 πιάθα PCR
Σαρύηεηα κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο λα είλαη πεξίπνπ 4 C/sec γηα ηε
ζέξκαλζε θαη πεξίπνπ 3 C/sec γηα ηελ ςύμε
Διεύζεξα πξνγξακκαηηδόκελν gradient γηα πάλσ από 12 ζεηξέο
Δύξνο gradient έσο 20 C
Δύξνο ζεξκνθξαζίαο: 4-99 C
Αθξίβεηα ειέγρνπ: +/-0,2 C
Οκνηνκνξθία ζεξκνθξαζίαο: <±0.3 C κεηαμύ 20 θαη 72 C θαη <±0.4 C ζηνπο
95 C
Να δηαζέηεη ζεξκαηλόκελν ρεηξνθίλεην θαπάθη κε εύξνο ζεξκνθξαζίαο από 37
έσο 110 C
Σν θαπάθη λα είλαη ESP (electronic sample protection) ηερλνινγίαο
Έλδεημε: νζόλε κε δπλαηόηεηα γξαθηθήο παξνπζίαζεο ηεο εμέιημεο ηνπ
εθηεινύκελνπ πξσηνθόιινπ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ κε ηνλ
νπνίν ζπλνδεύεηαη
Θύξεο: RS-232
Να έρεη κλήκε 16 ΜΒ, ελαπνζήθεπζεο πεξηζζόηεξσλ από 700 πξνγξακκάησλ
θαη ηθαλόηεηα επέθηαζεο ηεο κλήκεο.
Να έρεη ηθαλόηεηα δεκηνπξγίαο >100 θαθέισλ
Σξνθνδνζία:230V,50-60Hz,800W
Να ζπλνδεύεηαη από πίλαθα ειέγρνπ, κπνξεί λα ειεγρζεί θαη κέζσ
ππνινγηζηή
Να ζπλνδεύεηαη επίζεο από θαιώδην ηξνθνδνζίαο, εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο,
δήισζε ζπκκόξθσζεο, κία ζαθνύια PCR ζσιελάθηα ησλ 0,2ml, 2 πιάθεο
PCR, κία ζαθνύια πιηθνύ ζθξάγηζεο
Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ γηα εμεηάζεηο δηάγλσζεο θαη
αλίρλεπζεο ειάρηζηεο ππνιεηπόκελεο λόζνπ ζε αζζελείο κε θαθνήζε
αηκαηνινγηθά λνζήκαηα, θαζώο θαη γηα έιεγρν ζξνκβνθηιηθήο δηάζεζεο
o

o

0

o

o

0

o

0

o

0

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΣΖΜΑ PCR ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΤ
ΥΡΟΝΟΤ
Να είλαη έλα πιήξεο ζύζηεκα γηα ηελ αλάιπζε πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ
Να κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη αλάιπζε ζεκείνπ ηήμεο
Να κπνξεί λα ππνινγηζηεί απεπζείαο ε ζπγθέληξσζε λνπθιετθώλ νμέσλ κε ηε
ρξήζε θζνξίδνπζσλ ρξσζηηθώλ.
Να επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή νκνηνκνξθία εμαηηίαο ηεο πεξηζηξνθήο
ησλ δεηγκάησλ ζε έλα ζάιακν κε αέξα
Μέζσ ηεο ζπλερνύο θπγνθέληξεζεο λα κελ ππάξρεη πξόβιεκα εμαηηίαο ηεο
ζπκπύθλσζεο ή ησλ θπζαιίδσλ αέξα

Να κελ ππάξρεη ε αλάγθε αιιαγήο ιακπώλ ή ε αλάγθε επζπγξάκκηζεο ή
νπηηθήο βαζκνλόκεζεο
Να κελ ππάξρεη ε αλάγθε γηα ρξσζηηθή αλαθνξάο
Ζ δηέγεξζε λα πξαγκαηνπνηείηαη από μερσξηζηό LED γηα θάζε νπηηθό θαλάιη,
πνπ δηαζέηεη εγγύεζε εθόξνπ δσήο
Να δηαζέηεη αληρλεπηή θσηνπνιιαπιαζηαζηή κε επηιεγόκελε ή/θαη απηόκαηε
ξύζκηζε επαηζζεζίαο
Να έρεη ηε δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο αθόκε θαη ελόο αληηγξάθνπ αξρηθνύ
πιηθνύ
Να έρεη εύξνο πνζνηηθνπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ 10 ηάμεηο κεγέζνπο
Να κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ρξσζηηθέο πνπ θαιύπηνπλ όιν ην θάζκα
Να κπνξεί λα αληρλεύζεη ηα παξαθάησ θζνξνθόξα:Biosearch blue, marina
blue, Biothell Blue, Alexa Fluor 350, FAM,SYBR Green 1, Fluorescein,
EvaGreen, Alexa Fluor 488,JOE,VIC,HEX,TET,Yakima Yellow, CalGold,
Alexa Fluor532, ROX, Cy3.5, Redmond Red, Alexa Fluor 568, Cy5,
Quasar670, LCRed650, Texas Red, CAL Fluor Red 590, Quasar 705, LCRed
705, Alexa Fluor 680
Να είλαη έμη ρξσκάησλ (εθπνκπή / αλίρλεπζε): κπιε (365/470nm), πξάζηλν
(470/510nm), θίηξηλν (530/555nm), πνξηνθαιί (585/610nm), θόθθηλν
(625/660nm), βαζύ θόθθηλν (670/710nm))
Ζ νκνηνκνξθία ηεο ζεξκνθξαζίαο από δείγκα ζε δείγκα λα είλαη +/- 0.01νC, ε
αλάιπζε λα είλαη +/- 0.02νC
Σν εύξνο ζεξκνθξαζίαο λα είλαη ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο-99oC
Ο ρξόλνο αλάιπζεο γηα ζαξάληα θύθινπο λα είλαη πνιύ ρακειόο πεξίπνπ 40
ιεπηά έσο 1,5 ώξα
Ζ κέγηζηε ηαρύηεηα λα είλαη πεξίπνπ 100C/sec ζηνλ αέξα.
Να κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη αλάιπζε ζε όγθνπο από 5κl έσο 100κl
Να κπνξεί λα δερζεί 72 δείγκαηα ηνπ 0,1ml ή 36 δείγκαηα ηνπ 0,2ml ή 100
δείγκαηα ησλ 30κl.
Να έρεη ηε δπλαηόηεηα απηόκαηνπ ειέγρνπ ζεξκνθξαζηαθήο αθξηβείαο θαη
ζεξκηθήο βαζκνλόκεζεο - ζηε ζπάληα πεξίπησζε πνπ ε ηειεπηαία απαηηείηαη.
Να ζπλνδεύεηαη από θαηάιιειν Ζ/Τ
Να πεξηιακβάλεη ην ινγηζκηθό (ηνπ νπνίνπ λα επηηξέπεηαη ε ρξήζε ζε
πεξηζζόηεξν από έλαλ ππνινγηζηή-unlimitted use license) θαη λα κπνξεί ν
ρξήζηεο λα αλαβαζκίζεη ην ινγηζκηθό δσξεάλ από ην δηαδίθηπν
Να κπνξεί λα ππνινγίζεη ηελ απόδνζε κεκνλσκέλσλ αληηδξάζεσλ ελίζρπζεο
θαη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα βηνζηαηηζηηθήο θαη γξαθηθώλ
Να ππάξρεη κεγάιε δπλαηόηεηα επηινγώλ γηα ηε γνληδηαθή αλάιπζε
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ REST(Relative Expression software tool),
LinReg,delta-delta CT(2-ΓΓCT) θαη ζπγθξηηηθή πνζνηηθνπνίεζε
Σν ινγηζκηθό λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ
κεηξήζεσλ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία από άιια ινγηζκηθά
Σν ινγηζκηθό λα ρξεζηκνπνηεί ςεθηαθέο ππνγξαθέο γηα ηελ ηήξεζε ηεο
αθεξαηόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ
Να ππάξρεη επηινγή ζην ρξώκα ηνπ ζεξκνθπθινπνηεηή, θόθθηλν ή κπιε
Να δηαζέηεη εγγύεζε ελόο έηνπο
Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο αθόινπζεο εμεηάζεηο.

1.Πνζνηηθνπνίεζε ηωλ αληηγξάθωλ πνπ θέξνπλ ηε κεηάιιαμε V617F ηνπ
γνληδίνπ JAK-2
2.Πνζνηηθνπνίεζε ηωλ κεηαγξάθωλ BCR/ABL p210 γηα in vitro δηαγλωζηηθή
ρξήζε (IVD)
3.Πνζνηηθνπνίεζε ηωλ κεηαγξάθωλ BCR/ABL p190 γηα in vitro δηαγλωζηηθή
ρξήζε (IVD)
4.Πνζνηηθνπνίεζε ηωλ κεηαγξάθωλ PML/RARA (bcr 1) γηα in vitro
δηαγλωζηηθή ρξήζε (IVD)
5.Πνζνηηθνπνίεζε ηωλ κεηαγξάθωλ PML/RARA (bcr 2)
6.Πνζνηηθνπνίεζε ηωλ κεηαγξάθωλ PML/RARA (bcr 3)
7.Πνζνηηθνπνίεζε ηωλ κεηαγξάθωλ AML/ETO
8.Πνζνηηθνπνίεζε ηωλ κεηαγξάθωλ INV16
9.Αλίρλεπζε θιωληθόηεηαο ηεο β αιπζίδαο ηνπ TCR for Gel detection
Heteroduplex analysis κε CE mark
10.Αλίρλεπζε θιωληθόηεηαο ηεο γ αιπζίδαο ηνπ TCR for Gel detection
Heteroduplex analysis κε CE mark
11.Αλίρλεπζε θιωληθόηεηαο ηεο δ αιπζίδαο ηνπ TCR for Gel detection
Heteroduplex analysis κε CE mark
12.Αλίρλεπζε θιωληθόηεηαο ηεο θ ειαθξηάο αιπζίδαοηωλ αλνζνζθαηξηλώλ γηα
Gel detection Heteroduplex analysis κε CE mark
13.Αλίρλεπζε θιωληθόηεηαο ηεο βαξηάο αιπζίδαο ηωλ αλνζνζθαηξηλώλ γηα Gel
detection Heteroduplex analysis κε CE mark
14.Αλίρλεπζε θιωληθόηεηαο ηεο ι ειαθξηάο αιπζίδαο ηωλ αλνζνζθαηξηλώλ γηα
Gel detection Heteroduplex analysis κε CE mark

ΑΡΙΘΜΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΑΝΑ ΕΣΟ
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ΑΝΑ/ΔΣΟ

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Μεηάιιαμε V617F ηνπ γνληδίνπ JAK-2
BCR/ABL p210
BCR/ABL p190
PML/RARA (bcr 1)
PML/RARA (bcr 2)
PML/RARA (bcr 3)
AML/ETO
INV16
Κισληθόηεηα ηεο β αιπζίδαο ηνπ TCR
Κισληθόηεηα ηεο γ αιπζίδαο ηνπ TCR
Κισληθόηεηα ηεο δ αιπζίδαο ηνπ TCR
Κισληθόηεηα ηεο θ ειαθξηάο αιπζίδαοησλ αλνζνζθαηξηλώλ
Κισληθόηεηα ηεο βαξηάο αιπζίδαο ησλ αλνζνζθαηξηλώλ
Κισληθόηεηα ηεο ι ειαθξηάο αιπζίδαο ησλ αλνζνζθαηξηλώλ

150
50
50
15
15
15
15
15
30
30
30
10
10
10

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Δ gel
ΑΓΑΡΟΕΖ
ΑΝΑΛΤΣΖ Νν 10
Α. ΤΣΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ
Να γίλεη εληαία κνλάδα θαη λα εθηειεί ζε αγαξόδε ην κεγαιύηεξν δπλαηόλ
εύξνο εμεηάζεσλ.
2.
Σν ηξνθνδνηηθό ηνπ ζπζηήκαηνο λα κπνξεί λα εθαξκόζεη ηα αλάινγα Volts,
ώζηε ην ζύζηεκα λα έρεη ηε δπλαηόηεηα αμηόπηζηεο εθηέιεζεο θαη εηδηθώλ
εμεηάζεσλ (π.ρ. ειεθηξνθόξεζε ΔΝΤ κε Ηζνειεθηξηθή Δζηίαζε).
3.
Να δηαζέηεη κεγάιε παξαγσγηθόηεηα – ηαρύηεηα.
4.
Ζ ελαπόζεζε ηνπ δείγκαηνο λα γίλεηαη ζε εηδηθνύο επηζέηεο κηαο ρξήζεο
απεπζείαο από ηνλ ρεηξηζηή θαη λα κελ απαηηείηαη όγθνο δείγκαηνο θάησ από 100
κl δείγκαηνο.
5.
Οη δύν θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο, δει. ελαπόζεζε ηνπ δείγκαηνο ζηελ ηαηλία /
ειεθηξνθόξεζε θαη ε ρξώζε / απνρξσκαηηζκόο / μήξαλζε ηεο ηαηλίαο λα
γίλνληαη απηόκαηα, ειεγρόκελεο από ην πξόγξακκα γηα άξηζηα απνηειέζκαηα.
6.
Ζ ειεθηξνθόξεζε λα εθηειείηαη ππό ζπλερή ηάζε ή έληαζε ή ηζρύ, αλάινγα
κε ην πξσηόθνιιν ηεο θάζε εμέηαζεο.
7.
Οη απμνκεηώζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ απαηηνύληαη ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο
ειεθηξνθόξεζεο, λα ειέγρνληαη από κηθηό ζύζηεκα (Peltier θαη αληηζηάζεηο),
ώζηε λα εμαζθαιίδνληαη ηαρύηεξεο ελαιιαγέο.
8.
Να δηαζέηεη απηνλνκία ζηνλ ρεηξηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο δει. αλεμάξηεηε
ιεηηνπξγία ησλ δηακεξηζκάησλ ειεθηξνθόξεζεο θαη ρξώζεο / απνρξσκαηηζκνύ.
9.
Σν ζύζηεκα λα ιεηηνπξγεί έηζη ώζηε λα απνθιείεηαη ε δηαθνπή ηεο
δηαδηθαζίαο από ιαλζαζκέλν ρεηξηζκό.
10. Να δηαζέηεη απηνδηαγλσζηηθά πξνγξάκκαηα θαη λα εηδνπνηεί ηνλ ρεηξηζηή γηα
πηζαλή δπζιεηηνπξγία.
11. Σν ζύζηεκα λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα επέθηαζεο αλα πάζα ζηηγκή κε απιό
ηξόπν, ώζηε λα κπνξεί λα εθηειέζεη λέεο εμεηάζεηο πνπ ζα αλαπηπρζνύλ
κειινληηθά.
1.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΤΚΝΟΜΔΣΡΖΖ - ΑΡΩΣΖ
1.
2.
3.

4.
5.

Να ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ Windows θαη λα είλαη ζπκβαηό κε bar-code
reader.
Να κπνξεί λα ζπλδεζεί κε θεληξηθό ζύζηεκα (π.ρ. LIS) ηνπ εξγαζηεξίνπ.
Να κπνξεί λα παξαρζεί έλα πιήξεο report αζζελνύο (αθόκα θαη κε ζηνηρεία
από πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό αλνζνζθαηξηλώλ θαη ην ειεθηξνθόξεκα ηεο
αλνζνθαζήισζεο, καδί κε ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνθόξεζεο πξσηετλώλ ζην ίδην
έληππν θ.ι.π.)
Ο ρεηξηζηήο λα έρεη δπλαηόηεηα πιήξνπο παξέκβαζεο ζην απνηέιεζκα πνπ
ιακβάλεη από ην scanner, αλ ην θξίλεη απηό ζθόπηκν.
Να ζπλνδεύεηαη από ζαξσηή (scanner) πςειήο νπηηθήο αλάιπζεο. Θα
εθηηκεζεί αλάινγα ν ζαξσηήο κε ηα θαιύηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη
γεληθόηεξα ε επειημία θαη επρξεζηία ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Γ. ΣΑΗΝΗΔ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ
Οη ηαηλίεο λα είλαη έηνηκεο πξνο ρξήζε από ηελ ζπζθεπαζία ηνπο θαη ε
δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ησλ δεηγκάησλ ζηηο ηαηλίεο αγαξόδεο γηα ηελ έλαξμε ηεο
ειεθηξνθόξεζεο, λα είλαη ε απινύζηεξε δπλαηή.
2.
Μεηά ην πέξαο ηεο ειεθηξνθόξεζεο (ζε νπνηαδήπνηε εμέηαζε) ε ηαηλία,
ρσξίο πεξαηηέξσ δηεξγαζίεο, λα είλαη έηνηκε γηα βαθή, απνρξσκαηηζκό,
ζηέγλσκα (απηόκαηα).
3.
Σα ζρήκαηα ησλ θιαζκάησλ πάλσ ζηηο ηαηλίεο λα είλαη επθξηλή θαη λα κελ
εκθαλίδνληαη παρηέο κπάληεο ή έληνλν background, πνπ δπζθνιεύνπλ ηελ
πνηνηηθή αιιά θαη ηελ πνζνηηθή αμηνιόγεζε.
4.
Να δηαηίζεληαη ηαηλίεο κε κηθξό ή κεγαιύηεξν αξηζκό δεηγκάησλ (γηα όιεο ηηο
εμεηάζεηο), γηα κεγαιύηεξε επειημία ηνπ εξγαζηεξίνπ.
1.

Γ. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΝΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΞΔΣΑΔΗ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ζιεθηξνθόξεζε Πξωηεϊλώλ Οξνύ
Ζιεθηξνθόξεζε Πξωηεϊλώλ Οξνύ, Ούξωλ, ΔΝΤ (high resolution) -ρωξίο
ζπκπύθλωζε
Αλνζνθαζήιωζε Οξνύ
Αλνζνθαζήιωζε Οξνύ κε πεληαζζελή αληηνξό (άκεζν screening ηωλ
κνλνθιωληθώλ)
Αλνζνθαζήιωζε Ούξωλ (Bence-Jones) –ρωξίο ζπκπύθλωζε
Αλνζνθαζήιωζε Ούξωλ (Urine Profile) – ρωξίο ζπκπύθλωζε.
Αλίρλεπζε νιηγνθιωληθώλ δωλώλ ζην ΔΝΤ κα ηζνειεθηξηθή εζηίαζε

ΠΗΝΑΚΑ 10
ΑΝΑ/ΔΣΟ

1
2
3
4

ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΖ (HEMOGLOBIN)
ΠΡΧΣΔΗΝΔ (PROTEINS)
ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΟΡΟΤ (IMΜUNOFIXATION)
ANOΟΚΑΘΖΛΧΖ ΟΤΡΧΝ 24ΧΡΟΤ (IMΜUNOFIXATION BENCE
JONES)

340
300
300
240

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΗΚΟΤ-ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ
ΑΝΑΛΤΣΖ Νν11
Να ρξεζηκνπνηεί απηνκαηνπνηεκέλε κέζνδν θζνξηζκνύ ELISA.
Να θαιύπηεη έλα επξύ θάζκα αλνζνινγηθώλ-νξκνλνινγηθώλ εμεηάζεσλ.
Να έρεη ηε δπλαηόηεηα αλάιπζεο όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ
δηαθνξεηηθώλ εμεηάζεσλ ζε θάζε δείγκα ρσξίο αιιαγή ή πξνζζήθε λέσλ
αληηδξαζηεξίσλ.
4.
Να είλαη ζπλερνύο θόξησζεο δεηγκάησλ ρσξίο ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ.
5.
Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα επείγνπζαο αλάιπζεο (Stat). Να αλαθεξζεί πξνο
αμηνιόγεζε ν ηξόπνο εηζαγσγήο ησλ επεηγόλησλ.
6.
Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα θαηάζηαζεο εηνηκόηεηαο (Stand by) γηα 24σξε
ιεηηνπξγία.
7.
Σν ζύζηεκα δεηγκαηνιεςίαο λα εγγπάηαη όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξεο
επηκνιύλζεηο από δείγκα ζε δείγκα θαη από αληηδξαζηήξην ζε αληηδξαζηήξην.
8.
Σα αληηδξαζηήξηα λα είλαη έηνηκα πξνο ρξήζε ζε όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξεο
θαη πιήξεηο ζπζθεπαζίεο κε κεγάινπο ρξόλνπο ιήμεο. Να αλαθεξζoύλ πξνο
αμηνιόγεζε ηα ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
9.
Nα ππάξρεη δπλαηόηεηα αλάγλσζεο δεηγκάησλ θαη αληηδξαζηεξίσλ κε
γξακκηθό θώδηθα (bar code) γηα ηελ απνθπγή ζθαικάησλ.
10.
Να απαηηνύληαη όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξα αλαιώζηκα (θπβέηηεο, πιπζηηθά,
θ.ά.)
11.
Να έρεη όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξεο απαηηήζεηο ζε βαζκνλόκεζε θαη πνηνηηθό
έιεγρν. Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε ν ηξόπνο βαζκνλόκεζεο θαη πνηνηηθνύ
ειέγρνπ. Ζ θακπύιε βαζκνλόκεζεο λα παξέρεηαη ζε κνξθή γξακκηθνύ θώδηθα
(bar code).
12.
Να δηαζέηεη θηιηθό ζην ρξήζηε πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο.
13.
Να δηαζέηεη πξνγξάκκαηα πνηνηηθνύ ειέγρνπ.
14.
Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ζπλδεζεί κε θεληξηθό ζύζηεκα κεραλνξγάλσζεο
ηνπ εξγαζηεξίνπ.
15.
Να δηαζέηεη ζύζηεκα αζθαινύο δηαρείξηζεο απνβιήησλ.
16.
Να έρεη όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξεο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο.
17.
Να ιεηηνπξγεί ππό ηάζε 220 Volts.
1.
2.
3.
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ΔΞ/ΔΣΟ
1 Β2-MICROGLOBULIN (B2-M)
450
2 VON WILLEBRAND FACTOR (VWF) METΡΖΖ ΑΝΣΗΓΟΝΟΤ 150
3 D-DIMERS
200
4 PROTEIN C
60

ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΥΩΡΗ ΤΝΟΓΟ
ΔΞΟΠΛΗΜΟ (ΣΟ ΥΔΡΗ) ΓΗΑ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΝΑΛΤΖ ΣΟ ΥΔΡΗ Νν 12
ΠΗΝΑΚΑ 12
A/A
1

ΔΗΓΟ
ΔΝΕΤΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ TFPI ΜΔ ΣΖ
ΜΔΘΟΓΟ ΜΗΚΡΟ ELISA
Nα είλαη πιήξεο θηη κε όια ηα απαξαίηεηα αληηδξαζηήξηα
(calibrators,controls).
Να ρξεζηκνπνηεί επαίζζεηε αλνζνελδύκηθε κέζνδν
(ELISA).
Nα πεξηέρεη έηνηκα πξόο ρξήζε αληηδξαζηήξηα.

ΔΞΔΣ/ΑΝΑ
ΔΣΟ

100

Να έρεη κεγάιε επαηζζεζία, κεγαιε γξακκηθόηεηα.

2

3

4

ΔΝΕΤΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ PROTEIN Z ΜΔ ΣΖ
ΜΔΘΟΓΟ ΜΗΚΡΟ ELISA
Nα είλαη πιήξεο θηη κε όια ηα απαξαίηεηα αληηδξαζηήξηα
(calibrators,controls).
Να ρξεζηκνπνηεί επαίζζεηε αλνζνελδύκηθε κέζνδν
(ELISA).
Nα πεξηέρεη έηνηκα πξόο ρξήζε αληηδξαζηήξηα.
Να έρεη κεγάιε επαηζζεζία, κεγαιε γξακκηθόηεηα
ΔΝΕΤΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ EPO ME TH
ΜΔΘΟΓΟ ΜΗΚΡΟELISA.
Nα είλαη πιήξεο θηη κε όια ηα απαξαίηεηα αληηδξαζηήξηα
(calibrators,controls).
Να ρξεζηκνπνηεί επαίζζεηε αλνζνελδύκηθε κέζνδν
(ELISA).
Nα πεξηέρεη έηνηκα πξόο ρξήζε αληηδξαζηήξηα.
Να έρεη κεγάιε επαηζζεζία, κεγαιε γξακκηθόηεηα
ΔΝΕΤΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ PF4 ΜΔ ΣΖ
ΜΔΘΟΓΟ ΜΗΚΡΟ ELISA
Nα είλαη πιήξεο θηη κε όια ηα απαξαίηεηα αληηδξαζηήξηα
(calibrators,controls).
Να ρξεζηκνπνηεί επαίζζεηε αλνζνελδύκηθε κέζνδν
(ELISA).
Nα πεξηέρεη έηνηκα πξόο ρξήζε αληηδξαζηήξηα.

100

500

100

Να έρεη κεγάιε επαηζζεζία, κεγαιε γξακκηθόηεηα.

5

ΔΝΕΤΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ PAP ΜΔ ΣΖ
ΜΔΘΟΓΟ ΜΗΚΡΟ ELISA
Nα είλαη πιήξεο θηη κε όια ηα απαξαίηεηα αληηδξαζηήξηα
(calibrators,controls).
Να ρξεζηκνπνηεί επαίζζεηε αλνζνελδύκηθε κέζνδν
(ELISA).
Nα πεξηέρεη έηνηκα πξόο ρξήζε αληηδξαζηήξηα.
Να έρεη κεγάιε επαηζζεζία, κεγαιε γξακκηθόηεηα.

100

6

ΔΝΕΤΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΤΜΠΛΟΚΟ
ΘΡΟΜΒΗΝΖ ΑΝΣΗΘΡΟΜΒΗΝΖ TAT ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ
ΜΗΚΡΟ ELISA
Nα είλαη πιήξεο θηη κε όια ηα απαξαίηεηα αληηδξαζηήξηα
(calibrators,controls).
Να ρξεζηκνπνηεί επαίζζεηε αλνζνελδύκηθε κέζνδν
(ELISA).
Nα πεξηέρεη έηνηκα πξόο ρξήζε αληηδξαζηήξηα.

100

Να έρεη κεγάιε επαηζζεζία, κεγαιε γξακκηθόηεηα.

7

ΔΝΕΤΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ PROTHROMBIN
FRAGMENT F1+2 ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΜΗΚΡΟ ELISA
Nα είλαη πιήξεο θηη κε όια ηα απαξαίηεηα αληηδξαζηήξηα
(calibrators,controls).
Να ρξεζηκνπνηεί επαίζζεηε αλνζνελδύκηθε κέζνδν
(ELISA).
Nα πεξηέρεη έηνηκα πξόο ρξήζε αληηδξαζηήξηα.

100

Να έρεη κεγάιε επαηζζεζία, κεγαιε γξακκηθόηεηα.

8
ΣΑΗΝΗΔ ΜΔΣΡΖΖ INR ΑΠΟ ΣΡΗΥΟΔΗΓΗΚΟ ΑΗΜΑ

100

TΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΑΝΑΛΤΣΖ EΛEΓXOY ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΗΜΟΠΔΣΑΛΗΩΝ

ΑΝΑΛΤΣΖ Νν 13
1. Πξνεγρεηξεηηθόο έιελρνο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ αηκνπεηαιίσλ.
2. Μέηξεζε απνηειέζκαηνο επίδξαζεο θαξκαθεπηηθώλ νπζηώλ ζηελ
ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ αηκνπεηαιίσλ (π.ρ ζαιπθηιηθό νμύ,δηππξηδακόιε.)
3. Πιήξεο αλίρλεπζε θαη δηάγλσζε ύπαξμεο επίθηεησλ θαη ζπγγελώλ
δπζιεηηνπξγηώλ ησλ αηκνπεηαιίσλ (έιεγρνο πξνζθόιιεζεο θαη ζπζώξεπζεο ή
απνθνθθηνπνίεζεο,θαηά ηνλ ζρεκαηηζκό ζξόκβνπ.)Τςειήο επαηζζεζίαο
δηάγλσζε ύπαξμεο ηνπ παξάγνληα Von Willebrand θαη δπζιεηηνπξγηώλησλ
αηκνπεηαιίσλ ζρεηηδόκελα κε άιιεο θιεξνλνκηθέο δπζιεηηνπξγίεο όπσο
Glanzmann, Thrombastenia ,Bernad Soulier Sydrom θηι)
4. Τςειήο επαηζζεζίαο δηάγλσζε ηνπ παξάγνληα Von Willebrand θαη
δπζιεηηνπξγηώλ ησλ αηκνπεηαιίσλ ζρεηηδόκελα κε άιιεο θιεξνλνκηθέο
δπζιεηηνπξγίεο όπσο Glanzmann, Thrombastenia, Bernand Soulier Sydrom
θηι)
5. πλδηαζκόο ησλ κεζόδσλ ρξόλνπ ξνήο (Bleeding Time) θαη ζπγθόιεζεο
αηκνπεηαιίσλ (Αggregometry).
6. Υξήζε νιηθνύ αίκαηνο κε αληηπεθηηθό (θηηξηθά), ρσξίο πξνεξγαζία ηνπ
δείγκαηνο.
7. Να είλαη απιόο θαη εύθνινο ζηε ρξήζε ηνπ κηθξόο ζε δηαζηάζεηο θαη λα είλαη
δηαξθώο δηαζέζηκνο αλά πάζα ζηηγκή γηα κέηξεζε (εθεκεξίεο, επείγνληα
πεξηζηαηηθά).
8. Σα απνηειέζκαηα λα εθθξάδνληαη θαη λα ηππώλνληαη ζε ελζσκαησκέλν
εθηππσηή ζε C.T.(Closure Time),ζε δεπηεξόιεπηα (sec) θαη λα απνδεηθλύνπλ
ηελ πξσηνγελή αηκνζηαηηθή δπλαηόηεηα ( PHC) ηνπ δείγκαηνο.
9. Να έρεη δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο γξακκηθνύ θώδηθα (barcode reader).
10. Να έρεη δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο 50 απνηειεζκάησλ πνηνηηθνύ ειέγρνπ
(controls)θαη 20 απνηειεζκάησλ δεηγκάησλ.
11. Να έρεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε εμσηεξηθό ειεθηξνληθό ππνινγηζηή (Ζ/Τ)
12. Να ιεηηνπξγεί κε ηάζε 220 volt.
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ΔΞΔΣΑΔΗ/ΔΣΟ

ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔ
ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ-ΔΠΗΝΔΦΡΗΝΖ
ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔ
ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ-ADP

100
100

ΑΝΑΛΤΣΖ ΚΤΣΣΑΡΟΜΔΣΡΗΑ ΡΟΖ ΤΓΡΖ ΦΑΖ, ΜΔ
ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΚΑ ΦΘΟΡΗΟΥΡΩΜΑΣΩΝ
(ΥΡΖΖ LASER KAI ΦΩΣΟΜΔΣΡΩΝ)
ΑΝΑΛΤΣΖ Νν 14
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΤΣΣΑΡΟΜΔΣΡΖΣΖ ΡΟΖ
Α. ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

1. Ο αλαιπηήο θαη ηα πξνπαξαζθεπαζηηθά κεραλήκαηα λα είλαη πηζηνπνηεκέλα
γηα ρξήζε δηαγλσζηηθώλ/θιηληθώλ εμεηάζεσλ (CE-IVD marked βάζε
98/79/EC).
2. Να πηζηνπνηείηαη κε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ε δηαδεδνκέλε ρξήζε ηνπ
πξνζθεξόκελνπ νξγάλνπ ζηνλ δηεζλή θιηληθό θαη εξεπλεηηθό ρώξν.
3. Να πεξηιακβάλεη, εθηόο από ηελ θπξίσο ζπζθεπή, αλαιπηηθέο νδεγίεο
ιεηηνπξγίαο, ππνινγηζηή θαηάιιεια δηακνξθσκέλν, ινγηζκηθό θαη εθηππσηή,
ώζηε ην ζύζηεκα λα είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε ρσξίο αλάγθε άιινπ
εμνπιηζκνύ.
4. Να αλαθεξζνύλ κε παξαπνκπέο ζηα θπιιάδηα νη κεραληζκνί αζθαιείαο γηα
ηελ πξνζηαζία ηνπ ρξήζηε.
5. Κάζε ηερληθό ζηνηρείν ηεο πξνζθνξάο λα απνδεηθλύεηαη κε παξαπνκπέο ζηα
επίζεκα θπιιάδηα ή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξείαο. Δπίζεο
επηζπκεηή είλαη θαη ε βηβιηνγξαθία όπνπ ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ
απόδεημε ησλ πξνζθεξόκελσλ θαη ηελ θαιύηεξε αμηνιόγεζε ηνπο.

Β. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ
Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξία laser (488nm, 405nm θαη 633nm ή αληίζηνηρα).
Tα laser λα είλαη αεξόςπθηα.
Πξνηηκάηαη νη πεγέο laser λα είλαη ζηαζεξέο ρσξίο αλάγθεο επζπγξάκκηζεο.
Να θαηαηεζεί ζρεδηάγξακκα πνπ λα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηελ δηάηαμε ησλ
laser θαη ησλ PMTs θαζώο επίζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
5. Να κπνξεί λα αλαιύεη ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: FSC, SSC θαη ηνπιάρηζηνλ
10 θζνξηζκνύο ηαπηόρξνλα. Να αλαθεξζνύλ ηα θζνξηνρξώκαηα ηα νπνία
εθπέκπνπλ από θάζε laser.
6. Να θαηαηεζεί ζρεδηάγξακκα πνπ λα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηελ δηάηαμε ησλ
laser θαη ησλ PMTs θαζώο επίζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
7. Να κελ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αιιαγή ησλ θίιηξσλ εηδηθό εξγαιείν.
8. Να δηαζέηεη ηελ κεγαιύηεξε δπλαηή επαηζζεζία γηα ην FITC θαη ην PE,
ηνπιάρηζηνλ <100 MESF.
9. Ζ ςεθηαθή αλάιπζε ιήςεο θαη απεηθόληζεο λα είλαη ≥ 18bit.
10. To εύξνο ηεο απεηθόληζεο λα θαιύπηεη ηνπιάρηζηνλ 5 ινγαξηζκηθέο ηεο
θιίκαθαο.
11. Να δηαζέηεη θαηάιιειν πδξνδπλακηθό ζύζηεκα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο
επηκόιπλζεο ησλ δεηγκάησλ (<0.1%).
12. Να αλαθεξζεί ε κέγηζηε θαη ε ειάρηζηε ηαρύηεηα ξνήο ηνπ δείγκαηνο.
13. Να κπνξεί λα αλαιύεη κηθξνύο όγθνπο δεηγκάησλ ζε ζσιελάξηα ηνπιάρηζηνλ
<30κL.
1.
2.
3.
4.

14. Ζ αληηζηάζκηζε ηεο ρξσκαηηθήο αιιειεπηθάιπςεο (compensation) ησλ
θζνξηνρξσκάησλ, κπνξεί λα γίλεη ηόζν θαηά ηελ δηάξθεηα όζν θαη κεηά ηελ
αλάιπζε.
15. Ο αλαιπηήο λα πξαγκαηνπνηεί αλάιπζε ≥10.000 θύηηαξα αλά δεπη/πην.
16. Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηώθιη αλίρλεπζεο ζεκάησλ
(trigger/threshold) νπνηαδήπνηε παξάκεηξνο ζθέδαζεο ή θζνξηζκνύ θαη
νπνηνζδήπνηε ζπλδπαζκόο απηώλ.
17. Θα εθηηκεζεί ν αλαιπηήο λα δηαζέηεη απηόκαηνπο θύθινπο πιύζεο θαη
απνιύκαλζεο θαηά ηελ έλαξμε θαη ην θιείζηκν ηνπ αλαιπηή.
18. Να δηαζέηεη ζύζηεκα πνηνηηθνύ ειέγρνπ. Να αλαθεξζεί ε δηαδηθαζία ηνπ
πνηνηηθνύ ειέγρνπ.
19. Να θέξεη δεηγκαηνιήπηε κηθξνπιαθώλ θαη παξάιιεια λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα
κέηξεζεο κεκνλσκέλσλ ζσιελαξίσλ.
20. Να δηαζέηεη ζύζηεκα αλάδεπζεο ηνπ δείγκαηνο.
21. Θα εθηηκεζνύλ επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλαιπηή.
22. H θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία λα δηαζέηεη πξνπαξαζθεπαζηηθό κεράλεκα γηα
απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ιύζεο, πιύζεο, κνληκνπνίεζεο, αλάδεπζεο,
επώαζεο ησλ δεηγκάησλ πξηλ ηελ κέηξεζε ησλ δεηγκάησλ.
23. Ζ πξνζθέξνπζα εηαηξία λα δηαηίζεηαη λα πξνζθέξεη ην πξνπαξαζθεπαζηηθό
κεράλεκα ζε πεξίπησζε πνπ πξνθύςεη ε αλάγθε ιόγσ αύμεζεο ησλ
δεηγκάησλ.
24. H θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία λα δηαζέηεη πξνπαξαζθεπαζηηθό κεράλεκα γηα λα
πξαγκαηνπνηεί απηόκαηα ηελ θαηαλνκή ηόζν ησλ δεηγκάησλ από ηα
ζσιελάξηα αηκνιεςίαο όζν θαη ησλ αληηδξαζηεξίσλ, ζηα ζσιελάξηα
θπηηαξνκεηξίαο.
25. Ζ πξνζθέξνπζα εηαηξία λα δηαηίζεηαη λα πξνζθέξεη ην πξνπαξαζθεπαζηηθό
κεράλεκα ζε πεξίπησζε πνπ πξνθύςεη ε αλάγθε ιόγσ αύμεζεο ησλ
δεηγκάησλ.
Γ. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
1. Να ζπλνδεύεηαη από ππνινγηζηή πςειήο ηερλνινγίαο θαζώο θαη έγρξσκν
εθηππσηή. Αλαθέξεηε ηα ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.
2. Σν ινγηζκηθό πξόγξακκα ηνπ αλαιπηή λα είλαη πηζηνπνηεκέλν γηα ρξήζε
δηαγλσζηηθώλ/θιηληθώλ εμεηάζεσλ (CE-IVD marked βάζε 98/79/EC).
3. Σν ινγηζκηθό πξόγξακκα ηνπ αλαιπηή λα δηαζέηεη απηόκαηα πξνγξάκκαηα
γηα θιηληθέο εθαξκνγέο.
4. Σν ινγηζκηθό πξόγξακκα ηνπ αλαιπηή εθηόο από ηα απηόκαηα πξνγξάκκαηα,
λα δίλεη ζηνλ ρεηξηζηή ηελ δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο πξσηνθόιισλ κέηξεζεο
ή/θαη αλάιπζεο ησλ δεηγκάησλ.
5. Να κπνξεί λα νξηζηεί κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ: α) ν ρξήζηεο, β) ε εκεξνκελία
εθηέιεζεο ηεο εμέηαζεο, γ) ηα ζηνηρεία ηνπ αλαιπηή.
6. Να κπνξεί λα νξηζηεί κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή:
α) ε θαηάζηαζε ησλ πγξώλ, β) ε θαηάζηαζε ησλ laser, γ) ε ηειεπηαία
εκεξνκελία ζπληήξεζεο ηνπ αλαιπηή.
7. Σν ινγηζκηθό πξόγξακκα ηνπ αλαιπηή λα είλαη απόιπηα ζπκβαηό κε
εθαξκνγέο ζθαηξηδνκεηξίαο. Να αλαθεξζεί βηβιηνγξαθία πνπ λα δειώλεη ηελ
ζπκβαηόηεηα κεηαμύ ησλ αληηδξαζηεξίσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ κεραλήκαηνο.

8. Να κπνξεί ν ρεηξηζηήο λα δεκηνπξγεί panel αλάιπζεο θαη λα εθηππώλνληαη
απηόκαηα πξνεπηιεγκέλα απνηειέζκαηα αζζελώλ αλά panel. Δπίζεο λα
ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα εμάγνληαη απηόκαηα ζε αξρεία ηύπνπ excel θαη
PDF.
9. Να δηαζέηεη πιήξεο πξόγξακκα ειέγρνπ πνηόηεηαο απνηειεζκάησλ θαη
πξνηππνπνίεζεο κε αλαπαξάζηαζε ζε δηαγξάκκαηα Levey-Jennings
παξακέηξσλ επηινγήο ηνπ ρξήζηε.
10. Να κεηξά ηνλ απόιπην αξηζκό θπηηάξσλ κε πξόηππα ζθαηξίδηα. Ζ κέηξεζε λα
είλαη πηζηνπνηεκέλε βάζεη ησλ δηεζλώλ θαλνληζκώλ θαη λα δηαζέηεη CE-IVD.
11. Να δηαζέηεη ηνλ πην ζύγρξνλν ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο
θπηηαξνκεηξίαο ξνήο (FCS.3).
12. Να αλαθεξζνύλ ηα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνύ.
Γ. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ
1. Ζ εηαηξία λα έρεη όζν δπλαηό κεγαιύηεξε εκπεηξία ζηε δηεζλή θαη ειιεληθή
αγνξά, πνπ ζα αληηθαηνπηξίδεηαη από ηνλ αξηζκό ησλ εγθαηεζηεκέλσλ
αλαιπηώλ ζε εξγαζηήξηα, ζηελ Διιεληθή αγνξά. Να αλαθεξζνύλ ζηνηρεία,
όπσο: α) ππεύζπλνο εξγαζηεξίνπ, β) ρεηξηζηήο ηνπ αλαιπηή.
2. Ζ εηαηξία λα δηαζέηεη ηκήκα επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο.
3. Να έρεη καθξόρξνλε παξνπζία ζηελ Διιεληθή αγνξά. Να θαηαηεζνύλ
πηζηνπνηεηηθά ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο
εηαηξίαο ζηνλ ηνκέα ηεο θπηηαξνκεηξίαο.
4. Ζ εηαηξία λα αλαιάβεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ νξγάλνπ θαη ησλ παξειθνκέλσλ
ηνπ θαη ηε δηελέξγεηα ζύληνκεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ
εξγαζηεξίνπ όπνπ ζα εγθαηαζηαζεί. Ο αλάδνρνο λα αλαιάβεη ηελ παξνρή
ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο πνπ αθνξνύλ ηελ εύξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ.
5. Να θαηαηεζνύλ βεβαηώζεηο θαιήο ιεηηνπξγίαο από ην ηκήκα ηεο ηερληθήο
ππνζηήξημεο.

ΑΝΑΛΤΣΖ ΚΤΣΣΑΡΟΜΔΣΡΗΑ ΡΟΖ ΤΓΡΖ ΦΑΖ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ
ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΚΑ ΦΘΟΡΗΟΥΡΧΜΑΣΧΝ

Δμεηάζεηο Κπηηαξνκεηξίαο Ρνήο (αλα θιηληθό
ζελάξην)
Τπνπιεζπζκνί ιεκθνθπηηάξσλ:
Πξνβιεπόκελα ηεζη γηα έλα έηνο (ζπλδπαζκόο/αζζελή): 300
CD20-CD4 / CD45 / CD8-Igι / CD56-Ηgθ / CD5 / CD19-TCRγδ / CD3 / CD38
Δλδεηθηηθόο ζπλδπαζκόο θζνξηδνπζώλ ρξσζηηθώλ:
FITC / PE / PerCP-Cy 5.5 / PE-Cy 7 / APC / APC-H7 / V450 / V500-C
Πνιιαπινύλ Μπέισκα
Πξνβιεπόκελα ηεζη γηα έλα έηνο (ζπλδπαζκόο/αζζελή): 100
CD38 / CD56 / β2-Microglobulin / CD19 / IgK / IgΛ / CD45 / CD138 / CD27 / CD19

CD38 / CD28 / CD27 / CD19 / CD117 / CD81 / CD45 / CD138
Δλδεηθηηθόο ζπλδπαζκόο θζνξηδνπζώλ ρξσζηηθώλ:
FITC / PE / PerCP-Cy 5.5 / PE-Cy 7 / APC / APC-H7 / V450 / V500-C / Alexa Fluor
700
Γηεξεπλεηηθό πάλει Μπεινύ ησλ νζηώλ
Πξνβιεπόκελα ηεζη γηα έλα έηνο (ζπλδπαζκόο/αζζελή): 200
CD10 / CD5 / CD20 / CD19 / CD34 / CD45 / MPO / CD79a / CD3 / CD7
Δλδεηθηηθόο ζπλδπαζκόο θζνξηδνπζώλ ρξσζηηθώλ:
FITC / PE / PerCP-Cy 5.5 / PE-Cy 7 / APC / APC-H7 / V450 / V500-C / Alexa Fluor
700 / BV605
Καηάινηπε λόζνο Β Λεκθνπαξαγσγώλ
Πξνβιεπόκελα ηεζη γηα έλα έηνο (ζπλδπαζκόο/αζζελή): 50
CD23 / CD10 / CD5 / CD19 / CD20 / CD45 / CD3 / IgK / IgΛ / CD27 / CD200
Δλδεηθηηθόο ζπλδπαζκόο θζνξηδνπζώλ ρξσζηηθώλ:
FITC / PE / PerCP-Cy 5.5 / PE-Cy 7 / APC / APC-H7 / V450 / V500-C / Alexa Fluor
700 / BV605
Καηάινηπε λόζνο Ομείαο ιεπραηκίαο
Πξνβιεπόκελα ηεζη γηα έλα έηνο (ζπλδπαζκόο/αζζελή): 50
CD64 / HLADR / CD117 / CD19 / CD34 / CD45 / CD35 / CD300e / CD14 / CD10
Δλδεηθηηθόο ζπλδπαζκόο θζνξηδνπζώλ ρξσζηηθώλ:
FITC / PE / PerCP-Cy 5.5 / PE-Cy 7 / APC / APC-H7 / V450 / V500-C / Alexa Fluor
700 / BV605
Παξνμπζκηθή λπθηεξηλή αηκνζθαηξηλνπξία
Πξνβιεπόκελα ηεζη γηα έλα έηνο (ζπλδπαζκόο/αζζελή): 30
Flaer / CD24 / CD15 / CD14 / CD16 / CD45 / CD33 / CD235a / CD59 / CD66b
Δλδεηθηηθόο ζπλδπαζκόο θζνξηδνπζώλ ρξσζηηθώλ:
FITC / PE / PerCP-Cy 5.5 / PE-Cy 7 / APC / APC-H7 / V450 / V500-C / Alexa Fluor
700 / BV605
B Λεκθνπαξαγσγά
Πξνβιεπόκελα ηεζη γηα έλα έηνο (ζπλδπαζκόο/αζζελή): 300
FMC7 / CD79b / CD22 / CD19 / CD45 / CD43 / CD200 / CD27 / CD24 / CD103
CD11c / CD25 / CD45 / CD19 / CD62L / CD20 / LAIR1 / CD31 / CD81 / IgM
Δλδεηθηηθόο ζπλδπαζκόο θζνξηδνπζώλ ρξσζηηθώλ:
FITC / PE / PerCP-Cy 5.5 / PE-Cy 7 / APC / APC-H7 / V450 / V500-C / Alexa Fluor
700 / BV605
T Λεκθνπαξαγσγά
Πξνβιεπόκελα ηεζη γηα έλα έηνο (ζπλδπαζκόο/αζζελή): 100
CD7 / CD2 / CD4 / CD8 / CD3 / CD45 / CD57 / CD30 / CD25 / HLADR
TCRγδ / TCRαβ / CD5 / CD11c / CD3 / CD45 / CD26 / CD1a / CD27 / CD28
Δλδεηθηηθόο ζπλδπαζκόο θζνξηδνπζώλ ρξσζηηθώλ:
FITC / PE / PerCP-Cy 5.5 / PE-Cy 7 / APC / APC-H7 / V450 / V500-C / Alexa Fluor
700 / BV605
Kit γηα έιεγρν ξεπεξηνξίνπ Σ θπηηαξηθνύ ππνδνρέα, IOTest® Beta Mark PN IM3497
Πξνβιεπόκελα θηη/έηνο: 2

Ομείεο Λεπραηκίεο
Πξνβιεπόκελα ηεζη γηα έλα έηνο (ζπλδπαζκόο/αζζελή): 100
CD71 / HLADR / CD7 / CD33 / CD34 / CD45 / CD11b / CD13 / CD4 / CD16
CD36 / CD123 / CD14 / CD56 / CD34 / CD45 / CD65 / CD203c / CD2 / CD38
Tdt / Lyso / MPO / CD3 / CD79a / CD34 / CD45 / CD13 / CD22
Δλδεηθηηθόο ζπλδπαζκόο θζνξηδνπζώλ ρξσζηηθώλ:
FITC / PE / PerCP-Cy 5.5 / PE-Cy 7 / APC / APC-H7 / V450 / V500-C / Alexa Fluor
700 / BV605
θαηξηδνκεηξία
Πξνβιεπόκελα θηη γηα έλα έηνο: 2 (δύν)
Κηη πνζνηηθήο κέηξεζεο θπηηαξνθηλώλ (Interleukin-2 (IL-2), Interleukin-4 (IL-4),
Interleukin-6 (IL-6), Interleukin-10 (IL-10), Tumor Necrosis Factor (TNF),
Interferon-γ (IFN-γ), and Interleukin-17A (IL-17A)) ζε ππεξθείκελν
θπηηαξνθαιιηέξγεηαο θαη πιάζκα.
ΠΗΝΑΚΑ ΜΔΜΟΝΧΜΔΝΧΝ ΜΟΝΟΚΛΧΝΗΚΧΝ
142 FOX-P3 PE
143 FOX-P3 ALEXA 488
144 ZAP-70 PE
145 CD282 PE
146 CD284 PE
147 CD283 PE
148 TCRab PE
149 TCRgd FITC
150 CD195 PE
151 CD195 FITC
152 CD193 PE
153 CD184 PE
154 CD184 APC
155 CD182 FITC
156 CD182 PE
157 CD182 APC
158 CD181 FITC
159 CD181 PE
160 CD181 APC
161 ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΟ ΛΤΖ ΔΡΤΘΡΩΝ ΚΑΗ ΜΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ
ΛΔΤΚΩΝ
162 ΚΗΣ ΔΝΓΟΚΤΣΣΑΡΗΑ ΥΡΩΖ

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2000
500

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΒΡΗΓΗΜΟΤ IN SITU ΜΔ
ΣΔΥΝΗΚΖ FISH
ΓΗΑ ΜΟΡΗΑΚΔ ΚΤΣΣΑΡΟΓΔΝΔΣΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ
ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΔΣΗΚΖ ΣΟΤ ΠΓΝΑ
ΑΝΑΛΤΣΖ Νν 15
Σν ζύζηεκα λα πεξηιακβάλεη :
Θέζεηο γηα ηελ ηαπηόρξνλε επεμεξγαζία 12 αληηθεηκελνθόξσλ πιαθώλ.
Γπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ απαηηείηαη θάζε
θνξά, γηα ηελ απνδηάηαμε (melt temperature/time) θαη ηελ πβξηδνπνίεζε
(hybridization temperature/time), αλάινγα κε ην δείγκα θαη ηνλ αληρλεπηή
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
Γπλαηόηεηα εηζαγσγήο θαη απνζήθεπζεο κέρξη 40 πξνγξακκάησλ.
Γπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζαλ ζεξκαηλόκελε πιάθα.
Δύρξεζην ηακπιό γηα εύθνιν πξνγξακκαηηζκό.
5 πξνγξακκαηηζκέλεο γιώζζεο
Σν ζύζηεκα λα δηαηεξεί
αληηθεηκελνθόξσλ πιαθώλ.

νκνηόκνξθε

ζεξκνθξαζία

κεηαμύ

ησλ

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Xωξεηηθόηεηα

12 αληηθεηκελνθόξεο πιάθεο

Xξόλνο

Γπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηνπ ρξόλνπ από
0-100 ώξεο , θαηάζηαζε ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο

Θεξκνθξαζία

Γπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο από 3095 C

Λεηηνπξγία ζε ηάζε

240 VAC

Έληαζε ξεύκαηνο

1,6 Α

ρεηηθή πγξαζία
πεξηβάιινληνο

20-80 %

Υξεζηκνπνείηαη γηα ηελ επεμεξγαζία δεηγκάησλ κε FISH. Με ην ζύζηεκα απηό
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ηαπηόρξνλα ε απνδηάηαμε (ηόζν ηνπ DNA ζηόρνπ
όζν θαη ηνπ δείγκαηνο) θαη o πβξηδηζκόο ξπζκίδνληαο ην ρξόλν θαη ηε
ζεξκνθξαζία πνπ απαηηείηαη θάζε θνξά.
Σν ζύζηεκα απηό λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο παξαθάησ εμεηάζεηο κε θηη:
1. KIT κε DNA probes πνπ ζα πεξηέρεη DNA αθνινπζίεο ηνπ RB-1 gene ζηε
δώλε 13q14 ηνπ ρξσκαηνζώκαηνο 13.
2.
ΚΗΣ κε DNA probes πνπ ζα πεξηέρεη DNA αθνινπζίεο ζπκπιεξσκαηηθέο
ησλ ηόπσλ D21S259, D21S341 and D21S342 ζηηο δώλεο the 21q22.13 σο o 21q22.2
ηνπ ρξσκαηνζώκαηνο 21.
3.
ΚΗΣ κε DNA probes πνπ ζα πεξηέρεη DNA αθνινπζίεο γηα ηελ θεληξνκεξηθή
πεξηνρή ηνπ ρξσκαηνζώκαηνο 18 (18p11.1-q11.1).
4.
ΚΗΣ κε DNA probes πνπ ζα πεξηέρεη DNA αθνινπζίεο πνπ πβξηδνπνηνύλ
ηελ θεληξνκεξηθή πεξηνρή ηνπ ρξσκαηνζώκαηνο X (Xp11.1-q11.1).
5.
ΚΗΣ κε DNA probes (alpha satellite DYZ3) πνπ ζα πεξηέρεη DNA
αθνινπζίεο πνπ πβξηδνπνηνύλ ηελ θεληξνκεξηθή πεξηνρή ηνπ ρξσκαηνζώκαηνο Y
(Yp11.1-q11.1)
Σν kit πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έηνηκα πξνο ρξήζε όια ηα αληηδξαζηήξηα γηα:
- 12N HCl , 1N NaOH , 20X SSC (500 g), NP-40, DAPI I , DAPI II , Formamide,
ultrapure grade , Paraffin Pretreatment Kit I , Paraffin Pretreatment Kit II , Paraffin
Pretreatment Kit III

ΠΗΝΑΚΑ 15
1
2
3
4
5

ΔΞ/ΔΣΟ
Μεηαιιάμεηο θαη αλεππινεηδίεο ρξσκαηνζώκαηνο 13
Μεηαιιάμεηο θαη αλεππινεηδίεο ρξσκαηνζώκαηνο 18
Μεηαιιάμεηο θαη αλεππινεηδίεο ρξσκαηνζώκαηνο 21
Μεηαιιάμεηο θαη αλεππινεηδίεο ρξσκαηνζώκαηνο Τ
Μεηαιιάμεηο θαη αλεππινεηδίεο ρξσκαηνζώκαηνο Υ

100
100
200
100
100

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΟΡΗΑΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΜΔ PCR
ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΔΣΗΚΖ ΣΟΤ ΠΓΝΑ
Σν ζύζηεκα λα πεξηιακβάλεη :

ΑΝΑΛΤΣΖ Νν 16
1. Έλα Θεξκηθό Κπθινπνηεηή (PCR)
Υωξεηηθόηεηαο: κνληέιν single or dual block (ησλ 30, ή 2x 30 0.5ml
ζσιελαξίσλ Eppendorf)
Σύπνο Block : Hot, cold
Δλδείμεηο: Φεθηαθέο l
Δύξνο ζεξκνθξαζίαο: κεηαμύ -5 C to 100 C
Θεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο: κεηαμύ 39 C to 89 C
Θεξκηθή αθξίβεηα: ±0.3°C κε πξνγξακκαηηζκέλν ζηόρν ηνπο 90°C,
Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο ηύπνπ: Peltier
Θεξκηθή νκνηνκνξθία: ±0.4°C well-to-well κέζα ζε 30 sec ζηνπο 90°C
Σαρύηεηα: έσο 3°C/sec
voltage: 100–240 VAC rms
πρλόηεηα: 50–60 Hz κνλήο θάζεο
Ηζρύο: κάμηκνπκ 850 W
Μεηαθνξά δεδνκέλωλ: serial / parallel
Υαξαθηεξηζηηθά: θεθαιή ειεύζεξε ιαδηνύ (heated lid for oil-free cycling),
πξνγξακκαηηδόκελε
Extra : Νavigation-key controls, displays lid, block θαη sample temps
o

o

o

o

2.
.Πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν θαη επέιηθην ζύζηεκα γηα πξνζδηνξηζκό
αιιεινπρίαο (sequencing), κεγέζνπο θαη πνζόηεηαο ησλ λνπθιετθώλ νμέσλ.
Σν ζύζηεκα λα έρεη δπλαηόηεηα πνιπρξσκαηηθήο θζνξίδνπζαο ζήκαλζεο (κε 4
δηαθνξεηηθέο θζνξίδνπζεο ρξσζηηθέο ζε έλα ηξηρνεηδέο), ηξηρνεηδηθήο
ειεθηξνθόξεζεο(CE) θαη λα έρεη θαηάιιειν software γηα ηελ αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ.
3. Μνλάδα νξηδόληηαο ειεθηξνθόξεζεο γηα δέιε αγαξόδεο κε ηξνθνδνηηθό ηζρύνο
κε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ εμόδνπο γηα ηελ ειεθηξνθόξεζε ησλ δεηγκάησλ γελεηηθνύ
πιηθνύ.
4. ύζηεκα θσηνγξάθεζεο από πεθηή αγαξόδεο κε ζθνηεηλό ζάιακνο ζηνλ νπνίν
λα πξνζαξκόδεηαη ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή κε κηθξνηζίπ γηα απνζήθεπζε
δεδνκέλσλ θαη κεηαηξνπή εηθόλαο ζε ςεθηαθά δεδνκέλα (jpeg, bmp, tif, gif, tga, png
αξρεία). Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί όρη κόλν γηα θσηνγξάθεζε gels αιιά θαη
νπνηνδήπνηε αληηθεηκέλνπ.
5. Σξάπεδα ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε δηάθαλσλ
πεθησκάησλ αγαξόδεο ή πνιπαθξπιακηδίνπ γηα ηελ κειέηε πξσηετλώλ , DNA ή RNA
πνπ θζνξίδνπλ ζηελ ππεξηώδε αθηηλνβνιία.

KIT
1.Kit γηα εξγαζηεξηαθή δηαγλσζηηθή ρξήζε, κε ζήκαλζε CE γηα ηε δηάγλσζε
ρξσκνζσκηθώλ αλσκαιηώλ ησλ 13,18, 21, Υ θαη Τ ρξσκνζσκάησλ κε ηερληθή
QF-PCR.
Σν kit λα πεξηέρεη ζεηηθό θαη αξλεηηθό νξό ειέγρνπ θαη εθθηλεηέο(primers) γηα
δείθηεο(markers) ζην ρξσκόζσκα 7 θαη ζην ρξσκόζσκα Υ, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε
δηάγλσζε ηνπ ζπλδξόκνπ Turner. Να κπνξνύλ λα πξνζδηνξίδνληαη 7 markers γηα
θάζε έλα απν ηα ρξσκνζώκαηα 13, 18, 21 θαη Υ/Τ.
2. Κηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ κεηαιιάμεσλ BRCA (185DelAG, 5382insC) κε
κέζνδν multiplex PCR πνπ αθνινπζείηαη από αλάζηξνθν πβξηδηζκό θαη ηειηθή
κέηξεζε κε ELISA. Σν θηη λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηαρσξηζκνύ νκνδπγσηώλ θαη
εηεξνδπγσηώλ.
3. Κηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ κεηαιιάμεσλ Connexin (35delG, 167delT,
Cx30deletion) κε κέζνδν multiplex PCR πνπ αθνινπζείηαη από αλάζηξνθν πβξηδηζκό
θαη ηειηθή κέηξεζε κε ELISA. Σν θηη λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηαρσξηζκνύ
νκνδπγσηώλ θαη εηεξνδπγσηώλ.
4. Κηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ κεηαιιάμεσλ ηεο λόζνπ Gaucher (84GG, IVS1+2,
N370S, D409H, L444P&V394L) κε κέζνδν multiplex PCR πνπ αθνινπζείηαη από
αλάζηξνθν πβξηδηζκό θαη ηειηθή κέηξεζε κε ELISA. Σν θηη λα παξέρεη ηε
δπλαηόηεηα δηαρσξηζκνύ νκνδπγσηώλ θαη εηεξνδπγσηώλ.
5. Κηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ κεηαιιάμεσλ Κπζηηθήο Ίλσζεο (ΓF508, G542X,
R1162X, W1282X, N1303K, 1717-1G>A) κε κέζνδν multiplex PCR πνπ
αθνινπζείηαη από αλάζηξνθν πβξηδηζκό θαη ηειηθή κέηξεζε κε ELISA. Σν θηη λα
παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηαρσξηζκνύ νκνδπγσηώλ θαη εηεξνδπγσηώλ.
6. Κηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ κεηαιιάμεσλ ηεο λόζνπ FMF (M680I, M694V,
V726A, M694I, E148Q) κε κέζνδν multiplex PCR πνπ αθνινπζείηαη από αλάζηξνθν
πβξηδηζκό θαη ηειηθή κέηξεζε κε ELISA. Σν θηη λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα
δηαρσξηζκνύ νκνδπγσηώλ θαη εηεξνδπγσηώλ.
Σν kit πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έηνηκα πξνο ρξήζε όια ηα αληηδξαζηήξηα γηα:
Α. ηελ απνκόλσζε ηνπ DNA. Σν ζπγθεθξηκέλν αληηδξαζηήξην πξέπεη λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλν από ηελ ίδηα εηαηξεία θαη ζρεδηαζκέλν ώζηε λα επηηπγράλεηαη ην
βέιηηζην δπλαηό απνηέιεζκα. Χζηόζν, ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα
πξνζαξκνγήο ηνπ πξσηνθόιινπ ζε νπνηαδήπνηε θιαζζηθή κέζνδν εθρύιηζεο ηνπ
DNA.
Β. ηελ επηιεθηηθή ελίζρπζε DNA (εηδηθνί Primers, Amplification Mix, Taq
Polymerase, dNTP’s, ρισξηνύρν καγλήζην)
Αθόκα, ζα πξέπεη λα πεξηέρεη control κε εηδηθώλ αληηδξάζεσλ γηα ηελ απνθπγή
ςεπδώο ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ (specificity control), control ειέγρνπ ηεο
επαηζζεζίαο ηνπ πβξηδηζκνύ γηα θάζε κεηάιιαμε (sensitivity control), control γηα ηελ
απόδνζε ηεο αληίδξαζεο ηνπ conjugate.

ΠΗΝΑΚΑ 16
ΔΞ/ΔΣΟ
1 Γηάγλσζε ρξσκνζσκηθώλ αλσκαιηώλ ησλ 13,18, 21, Υ θαη Τ
ρξσκνζσκάησλ κε ηερληθή QF-PCR
2 Μεηαιιάμεηο BRCA (185DelAG, 5382insC) κε κέζνδν multiplex PCR
3 Μεηαιιάμεηο Connexin (35delG, 167delT, Cx30deletion) κε κέζνδν
multiplex PCR
4 Μεηαιιάμεηο λόζνπ Gaucher (84GG, IVS1+2, N370S, D409H,
L444P&V394L) κε κέζνδν multiplex PCR
5 Μεηαιιάμεηο λόζνπ FMF (M680I, M694V, V726A, M694I, E148Q) κε
κέζνδν multiplex PCR
6 Μεηαιιάμεηο Κπζηηθήο Ίλσζεο (ΓF508, G542X, R1162X, W1282X,
N1303K, 1717-1G>A) κε κέζνδν multiplex PCR
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΝΑΛΤΣΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ
ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΚΑΘΗΕΖΖ ΔΡΤΘΡΩΝ(ΣΚΔ).
1. O αλαιπηήο λα θέξεη πιήξεο ζύζηεκα Random Access, ζπλερνύο
θόξησζεο γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε, ώζηε λα εμνηθνλνκείηαη ν ρξόλνο
αλάιπζεο.
2. Να ππάξρεη ελζσκαησκέλν ζύζηεκα αλάδεπζεο, ώζηε ζε ζπλδπαζκό
κε ηα ζσιελάξηα λα εκπνδίδεηαη ε δεκηνπξγία πεγκάησλ.
3. Η αλάιπζε λα γίλεηαη κε ηελ κέζνδν ηειηθνύ ζεκείνπ ζύκθσλα κε ηηο
κεζόδνπο αλαθνξάο WESTERGREEN
4. Ο ρξόλνο αλάιπζεο γηα ηελ κέηξεζε ΣΚΕ λα είλαη κηθξόηεξνο από
είθνζη (20) ιεπηά.
5. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα απηόκαηεο ζεξκνθξαζηαθήο δηόξζσζεο από
ηνλ αλαιπηή ζηνπο 18 C ή ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.
6. Ο δεηγκαηνθνξέαο λα είλαη 20 ζέζεσλ γηα δείγκαηα αζζελώλ.
7. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν εθηππσηή θαη αλαγλώζηε bar code,
ελζσκαησκέλε νζόλε θαη πιεθηξνιόγην.
8. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε θεληξηθό Η/Τ.
9. Ο αλαιπηήο λα δηαζέηεη ζύζηεκα αλίρλεπζεο αλεπαξθνύο δείγκαηνο.
10. Σν απαηηνύκελν δείγκα λα κελ ππεξβαίλεη ηα 1.3 mL νιηθνύ αίκαηνο θαη
ε ζπιινγή ηνπ λα γίλεηαη ζε γπάιηλα ζσιελάξηα θελνύ κε Sodium Citrate
ώζηε λα έρνπλ ρακειό δείθηε δηάζιαζεο γηα αθξηβέζηεξα απνηειέζκαηα.
11. Σα πξνζθεξόκελα ζσιελάξηα θελνύ λα θέξνπλ εκθαλή έλδεημε γηα ηελ
ζσζηή πνζόηεηα ηνπ δείγκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηνπ
ρεηξηζηή.
12. Να ππάξρνπλ πιηθά πνηνηηθνύ ειέγρνπ.
13. Πξνδηαγξαθέο πνπ δελ ηεθκεξηώλνληαη ζε έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηή
(prospectπs, manπals, θιπ) ζα απνξξίπηνληαη σο ηερληθά απαξάδεθηεο
14. Η ηαρύηεηα αλάιπζεο λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην πςειή.
o
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ΑΡΙΘΜΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ/ΕΣΟ

6.000

