
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ 

ΣΟ ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ   ΒΗΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ 

Π.Γ.Ν.Α. 

              

ΑΝΑΛΤΣΖ 1  

1Α. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΟΟΔΝΕΤΜΗΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ ELISA 

 

Ο αλαιπηήο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

 

1. Να είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα, επηηξέπνληαο ηελ πιήξε 
νινθιήξσζε ησλ πξσηνθόιισλ ησλ εμεηάζεσλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζε θαλέλα 
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ε παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε 
 

2. Να είλαη αλνηρηνύ ηύπνπ ζύζηεκα επηηξέπνληαο ηνλ πξνγξακκαηηζκό 
νπνηνπδήπνηε πξσηνθόιινπ ζειήζεη ην εξγαζηήξην 

 
3. Να είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ αλάιπζε πνηθίισλ πξσηνθόιισλ ELISA γηα 

απηνάλνζα, ινηκώδε λνζήκαηα, αιιεξγηνγόλα, θιπ. 
 

4. Να επηηξέπεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ ηαπηόρξνλε εθηέιεζε ζε έλα θύθιν 
αλάιπζεο ηνπιάρηζηνλ 50 δηαθνξεηηθώλ πξσηνθόιισλ εμεηάζεσλ 

 

5. Να δηαρεηξίδεηαη ηαπηόρξνλα ηνπιάρηζηνλ 6 κηθξνπιάθεο ELISA, επηηξέπνληαο ηελ 
θόξησζε ηνπιάρηζηνλ 90 δεηγκάησλ ζην μεθίλεκα ηεο εξγαζίαο θαη λα επηηξέπεη 
ηνλ πξνγξακκαηηζκό έσο θαη 12 δηαθνξεηηθώλ πξσηνθόιισλ αλά κηθξνπιάθα 

 

6. Να είλαη ζπλερνύο θόξησζεο, επηηξέπνληαο ηε ζπλερή θόξησζε δεηγκάησλ, 
πιαθώλ, ή αληηδξαζηεξίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
 

7. Να δηαζέηεη δηαθνξεηηθνύο ππνδνρείο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δεηγκάησλ θαη ησλ 
αληηδξαζηεξίσλ 

 

8. Να έρεη ζέζεηο γηα ηνπιάρηζηνλ 90 δείγκαηα ηαπηόρξνλα, αξηζκόο πνπ λα κπνξεί λα 
απμεζεί κε ρξήζε θαηαιιήισλ racks. Να δέρεηαη πνηθίισλ εηδώλ ζσιελάξηα 
δεηγκάησλ, πνπ λα κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ αθόκε θαη ζηνλ ίδην θύθιν αλάιπζεο 

 

9. Να δηαζέηεη ζέζεηο γηα λα δερζεί κεγάιν αξηζκό (ηνπιάρηζηνλ 25) βαζηθώλ 
αληηδξαζηεξίσλ (conjugates, substrate solution, stop solution, θιπ), (ηνπιάρηζηνλ 
80) calibrators ή controls, θαη έσο 3 δηαθνξεηηθά δηαιύκαηα εθπιύζεσλ (Wash 
buffers), Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα αύμεζεο ησλ αλσηέξσ δπλαηνηήησλ σο πξνο 
ηνλ αξηζκό αληηδξαζηεξίσλ, calibrators θιπ. κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ racks 

 
10. Να δηαζέηεη ζύζηεκα αλίρλεπζεο ζηάζκεο δεηγκάησλ θαη αληηδξαζηεξίσλ, θαη 

ζύζηεκα εηδνπνίεζεο πιήξσζεο δνρείνπ απνβιήησλ. Να ελεκεξώλεη γηα ηηο 
απαηηνύκελεο ειάρηζηεο πνζόηεηεο αληηδξαζηεξίσλ αλάινγα κε ην είδνο θαη ηνλ 
αξηζκό ησλ πξνγξακκαηηδόκελσλ εμεηάζεσλ  

 



11. Να ρξεζηκνπνηεί πιαζηηθά κηαο ρξήζεσο γηα ηηο αξαηώζεηο θαη ηε δηαλνκή 
δεηγκάησλ θαη αληηδξαζηεξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγεηαη θάζε πηζαλόηεηα 
επηκόιπλζεο. Να έρεη δπλαηόηεηα δηαλνκήο ειάρηζηνπ όγθνπ δείγκαηνο 5 κl 

 
12. Να δηαζέηεη ζύζηεκα bar-code αλάγλσζεο δεηγκάησλ, αληηδξαζηεξίσλ θαη όισλ 

ησλ δεδνκέλσλ ειέγρνπ πνηόηεηαο θαη νξίσλ απνδνρήο απνηειεζκάησλ αλά 
παξηίδα αληηδξαζηεξίνπ, επηηξέπνληαο παξάιιεια ηελ εύθνιε θαη γξήγνξε 
ηνπνζέηεζή ηνπο ρσξίο ηελ αλάγθε πξνγξακκαηηζκνύ πξνθαζνξηζκέλσλ ζέζεσλ 

 

13. Να κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί απηόκαηεο αξαηώζεηο ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ 
ρξήζηε θαη λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο κεγάισλ αξαηώζεσλ ζε 
πεξηπηώζεηο αλάιπζεο εηδηθώλ βηνινγηθώλ πγξώλ (π.ρ. ΔΝΤ), πάληα ζύκθσλα κε 
ηηο απαηηήζεηο ησλ πξσηνθόιισλ 

 

14. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απηόκαηεο αλίρλεπζεο πήγκαηνο 
 

15. Να δηαζέηεη 6 θσηνκεηξηθά θίιηξα, θαιύπηνληαο εύξνο 400 – 700 nm. Να 
ππάξρνπλ πξόζζεηεο ειεύζεξεο ζέζεηο γηα θίιηξα πέξαλ ησλ 6 δεηνπκέλσλ 

 

16. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απηόκαηεο έθπιπζεο κηθξνπιαθώλ πνπ λα κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηεί πνηθίισλ εηδώλ εθπιύζεηο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο κηθξνπιάθαο 
θαη ην πξσηόθνιιν αλάιπζεο 

 
17. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο επσαζηηθνύο ζαιάκνπο κε δπλαηόηεηα ζέξκαλζεο 

θαη αλαθίλεζεο, θαη ηξεηο αθόκε ζαιάκνπο επώαζεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Να 
δηαζέηεη ηερλνινγία πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ νκνηνκνξθία ησλ ρξόλσλ επώαζεο γηα 
όια ηα δείγκαηα θάζε εμέηαζεο, αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό πνπ θνξηώλνληαη αλά 
θύθιν εξγαζίαο. Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά 

 
18. Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα απηνδηάγλσζεο ζθαικάησλ θαη ελεκέξσζεο ηνπ ρξήζηε 

κε θαηάιιειν κήλπκα, όπσο επίζεο θαη ηε δπλαηόηεηα ελεκέξσζεο ηεο πνξείαο 
αλάιπζεο ησλ δεηγκάησλ 

 

19. Να επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνηνηηθώλ (κέζσ cut-off) ή πνζνηηθώλ 
πξνζδηνξηζκώλ κέζσ πξνηύπσλ θακππιώλ, πνηθίισλ καζεκαηηθώλ κνληέισλ 

 
20. Να δηαζέηεη πξόγξακκα πνηνηηθνύ ειέγρνπ θαη ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ 

 

21. Να δηαζέηεη εμειηγκέλν πξόγξακκα δηαρείξηζεο ζε πεξηβάιινλ Windows, θηιηθό 
πξνο ηνλ ρξήζηε 

 
22. Να παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ (LIS) 
 

23. Να είλαη ζύκθσλνο κε δηεζλή πξόηππα θαη πηζηνπνηήζεηο ( CE, IVD, FDA) 
 

 

1Β. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ELISA 

 

1. Να είλαη πιήξεηο ζπζθεπαζίεο, δηαζέηνληαο όια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ 
αλάιπζε ησλ δεηνύκελσλ εμεηάζεσλ 



 

2. Να δηαζέηνπλ κηθξνπιάθεο κε απνζπώκελα κηθξνθξεάηηα (wells) 
 

3. Σα αληηδξαζηήξηα λα είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πγξά έηνηκα πξνο ρξήζε θαη λα 
ηνπνζεηνύληαη απεπζείαο ζηνλ αλαιπηή, θέξνληαο εηηθέηεο bar-code, ρσξίο λα 
απαηηείηαη κεηάγγηζε ηνπο ή ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επηπιένλ εηδηθνύο θνξείο 

 

4. Σα πξνζθεξόκελα αληηδξαζηήξηα λα δηαζέηνπλ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε 
νκνηνκνξθία πξσηνθόιισλ, ώζηε λα δηεπθνιύλνληαη νη ζπλδπαζκνί εμεηάζεσλ θαηά 
ηελ αλάιπζή ηνπο. Να παξέρεηαη, επίζεο, ε δπλαηόηεηα ρξήζεο θνηλώλ 
αληηδξαζηεξίσλ, όπνπ απηό είλαη εθηθηό (πιπζηηθά, αξαησηηθά δηαιύκαηα), ώζηε λα 
δηεπθνιύλεηαη ν ζπλδπαζκόο θαη ε παξάιιειε εθηέιεζε πνιιώλ εμεηάζεσλ, 
αλεμαξηήησο παξηίδσλ αληηδξαζηεξίσλ θαη παξακέηξσλ αλάιπζεο 

 

5. Να έρνπλ θαηά ην δπλαηόλ ζύληνκα πξσηόθνιια αλάιπζεο 
 

6. Ζ δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ λα γίλεηαη εκηπνζνηηθά ή πνζνηηθά, κέζσ 
θακπύιεο, θαη ηα πξνζθεξόκελα αληηδξαζηήξηα λα πεξηέρνπλ ζηε ζπζθεπαζία ηνπο 
3-4 πξόηππα θακπύιεο θαηά κέζν όξν, γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο 

 
7. Σα αληηδξαζηήξηα γηα πξνζδηνξηζκό IgM ηάμεσο λα πεξηέρνπλ ζην αξαησηηθό 

δηάιπκα ηνπο, πξνζξνθεηηθό ηνπ ξεπκαηνεηδνύο παξάγνληα 
 

8. Να δηαζέηνπλ ζήκαλζε CE θαη ISO.  
 

9. Να ππάξρνπλ από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία έηνηκα πξσηόθνιια εθαξκνγήο ησλ 
αληηδξαζηεξίσλ ζηνλ πξνζθεξόκελν αλαιπηή 

 
10. Σα πξνζθεξόκελα αληηδξαζηήξηα θαη ν πξνζθεξόκελνο αλαιπηήο λα είλαη ηνπ 

ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ γηα ιόγνπο νκνηνκνξθίαο ησλ πξσηνθόιισλ θαη γηα 
ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ ζπκβαηόηεηαο 
 



1Γ. ΔΞΔΣΑΔΗ ELISA (ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΔ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΖΜΑ) 

 

Αςηοάνοζα νοζήμαηα  

                                                                                           TESTS/ΔΣΟ 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΚΤΚΛΗΚΟΤ ΚΗΣΡΗΛΗΩΜΔΝΟΤ ΠΔΠΣΗΓΗΟΤ Anti- CCP  864        

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΗΣΗΚΖ ΣΡΑΝΓΛΟΤΣΑΜΗΝΑΖ IgA   288 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΗΣΗΚΖ ΣΡΑΝΓΛΟΤΣΑΜΗΝΑΖ IgG   288 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ SACCHAROMYCES CEREVISIAE IgA     96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ SACCHAROMYCES CEREVISIAE IgG     96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΝΟΤΚΛΔΟΩΜΑΣΟ   96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΜΗΣΟΥΟΝΓΡΗΩΝ M2    96 

ANCA PROFILE (PR3, MPO, ELASTASE, CATHEPSIN G, BPI, LACTOFERRIN)  288 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΠΡΩΣΔΪΝΑΖ 288   

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΜΤΔΛΟΫΠΔΡΟΞΔΗΓΑΖ    288 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ GBM  96 

ΑΝΣΗΓΛΗΑΓΗΝΗΚΑ ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ IgA  288 

ΑΝΣΗΓΛΗΑΓΗΝΗΚΑ ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ IgG  288 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ β2-ΓΛΤΚΟΠΡΩΣΔΪΝΖ IgA  384 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ β2-ΓΛΤΚΟΠΡΩΣΔΪΝΖ IgG  384 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ β2-ΓΛΤΚΟΠΡΩΣΔΪΝΖ IgM  384 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ β2-ΓΛΤΚΟΠΡΩΣΔΪΝΖ IgAGM  384 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΚΑΡΓΗΟΛΗΠΗΝΖ IgG   384 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΚΑΡΓΗΟΛΗΠΗΝΖ IgΜ   384 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΚΑΡΓΗΟΛΗΠΗΝΖ IgΑ    384 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΚΑΡΓΗΟΛΗΠΗΝΖ IgAGM   384 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΘΤΡΔΟΦΑΗΡΗΝΖ   96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΜΗΚΡΟΩΜΗΩΝ   96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΤΠΟΓΟΥΔΑ TSH   192 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΚΔΝΣΡΟΜΔΡΗΓΗΟΤ  96 

ANTI-SM ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ  192 

ANTI RNP ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ  192 

ANTI SS-A ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ  192 

ANTI SS-B ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ   192 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΚΛΖΡΟΓΔΡΜΑΣΟ  192 

ANTI Jo-1 ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ   192 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΗΣΟΝΩΝ  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΓΗΠΛΖ ΔΛΗΚΑ ΣΟΤ DNA  384 



ΑΝΣΗΓΟΝΑ ΔΚΥΤΛΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΠΤΡΖΝΑ (ΔΝΑ 6 screen) 480 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ GAD 96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ IA2    96 

GAD / IA2 POOL  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΤΠΟΓΟΥΔΑ ΦΩΦΟΛΗΠΑΖ Α2 96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ SLA/LP 96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ LC-1  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ LKM  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΣΟΗΥΩΜΑΣΗΚΩΝ ΚΤΣΣΑΡΩΝ 96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΔΝΓΟΓΔΝΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΤΠΟΓΟΥΔΑ ΑΚΔΣΤΛΟΥΟΛΗΝΖ 96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΔΝΒΟΠΛΑΚΗΝΖ  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΓΔΜΟΓΛΔΪΝΖ 1  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΓΔΜΟΓΛΔΪΝΖ 3  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΒΡ180  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΒΡ230  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ Sa  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ CEP-1  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΜΟΝΖ ΔΛΗΚΑ ΣΟΤ DNA  96 

ANTI PM-Scl ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ  96 

ANTI ΡΗΒΟΩΜΗΚΑ ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ  96 

ΔΝΑ PROFILE  288 

ANA SCREEN   288 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΦΩΦΑΣΗΓΤΛ-ΔΡΗΝΖ IgG 96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΦΩΦΑΣΗΓΤΛ-ΔΡΗΝΖ IgΜ 96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΦΩΦΑΣΗΓΤΛ-ΔΡΗΝΖ IgΑ 96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΦΩΦΑΣΗΓΤΛ-ΔΡΗΝΖ IgAGM  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΡΔΤΜΑΣΟΔΗΓΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ IgG  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΡΔΤΜΑΣΟΔΗΓΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ IgΜ  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΡΔΤΜΑΣΟΔΗΓΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ IgΑ    96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΩΝ ΑΝΟΟΤΜΠΛΔΓΜΑΣΩΝ   96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΤ ΣΤΠΟΤ VII  96 

ΑΝΣΗ ΩΟΘΖΚΗΚΑ ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ 96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ZONA PELLUCIDA 96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΠΔΡΜΑΣΟΕΩΑΡΗΩΝ  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΗ ΟΛΗΚΖ IgE 96 



Λοιμώδε νοζήμαηα 

ΑΝΗΥΝΔΤΖ IgΑ ΑΝΣΗΩΜΑΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ YERSINIA ENTEROCOLITICA 96 

ΑΝΗΥΝΔΤΖ IgG ΑΝΣΗΩΜΑΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ YERSINIA ENTEROCOLITICA  96 

ΑΝΗΥΝΔΤΖ IgM ΑΝΣΗΩΜΑΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ BRUCELLA  96 

ΑΝΗΥΝΔΤΖ IgG ΑΝΣΗΩΜΑΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ BRUCELLA   96 

ΑΝΗΥΝΔΤΖ IgG ΑΝΣΗΩΜΑΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ H. PYLORI   192 

ΑΝΗΥΝΔΤΖ IgA ΑΝΣΗΩΜΑΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ H. PYLORI   192 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ IgG ΔΝΑΝΣΗ DIPTHERIA TOXOID  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ IgG ΔΝΑΝΣΗ TETANUS TOXOID  96 

ΑΝΗΥΝΔΤΖ IgΑ ΑΝΣΗΩΜΑΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ CAMPYLOBACTER JEJUNI  96 

ΑΝΗΥΝΔΤΖ IgG ΑΝΣΗΩΜΑΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ CAMPYLOBACTER JEJUNI    96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ IgG ΔΝΑΝΣΗ TREPONEMA PALLIDUM 96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ IgM ΔΝΑΝΣΗ TREPONEMA PALLIDUM  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ IgG ΔΝΑΝΣΗ TREPONEMA PALLIDUM Δ ΔΝΤ 96 

ΑΝΗΥΝΔΤΖ IgGΜ ΑΝΣΗΩΜΑΣΩΝ TREPONEMA PALLIDUM SCREEN  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ IgG ΔΝΑΝΣΗ MERS  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ IgG ΔΝΑΝΣΗ TBE VIRUS  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ IgM ΔΝΑΝΣΗ TBE VIRUS 96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ IgG ΔΝΑΝΣΗ TBE VIRUS Δ ΔΝΤ  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ IgG AVIDITY ΔΝΑΝΣΗ TBE VIRUS   96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ IgG ΔΝΑΝΣΗ WEST NILE VIRUS   96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ IgM ΔΝΑΝΣΗ WEST NILE VIRUS 96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ IgG AVIDITY ΔΝΑΝΣΗ WEST NILE VIRUS  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ IgG ΔΝΑΝΣΗ DENGUE VIRUS  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ IgM ΔΝΑΝΣΗ DENGUE VIRUS   96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ IgA ΔΝΑΝΣΗ DENGUE VIRUS  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ IgG ΔΝΑΝΣΗ ENTEROVIRUS   96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ IgM ΔΝΑΝΣΗ ENTEROVIRUS  96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ IgA ΔΝΑΝΣΗ ENTEROVIRUS   96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ IgG ΔΝΑΝΣΗ HANTAVIRUS   96 

ΑΝΣΗΩΜΑΣΑ IgM ΔΝΑΝΣΗ HANTAVIRUS    96 

 

 



 ΑΝΑΛΤΣΖ 2   

2Α .ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑ ΑΝΟΟΑΠΟΣΤΠΩΖ 

(BLOT) 

 

 ύζηεκα απηνκαηνπνίεζεο γηα ηερληθέο BLOT πνπ λα πεξηιακβάλεη όια ηα ζηάδηα ηεο 

κεζόδνπ κέρξη πξηλ ηελ αλάγλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη λα ζπλνδεύεηαη από εηδηθό 

scanner θαη εηδηθό ινγηζκηθό γηα ηελ εκηπνζνηηθή αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Να είλαη κεράλεκα πάγθνπ θαη κηθξό ζε δηαζηάζεηο  

 Να ζπλδέεηαη ακθίδξνκα κε LIS θαη λα ιεηηνπξγεί απηόλνκα  

 Να κπνξεί λα ηξέμεη από 1 έσο θαη 40 δείγκαηα  ηαπηόρξνλα  

 Να κπνξεί λα ηξέμεη από 1 έσο θαη 9 δηαθνξεηηθά είδε blot  ηαπηόρξνλα  

 Να έρεη CE 

 Να ζπλνδεύεηαη από  ζύζηεκα πξνζηαζίαο από ηηο δηαθνπέο ηνπ ξεύκαηνο  

2.Β ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΑΤΣΟΑΝΟΗΑ DOT KIT  

 

Πιήξεο kit γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό αληηζσκάησλ κε ηε κέζνδν αλνζναπνηύπσζεο 

(membrane immunoblot) ζε αλζξώπηλν νξό.  

ην θάζε strip λα ππάξρεη μερσξηζηά ζέζε  κάξηπξα νξηαθήο ζπγθέληξσζεο (cut off) 

θαη ζέζε κάξηπξα ιεηηνπξγίαο (function control).  

Να ππάξρεη δπλαηόηεηα εκηπνζνηηθνύ απνηειέζκαηνο κε αλάγλσζε κέζσ scanner 

Αληηδξαζηήξηα                                                                                                                                                                             

T                                                                                                                    ΣESTS/εηνο 

 
Gastro 5       24 strips x 5 dots         96          
IF, PCA, Mannan (ASCA), t TG, Gliadin 
 
 
ANCA-3      24 strips x 3 dots 192 
PR3, MPO, GBM 
 
 
ANA-17      24 strips x 17 dot 696 
DS DNA, nucleosome, histones, SmD1, PCNA, 
 Rib-P0,  SSA-60, SSA-52,  SSB, Jo-1,  
SCL-70, CENP- B, U1-sn RNP, AMA-M2, Pm-Scl, 
 Ku, Mi-2 
  
Liver 6       24 strips x 6 dots 96  
AMA-M2, SP100, gp210, SLA, LKM-1, LC-1 
 
Myositis 5      24 strips x 5 dots            24 
Mi-2, Jo-1, PM-SCL, Ku, U1-snRNP 
 
 
Borrelia IgG      24 strips x 8 dot              24 
P100, VIsE, P58, P41, P39, OspA, OspC, p18 
 



Borrelia IgM      24 strips x 8 dot              24 
P100, VIsE, P58, P41, P39, OspA, OspC, p18 
 
 
Αιιεξγίεο- panel γηα ηξνθηθέο αιιεξγίεο, αιιεξγηνγόλα πεξηβάιινληνο       240 

 

ΑΝΑΛΤΣΖ 3  

3.A. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ ΣΡΗΥΟΔΗΓΗΚΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ 

 

 

 Ο αλαιπηήο λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, επηηξαπέδηνο, κηθξνύ όγθνπ θαη λα 

βαζίδεηαη ζηελ κέζνδν ηεο ηξηρνεηδνύο ειεθηξνθόξεζεο. 

 Να εθηειεί ην κεγαιύηεξν δπλαηό εύξνο εμεηάζεσλ θαη νπσζδήπνηε Ζιεθηξνθόξεζε 

Πξσηετλώλ Οξνύ,  Ζιεθηξνθόξεζε Πξσηετλώλ Ούξσλ,  Αλνζνθαζήισζε 

Οξνύ,Αλνζνθαζήισζε Ούξσλ, θ.ι.π. 

 Να δηαζέηεη ζηνηρεία Peltierζε επαθή κε ηα ηξηρνεηδή, γηα ηνλ θαηά ην δπλαηόλ 

απνηειεζκαηηθόηεξν έιεγρν θαη ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ειεθηξνθόξεζεο. 

 Να κπνξεί λα εθηειεί εμεηάζεηο Πξσηετλώλ νξνύ κε κεγάιε ηαρύηεηα (άλσ ησλ 75 ηελ 

ώξα).  

 Ζ κέηξεζε ησλ Πξσηετλώλ λα γίλεηαη θαηά ην δπλαηόλ πιεζηέζηεξα ζην κέγηζην ηεο 

απνξξόθεζήο ηνπο (196 nm). 

 Οη αληηνξνί γηα ηελ εμέηαζε ηεο Αλνζνθαζήισζεο λα δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία ηύπνπ 

‘’monotest’’ ή ‘’κηαο ρξήζεο’’ αλά δείγκα, ώζηε λα απνθεύγνληαη θίλδπλνη επηκόιπλζεο. 

 Ο αλαιπηήο λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ επηπέδνπ αξαίσζεο γηα ηα 

δείγκαηα αλνζνθαζήισζεο (συνήθης – γηα θαλνληθό επίπεδν ζπγθέληξσζεο 

αλνζνζθαηξηλώλ, υψηλή - γηα πςειό επίπεδν αλνζνζθαηξηλώλ, χαμηλή - γηα δείγκαηα 

κε ρακειή ζπγθέληξσζε αλνζνζθαηξηλώλ). 

 Nα δηαζέηεη barcodereader γηα ηελ αλίρλεπζε δεηγκάησλ, ώζηε λα επηηαρύλνληαη νη 

δηαδηθαζίεο θαη λα βειηηώλεηαη ε αζθάιεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε θεληξηθό ζύζηεκα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ, αιιά θαη ιεηηνπξγώληαο εθηόο LIS, λα δηαζέηεη βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ 

δηαηήξεζε κεγάινπ αξρείνπ αζζελώλ. 

 Να ζπλνδεύεηαη από ζύγρξνλε κνλάδα Ζ.Τ. θαη έγρξσκε νζόλε πςειήο δηαθξηηηθήο 

ηθαλόηεηαο θαη ρακειήο αθηηλνβνιίαο όπνπ ζα απεηθνλίδνληαη πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνύλ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ αλαιπηή, κελνύ επηινγώλ, ιίζηα εξγαζίαο, 

πνηνηηθό έιεγρν θιπ. 



 Να δηαζέηεη ζύγρξνλν θαη θηιηθό πξνο ηνλ ρξήζηε ινγηζκηθό, ώζηε ν ρεηξηζηήο λα έρεη 

ηελ δπλαηόηεηα λα επεμεξγαζζεί (editing) θαη λα επέκβεη ζην ειεθηξνθόξεκα ζε 

δηάθνξεο παξακέηξνπο πνπ επηζπκεί. 

 

 

3.B. Να εθηειεί νπσζδήπνηε  ηηο παξαθάησ εμεηάζεηο  

1. Kit Capillarys Protein (6)  2000 tests/εηνο 

2. Kit Capillarys IT (Immunotyping)  600 tests/εηνο 

3. Αλαιώζηκα γηα ηηο αλσηέξσ εμεηάζεηο  

 

 

ΑΝΑΛΤΣΖ 4  

4A.ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ ΔΠΗΣΡΩΖ 

ΠΛΑΚΗΓΗΩΝ ΑΝΟΟΦΘΟΡΗΜΟΤ 

 

1.Ο πξνζθεξόκελνο αλαιπηήο λα δηαζέηεη 80 ζέζεηο ζσιελαξίσλ δεηγκάησλ ησλ 12 

mm  ε 40 ζέζεηο ζσιελαξίσλ ησλ 16mm ,92 ζέζεσλ ζσιελαξίσλ πξναξαίσζεο ( 

δπλαηόηεηα γηα επηπιένλ δίζθν 108 ζσιελαξίσλ) θαη 3 δνρεία πιπζηηθώλ δηαιπκάησλ 

ηα νπνία δηαζέηνπλ αληρλεπηή ζηάζκεο  

2.Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα δηαλνκώλ από 8 ml κέρξη 1000ml  κε αλάιπζε 1κl  

3.Να δηαρεηξίδεηαη ηαπηόρξνλα  θαη αλεμάξηεηα  ηνπιάρηζηνλ  16 πιαθάθηα 

αλνζνθζνξηζκνύ . 

5.Σαπηόρξνλα λα  δηαρεηξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ 10  δηαθνξεηηθέο εμεηάζεηο  

6.Να κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί  γηα ηελ  ρξήζε νπνηνλδήπνηε πιαθηδίσλ  

(ζπληεηαγκέλεο κέγεζνο ,ζρήκα θαη αξηζκόο βνζξίσλ, αξηζκόο ζεηξώλ βνζξίσλ)  

7.Να εθηειεί κέρξη θαη 12 δηαθνξεηηθέο αξαηώζεηο έσο θαη 1/5120  

8.Να Υξεζηκνπνηεί εσο θαη  5 ζεηηθνύο κάξηπξεο αλά εμέηαζε  

10.Γηα θάζε κέζνδν πνπ ηξέρεη ηαπηόρξνλα ρξεζηκνπνηεί  δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο 

επώαζεο . 

11.Να ιεηηνπξγεί κε θηιηθό πξόγξακκα ρξήζεο θαη πξνγξακκαηηζκνύ ζε πεξηβάιινλ 

Windows 98 θαη XP 

12.Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ζπλδεζεί ακθίδξνκα κε θεληξηθό δίθηπν (LIS) κε δαπάλε 

ηνπ κεηνδόηε . 

13.Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο λα δηαζέηνπλ νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο Τπνζηήξημεο  

θαη λα κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζε θιήζεηο ηνπ εξγαζηεξίνπ εληνο ιίγσλ σξώλ 

.(Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε δπλαηόηεηα θάιπςεο) 

14.Ο αλαιπηήο ζα ζπλνδεύεηαη από ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο UPS. 



15. Να δηαζέηεη  CE MARK  

 

4B.Να εθηειεί ηηο παξαθάησ εμεηάζεηο κε ηα αληίζηνηρα αληηδξαζηήξηα θαη πνζόηεηεο 

 

  

  

IFA kits tests/εηνο 

1/Πιήξεο kit αλνζνθζνξηζκνύ γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ 
εκηπνζνηηθό πξνζδηνξηζκό ζε αλζξώπηλν νξό αληηππξεληθώλ 
απηναληηζσκάησλ . Σν kit λα πεξηιακβάλεη 20 πιάθεο 
ππνζηξώκαηνο Hep-2 θπηηάξσλ ησλ 12 ζέζεσλ ε θάζε κία, IgG 
FITC conjugate, ζεηηθό κάξηπξα ANA (νκνηνγελή), αξλεηηθό 
κάξηπξα, αξαησηηθό δεηγκάησλ, PBS , mounting medium θαη 
θαιππηξίδεο. Υξόλνη επώαζεο 30 ιεπηά + 30 ιεπηά ζε RT. Να ερεη 
δπλαηόηεηα απηνκαηνπνίεζεο ζε απηόκαην  αλνζνινγηθν αλαιπηε 
επηζηξσζεο πιαθηδησλ . Καηάιιειν γηα in vitro δηαγλσζηηθή ρξήζε 

2500 

Πιήξεο kit αλνζνθζνξηζκνύ γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ εκηπνζνηηθό 
πξνζδηνξηζκό ζε αλζξώπηλν νξό αληηππξεληθώλ (ANA), 
αληηκηηνρνλδξηαθώλ (AMA), αληηηνηρσκαηηθώλ (AGPA) θαη αληη-
ιείσλ κπηθώλ ηλώλ (ASMA) απηναληηζσκάησλ . Σν kit λα 
πεξηιακβάλεη 6 πιάθεο ππνζηξώκαηνο ηζηώλ ζηνκάρνπ/λεθξνύ 
πνληηθνύ ησλ 8 ζέζεσλ ε θάζε κία, IgG FITC conjugate, ζεηηθό 
κάξηπξα ANA, ζεηηθό κάξηπξα ΑΜΑ, αξλεηηθό κάξηπξα, αξαησηηθό 
δεηγκάησλ, PBS , mounting medium θαη θαιππηξίδεο. Υξόλνη 
επώαζεο 30 ιεπηά + 30 ιεπηά ζε RT. Να έρεη δπλαηόηεηα 
απηνκαηνπνίεζεο ζε  απηόκαην αλνζνινγηθν αλαιπηε επηζηξσζεο 
πιαθηδίσλ  . Καηάιιειν γηα in vitro δηαγλσζηηθή ρξήζε 

500 

  



Πιήξεο kit αλνζνθζνξηζκνύ γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ εκηπνζνηηθό 
πξνζδηνξηζκό ζε αλζξώπηλν νξό απηναληηζσκάησλ έλαληη 
θπηηαξνπιαζκαηηθώλ αληηγόλσλ νπδεηεξόθηισλ θπηηάξσλ 
κνληκνπνηεκέλσλ ζε αηζαλόιε. Σν kit λα πεξηιακβάλεη 8 πιάθεο 
ππνζηξώκαηνο ησλ 6 ζέζεσλ ε θάζε κία, IgG FITC conjugate, 
ζεηηθό κάξηπξα cANCA, αξλεηηθό κάξηπξα, αξαησηηθό δεηγκάησλ, 
PBS , mounting medium θαη θαιππηξίδεο. Υξόλνη επώαζεο 30 
ιεπηά + 30 ιεπηά ζε RT. Να ερεη δπλαηόηεηα απηνκαηνπνίεζεο ζε  
απηόκαην  αλνζνινγηθν αλαιπηε επ'ηζηξσζεο πιαθηδησλ. 
Καηάιιειν γηα in vitro δηαγλσζηηθή ρξήζε 

600 

Πιήξεο kit αλνζνθζνξηζκνύ γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ εκηπνζνηηθό 
πξνζδηνξηζκό ζε αλζξώπηλν νξό απηναληηζσκάησλ έλαληη 
θπηηαξνπιαζκαηηθώλ αληηγόλσλ νπδεηεξόθηισλ θπηηάξσλ 
κνληκνπνηεκέλσλ ζε θνξκαιίλε. Σν kit λα πεξηιακβάλεη 8 πιάθεο 
ππνζηξώκαηνο ησλ 6 ζέζεσλ ε θάζε κία, IgG FITC conjugate, 
ζεηηθό κάξηπξα pANCA, αξλεηηθό κάξηπξα, αξαησηηθό δεηγκάησλ, 
PBS , mounting medium θαη θαιππηξίδεο. Υξόλνη επώαζεο 30 
ιεπηά + 30 ιεπηά ζε RT. Να ερεη δπλαηόηεηα απηνκαηνπνίεζεο ζε  
απηόκαην  αλνζνινγηθν  αλαιπηε επίζηξσζεο πιαθηδησλ . 
Καηάιιειν γηα in vitro δηαγλσζηηθή ρξήζε 

600 

Πιήξεο kit αλνζνθζνξηζκνύ γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ εκηπνζνηηθό 
πξνζδηνξηζκό ζε αλζξώπηλν νξό απηναληηζσκάησλ έλαληη 
θπηηαξνπιαζκαηηθώλ αληηγόλσλ νπδεηεξόθηισλ θπηηάξσλ 
κνληκνπνηεκέλσλ ζε αηζαλόιε θαη θνξκαιίλε. Σν kit λα 
πεξηιακβάλεη 8 πιάθεο ππνζηξώκαηνο ησλ 12 ζέζεσλ ε θάζε κία 
(6 αηζαλόιεο + 6 θνξκαιίλεο), IgG FITC conjugate, ζεηηθό κάξηπξα 
cANCA, ζεηηθό κάξηπξα pANCA, αξλεηηθό κάξηπξα, αξαησηηθό 
δεηγκάησλ, PBS , mounting medium θαη θαιππηξίδεο. Υξόλνη 
επώαζεο 30 ιεπηά + 30 ιεπηά ζε RT. Να ερεη δπλαηόηεηα 
απηνκαηνπνίεζεο ζε  απηόκαην  αλνζνινγηθν αλαιπηε επ'ηζηξσζεο 
πιαθηδίσλ . Καηάιιειν γηα in vitro δηαγλσζηηθή ρξήζε 

200 

Πιήξεο kit αλνζνθζνξηζκνύ γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ εκηπνζνηηθό 
πξνζδηνξηζκό ζε αλζξώπηλν νξό απηναληηζσκάησλ έλαληηδηπιήο 
έιηθαο DNA. Σν kit λα πεξηιακβάλεη 8 πιάθεο ππνζηξώκαηνο ησλ 6 
ζέζεσλ ε θάζε κία, IgG FITC conjugate, ζεηηθό κάξηπξα, αξλεηηθό 
κάξηπξα, αξαησηηθό δεηγκάησλ, PBS , mounting medium θαη 
θαιππηξίδεο. Υξόλνη επώαζεο 30 ιεπηά + 30 ιεπηά ζε RT.Να ερεη  
δπλαηόηεηα απηνκαηνπνίεζεο ζε  απηόκαην  αλνζνινγηθν αλαιπηε 
επηζηξσζεο πιαθηδησλ . Καηάιιειν γηα in vitro δηαγλσζηηθή ρξήζε                               

1000 



Πιήξεο kit αλνζνθζνξηζκνύ γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ εκηπνζνηηθό 
πξνζδηνξηζκό ζε αλζξώπηλν νξό απηναληηζσκάησλ έλαληη 
ελδνκπζίνπ. Σν kit λα πεξηιακβάλεη 8 πιάθεο ππνζηξώκαηνο ιείσλ 
κπηθώλ ηλώλ πξσηεύνληνο 6 ζέζεσλ ε θάζε κία, IgA/IgG FITC 
conjugate, ΔΜΑ ζεηηθό κάξηπξα, αξλεηηθό κάξηπξα, αξαησηηθό 
δεηγκάησλ, PBS , mounting medium θαη θαιππηξίδεο. Υξόλνη 
επώαζεο 30 ιεπηά + 30 ιεπηά ζε RT. Να έρεη δπλαηόηεηα 
απηνκαηνπνίεζεο ζηνπο απηόκαην  αλνζνινγηθν αλαιπηε 
επηζηξσζεο πιαθηδησλ . Καηάιιειν γηα in vitro δηαγλσζηηθή ρξήζε 

200 

Πιήξεο kit αλνζνθζνξηζκνύ γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ εκηπνζνηηθό 
πξνζδηνξηζκό ζε αλζξώπηλν νξό απηναληηζσκάησλ έλαληη 
ζπεηξακαηηθήο βαζηθήο κεκβξάλεο. Σν kit λα πεξηιακβάλεη 8 
πιάθεο ππνζηξώκαηνο λεθξνύ πηζήθνπ 6 ζέζεσλ ε θάζε κία, IgG 
FITC conjugate, GBM ζεηηθό κάξηπξα, αξλεηηθό κάξηπξα, 
αξαησηηθό δεηγκάησλ, PBS , mounting medium θαη θαιππηξίδεο. 
Υξόλνη επώαζεο 30 ιεπηά + 30 ιεπηά ζε RT.Να έρεη  δπλαηόηεηα 
απηνκαηνπνίεζεο ζε απηόκαην  αλνζνινγηθν  αλαιπηε επηζηξσζεο 
πιαθηδίσλ. Καηάιιειν γηα in vitro δηαγλσζηηθή ρξήζε 

100 

Πιήξεο kit αλνζνθζνξηζκνύ γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ εκηπνζνηηθό 
πξνζδηνξηζκό ζε αλζξώπηλν νξό απηναληηζσκάησλ έλαληη 
θεξαηίλεο. Σν kit λα πεξηιακβάλεη 8 πιάθεο ππνζηξώκαηνο 
νηζνθάγνπ επίκπνο 6 ζέζεσλ ε θάζε κία, IgG FITC conjugate, 
ζεηηθό κάξηπξα θεξαηίλεο, αξλεηηθό κάξηπξα, αξαησηηθό δεηγκάησλ, 
PBS , mounting medium θαη θαιππηξίδεο. Υξόλνη επώαζεο 30 
ιεπηά + 30 ιεπηά ζε RT. Να έρεη δπλαηόηεηα απηνκαηνπνίεζεο ζε  
απηόκαην  αλνζνινγηθν  αλαιπηε επηζηξσζεο πιαθηδίσλ   
Καηάιιειν γηα in vitro δηαγλσζηηθή ρξήζε 

100 

Πιήξεο kit αλνζνθζνξηζκνύ γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ εκηπνζνηηθό 
πξνζδηνξηζκό ζε αλζξώπηλν νξό απηναληηζσκάησλ έλαληη 
λεζηδηαθώλ θπηηάξσλ. Σν kit λα πεξηιακβάλεη 10 πιάθεο 
ππνζηξώκαηνο πάγθξεαο πξσηεύνληνο 4 ζέζεσλ ε θάζε κία, IgG 
FITC conjugate, ICA ζεηηθό κάξηπξα, αξλεηηθό κάξηπξα, αξαησηηθό 
δεηγκάησλ, PBS , mounting medium θαη θαιππηξίδεο. Υξόλνη 
επώαζεο over-night + 30 ιεπηά ζε RT. Να έρεη δπλαηόηεηα 
απηνκαηνπνίεζεο ζε  απηόκαην αλνζνινγηθν αλαιπηε επίζηξσζεο 
πιαθηδίσλ . Καηάιιειν γηα in vitro δηαγλσζηηθή ρξήζε. 

100 

  

Primate Heart Muscle Slide 6 

Primate Ovary Slide 4 

Primate Testis Slide 4 

Primate Cerebellum Slide 6 

Primate Sciatic Nerve Slide 6 

Primate Thyroid Slide 4 

Primate Esophagus Slide 4 



Primate Adrenal Gland Slide 4 

Primate Stomach Slide 6 

Primate Skeletal Muscle Slide 6 

Primate Salivary Gland Slide 6 

  

Oινη νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
πξνζθεξνπλ ΟΛΑ ηα δεηνύκελα είδε .Δπίζεο νη πξνκεζεπηέο ζα 
πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ηηο δεηνπκελεο ζπζθεπαζίεο  πνπ κε βαζε 
ηελ εκπεηξηα θαηαλαισζεσλ ηνπ εξγαζηεξηνπ θξηλνληαη ηδαληθεο γηα 
λα εμαζθιίδεηαη νηθνλνκηα ζηα είδε. 

 

      

     

 ANAΛΤΣΖ 5  

5A.ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΠΡΩΣΔΪΝΩΝ 

 

1. Ο αλαιπηήο λα είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλνο, ηπραίαο πξνζπέιαζεο 
(Random Access) θαη λα ιεηηνπξγεί κε δηπιή ηερλνινγία αλίρλεπζεο Κηλεηηθήο Laser 
Νεθεινκεηξίαο θαη Κηλεηηθήο ζνινζηκεηξίαο. 

2. Να είλαη απηνηειήο κνλάδα κηθξνύ όγθνπ, όρη ζύλζεζε δύν ή πεξηζζόηεξσλ 
κνλάδσλ. 

3. Να έρεη ηαρύηεηα ηνπιάρηζηνλ 170 απνηειέζκαηα/ώξα. 
4. Να κελ απαηηεί εηδηθέο δηαδηθαζίεο εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνύ ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ. Να είλαη δηαξθώο έηνηκν πξνο ρξήζε. 
5. Να ρξεζηκνπνηεί όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξν όγθν δείγκαηνο θαη λα δέρεηαη νξό, 

πιάζκα, νύξα, εγθεθαινλσηηαίν πγξό. 
6. Να εθηειεί απηόκαηα ηηο όπνηεο αξαηώζεηο δεηγκάησλ απαηηνύληαη γηα ηελ 

εμαγσγή ηνπ ηειηθνύ απνηειέζκαηνο, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή. 
7. Να δηαζέηεη δεηγκαηνιήπηε ζπλερνύο ξνήο αξρηθήο θόξησζεο ηνπιάρηζηνλ 70 

ζέζεσλ, θαζώο θαη επηινγή STAT γηα ηα επείγνληα δείγκαηα. Να κπνξεί λα δερηεί ζην 
ίδην θνξέα δεηγκάησλ ζσιελάξηα δηαθόξσλ δηαζηάζεσλ θαη θαςάθηα  

8. Να εθηειεί πξαγκαηηθό έιεγρν πεξίζζεηαο αληηγόλνπ ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο βαζηθέο 
εμεηάζεηο ησλ αλνζνζθαηξηλώλ ( IgA IgG, IgM). Ο έιεγρνο ηεο πεξίζζεηαο αληηγόλνπ 
λα γίλεηαη ζην ηέινο ηεο αληίδξαζεο γηα ηελ πιήξε εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 
κεηξήζεσλ (λα πεξηγξαθεί ε κέζνδνο θαη νη πξνο έιεγρν εμεηάζεηο). 

9. Να δηαζέηεη ςπρόκελν ρώξν ζπληήξεζεο ηνπιάρηζηνλ 20 αληηδξαζηεξίσλ θαη λα 
αλαθεξζεί ε δπλαηόηεηα λα δερζεί αληηδξαζηήξηα άιισλ εηαηξεηώλ (αλνηθηό ζύζηεκα).  

10.  Σα ρξεζηκνπνηνύκελα αληηδξαζηήξηα λα είλαη πγξά θαη έηνηκα πξνο ρξήζε θαη 
λα κελ απαηηνύλ αλαζύζηαζε  

11. Να εθηειεί ηαπηόρξνλα ηνπιάρηζηνλ 20 δηαθνξεηηθέο εμεηάζεηο αλά δείγκα  
12. Να δηαζέηεη πιήξεο πξόγξακκα γξακκσηνύ θώδηθα (bar code) γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ αληηδξαζηεξίσλ (ππνιεηπόκελνο αξηζκόο 
εμεηάζεσλ, παξηίδεο, ζέζεηο, θαηάζηαζε calibration), θαζώο θαη ησλ δεηγκάησλ θαη ησλ 
βαζκνλνκεηώλ   

13. Να εθηειεί βαζκνλόκεζε ελόο ζεκείνπ γηα εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ θαη 
αληηδξαζηεξίσλ. 

14. Να έρεη κεγάιν αξρηθό εύξνο κέηξεζεο ώζηε λα θαιύπηεη θπζηνινγηθέο θαη 
παζνινγηθέο ηηκέο κε ειάρηζηε αλάγθε επαλακέηξεζεο, κεηώλνληαο έηζη ην ρξόλν 
ιήςεο απνηειεζκάησλ, αιιά θαη ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή. Να αλαθεξζεί 
αλά εμέηαζε ην αξρηθό εύξνο κέηξεζεο γηα ηελ θάζε εμέηαζε  



15. ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαζώο θαη ζηα δείγκαηα ρακειήο 
ζπγθέληξσζεο, λα κεηώλεη ηελ πηζαλόηεηα παξεκβνιώλ από αληίδξαζε ηνπ δείγκαηνο 
κε ηα ξπζκηζηηθά δηαιύκαηα (sample dynamic blanking).  

16. Να ρξεζηκνπνηεί πιελόκελεο επαλαρξεζηκνπνηνύκελεο θπβέηηεο κέηξεζεο, γηα ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Αλαιπηή θαη ηνπ ρξόλνπ ελαζρόιεζεο 
ηνπ πξνζσπηθνύ. 

17. Να δηαζέηεη νινθιεξσκέλν πξόγξακκα ειέγρνπ πνηόηεηαο (Q.C.),πίλαθεο 
levey-jennigs,SD.  

18. Να πξαγκαηνπνηεί απηόκαην έιεγρν ησλ νπηηθώλ ηνπ, ρσξίο ηελ παξέκβαζε 
ηνπ ρεηξηζηή.  

19. Να δηαζέηεη έμνδν, γηα ζύλδεζε κε εμσηεξηθό ππνινγηζηή, γηα ηελ απνζηνιή 
ησλ απνηειεζκάησλ κε ην ππάξρνλ θεληξηθό ζύζηεκα (LIS) ηνπ Ννζνθνκείνπ Να 
ζπλνδεύεηαη από εθηππσηή LASER πςειήο ηαρύηεηαο. Δπί πιένλ ζα αμηνινγεζεί ε 
δπλαηόηεηα εηδηθώλ ππνινγηζκώλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ. 

20. Να εθηειεί ηηο  εμεηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α  
21. Να θαηαηεζεί θύιιν ζπκκόξθσζεο όπνπ ζα απαληώληαη κία πξνο κία νη 

πξνδηαγξαθέο θαη λα ηεθκεξηώλνληαη κε παξαπνκπέο ζε ηερληθά θπιιάδηα ή 
prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

5B.Να εθηειεί ηηο παξαθάησ εμεηάζεηο  

 ΔΞΔΣΑΖ ΑΡΗΘΜΟ/ΔΣΟ 

1.  Α1 γιπθνπξσηείλε 100 

2.  Α1 αληηζξπςίλε 100 

3.  Αληηζηξεπηνιπζηλε Ο 250 

4.  Απνιηπνπξσηείλε Α1 500 

5.  Απνιηπνπξσηείλε Β 500 

6.  Ληπνπξσηείλε α  500 

7.  πκπιήξσκα C3 1800 

8.  πκπιήξσκα C4 1800 

9.  CRP 1000 

10.  CRP High sensitive 1000 

11.  Ρεπκαηνεηδήο παξάγσλ 1200 

12.  IgG 1500 

13.  IgM 1500 

14.  IgA 1500 

15.  IgE 500 

16.  Yπνηάμεηο IgG 100 

17.  θ αιπζίδεο 500 

18.  ι αιπζίδεο 500 

19.  IgG (CSF) 100 

20.  IgA (CSF) 100 

21.  IgM (CSF) 100 

22.  Σξαλζθεξίλε 200 



23.  Απηνζθαηξίλε 200 

24.  Μηθξναιβνπκίλε 100 

25.  εξνπινπιαζκίλε 200 

26.  Πξναιβνπκίλε 100 

27.  Α1 κηθξνζθαηξίλε 200 

28.  Α2 κaθξνζθαηξίλε 200 

29.  Αληηζξνκβίλε ΗΗΗ 100 

      

30 

Β2-κηθξνζθαηξίλε 200 

      

31 

Cystatin C 200 

      

32 

      

33 

Free light chain θ 

Free light chain ι 

 

500 

500 

      34      Dnase B                                                               100 

      35      IgG νύξσλ                                                            50 

      36      θεξξηηίλε                 100 

      37       παξάγσλ πξνπεξδίλεο                                       50



ANAΛΤΣΖ 6 

 ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΗCRO-ELISA ,πνπ λα πεξηιακβάλεη:  

  

 

    6Α. ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΓΗΥΡΩΜΑΣΗΚΟ ΦΩΣΟΜΔΣΡΟ  MICRO – ELISA 

1.Να δηαζέηεη εύξνο απνξξνθήζεσλ θαη γξακκηθόηεηα από  0.00 έσο 3.000  Ο.D. 

(Abs). 

2.Να δηαζέηεη θσηεηλή πεγή Boιθξακίνπ - Αινγόλνπ 

3.Να δηαζέηεη θίιηξα ζηελήο δέζκεο : 405nm, 450nm, 550nm, 630nm. 

4.Να έρεη δπλαηόηεηα πξνζζήθεο επηπιένλ θίιηξσλ κεηαμύ 340 έσο 700nm. 

5.Να δηαζέηεη θίιηξα ζηελήο δέζκεο παξεκβνιήο κε εύξνο κνλνρξσκαηηθήο δέζκεο 

10nm. 

6.Να κπνξεί λα δέρεηαη πιάθεο micro-Elisa επίπεδνπ,  θνίινπ ή θσληθνύ ππζκέλα.   

7.Να κπνξεί λα εθηειεί απιή ή δηρξσκαηηθή θσηνκέηξεζε. 

8.Να δηαζέηεη ζεηξηαθή ζύξα RS 232 C 25 επαθώλ γηα απνζηνιή δεδνκέλσλ ζε Ζ/Τ. 

9.Να δηαζέηεη παξάιιειε ζύξα γηα απνζηνιή δεδνκέλσλ πξνο εθηύπσζε ζε 

εμσηεξηθό εθηππσηή. 

10.Να κπνξεί λα εθηειεί ηνπο παξαθάησ ηύπνπο εμεηάζεσλ: 

1. Absorbance 

2. Single point calibration 

3. Point to point mode 

4. Polynomial mode (Παξαβνιηθέο θακπύιεο) 

5. Best fit linear regression  

     11 Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα αλαθίλεζεο ηεο πιάθαο. 

     12 Να κπνξεί λα εθηειεί δηαγλσζηηθό ηεζη γηα ηνλ έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο  ηνπ 

νξγάλνπ. 

     13.Να έρεη ηε δπλαηόηεηα εθηύπσζεο, ησλ θακππιώλ αλαθνξάο θαη 

απνηειεζκάησλ ζε 

     εμσηεξηθό ππνινγηζηή. 

     14.Να ππόθεηηαη ζηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο ρώξνπ εξγαζίαο θαη ρεηξηζηνύ UL 

1262 

     Οξγάλσλ Δξγαζηεξίνπ 

    15.Να θέξεη ζήκαλζε CE 

 

   6Β. ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΠΛΤΝΣΗΚΟ  MICRO-ELISA 

1.Να δηαζέηεη θεθαιή έθρπζεο-αλαξξόθεζεο. 

2.Να δηαζέηεη αληιία θελνύ. 



3.Να δηαζέηεη θνξέα κεηαθίλεζεο ηεο πιάθαο micro-ELISA. 

4.Να δηαζέηεη δνρεία ησλ δηαιύκαηνο πιύζεο, απηνληζκέλνπ λεξνύ θαη απνβιήησλ. 

 5.Να κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ησλ αξηζκό ησλ strips πάλσ ζηελ πιάθα ηεο  micro-elisa. 

 6.Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλα πξνγξάκκαηα πιύζεο. 

 7.Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ νξγάλνπ λα είλαη εύθνινο.   

8.Να είλαη απιό  θαη θηιηθό πξνο ηνλ ρξήζηε. 

9.Ο όγθνο ηνπ πγξνύ έθρπζεο λα πξνγξακκαηίδεηαη από ηνλ ρξήζηε θαη έρεη αθξίβεηα 

>97% ζηα 200 κl. 

10.Να έρεη ηε δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ ρξόλνπ αλακνλήο (soak time) γηα ην πγξό 

πιύζεο. 

11.Ο ρξόλνο αλακνλήο ηνπ πγξνύ ζην βύζηζκα λα κπνξεί λα πξνγξακκαηηζζεί από ην 

πιεθηξνιόγην  

12.Να κπνξεί λα δέρεηαη πιάθεο micro-Elisa επίπεδνπ,  θνίινπ ή θσληθνύ ππζκέλα. 

13.Να δηαζέηεη  εηδηθό πξόγξακκα  απηόκαηνπ θαζαξηζκνύ ηεο θεθαιήο  θαη ηνπ 

εζσηεξηθνύ πδξαπιηθνύ  ηνπ ζπζηήκαηνο.  

14.Ζ θεθαιή, ν ππνδνρέαο ηεο πιάθαο θαη ην δνρείν ησλ απνβιήησλ  λα κπνξνύλ λα 

αθαηξεζνύλ πνιύ εύθνια από ην όξγαλν γηα θαζαξηζκό θαη γηα απνιύκαλζε. 

15.Να δέρεηαη δπν (2) ηύπνπο θεθαιώλ έθρπζεο-αλαξξόθεζεο :  

o Kεθαιή     8  θαλαιηώλ. 

o Κεθαιή   12  θαλαιηώλ. 

16.Ζ ηππηθή ηαρύηεηα εθηέιεζεο ελόο θύθινπ εξγαζίαο ρσξίο ηελ παξεκβνιή ρξόλνπ 

αλακνλήο λα είλαη 67" γηα απιή αλαξξόθεζε θαη  100" γηα δηπιή δηπιή. 

17.Να έρεη πςειή απνηειεζκαηηθόηεηα αλαξξόθεζεο < 3 κl κέγηζην ππόινηπν αλά 

βύζηζκα.  

18.Να δηαζέηεη απηόκαην ζύζηεκα αζθαιείαο γηα πηζαλή ππεξρείιηζε. 

6Γ.Σο ζύζηεμα micro-Elisa δεηείηαι για ηεν εκηέλεζε ηων εξεηάζεων  

1.      Πιήξεο kit microELISA γηα ηνλ πνζνηηθν &/ή πνηνηηθό πξνζδηνξηζκό 
αληηζσκάησλ έλαληη  ησλ θσζθνιηπηδίσλ β2- γιπθνπξσηετλε 1, θαξδηνιηπίλε, 
θσζθαηηδπινρνιίλε, θσζθναηζαλνιακίλε, θσζθαηηδπιηθή ηλνζηηόιε, 
θσζθαηηδπινζεξίλε, θαη ζθηγγνκπειίλε ζε αλζξώπηλν νξό ή πιάζκα. Σν kit  λα έρεη 
12 strips από 8  απνζπώκελα πεγαδάθηα  επηζηξσκέλα ην θάζε έλα κε κίγκα ησλ 
αληηγόλσλ, αξλεηηθό κάξηπξα, κάξηπξα νξηαθήο  ζπγθέληξσζεο δηαθνξεηηθό γηα θάζε 
αληηγόλν. Ζ πνζόηεηα ησλ IgG θαη IgM conjugates είλαη αξθεηή ώζηε ην kit λα 
ρξεζηκνπνηεζεί είηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό κόλν IgG αληηζσκάησλ είηε κόλν IgM είηε 
θαη ησλ 2.      Σεζη/έηνο 12θηη ησλ 96 ηεζη 

2.      Πιήξεο kit microELISA γηα ηνλ πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό MCV(mutated 
citrullinated vimentin γηα ηελ δηάγλσζε ξεπκαηνεηδνύο αξζξίηηδαο). Σεζη/έηνο 5 θηη ησλ 
96 ηεζη 

3.      Πιήξε kit microELISA γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό επηπέδσλ βηνινγηθώλ θαξκάθσλ 
μερσξηζηά. (Infliximab, Adalimumab, Etanercept, Rituximab, Golimumab) Σεζη/έηνο    5 
θηη ησλ 96 ηεζη 



4.      Πιήξε kit microELISA γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό αληηζσκάησλ έλαληη βηνινγηθώλ 
θαξκάθσλ μερσξηζηά. (Infliximab, Adalimumab, Etanercept, Rituximab, Golimumab) 
Σεζη/έηνο  2 θηη ησλ 96 ηεζη 

5.     Πιήξε kit microELISA γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό επηπέδσλ θπηηαξνθηλώλ  

ηεζη/έηνο 10θηη ησλ 96 ηεζη 

 



ANTIΓΡΑΣΖΡΗΑ ΥΩΡΗ ΑΝΑΛΤΣΖ  

Εεηνύληαη αληηδξαζηήξηα ,ρσξίο ζπλνδό εμνπιηζκό, γηα ηηο παξαθάησ εμεηάζεηο θαη 

κεζόδνπο  

1 MONO-TEST 

Kit πξνζδηνξηζκνύ ησλ εηεξόθηισλ 

αληηζσκάησλ 

200 ηεζη/εηνο 

2 Αληηβξνπθειιηθά αληηζώκαηα(WRIGHT) 

Αληηδξαζηήξην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

αληηβξνπθειιηθώλ αληηζσκάησλ κε ηε κέζνδν 

ηεο άκεζεο ζπγθόιιεζεο 

600 ηεζη/εηνο 

3 Αληηβξνπθειιηθά αληηζώκαηα(Rose Bengal) 

Αληηδξαζηήξην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

αληηβξνπθειιηθώλ 

 αληηζσκάησλ κε ηε κέζνδν Rose Bengal 

300 ηεζη/εηνο 

4 Αληηβξνπθειιηθά αληηζώκαηα  

( αηειή) 

Immunocaptureagglutination 

200 ηεζη/εηνο 

5 Αληηβξνπθειιηθά αληηζώκαηα G 

(Elisa kit) 

200 ηεζη/εηνο 

6 Αληηβξνπθειιηθά αληηζώκαηα M 

(Elisa kit) 

200 ηεζη/εηνο 

7 Αληηερηλνθνθθηθά αληηζώκαηα 

Κit έκκεζεο αηκνζπγθόιιεζεο 

200 ηεζη/εηνο 

8 Αληηερηλνθνθθηθά αληηζώκαηα 

(Elisa kit ) 

200 ηεζη/εηνο 

9 ΠΡΟΣΤΠΟΗ ΟΡΟΗ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΒΗΟΥΖΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ 
Controls για ηον εζωηεπικο ελεγσο 
ποιόηεηαρ βιοσεμικων παπαμεηπων 

12 flacons  low level 

12 flacons high level 

 

 

    



 
 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 
 
ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
 
Σα πξνγξάκκαηα λα δηελεξγνύληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε δπλαηόηεηα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε όινπο ηνπο 
αλαιπηέο., ζε  θάζε θύθιν λα απνζηέιινληαη ηνπιάρηζηνλ δύν δείγκαηα δηαθνξεηηθώλ 
επηπέδσλ, ώζηε ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα ειέγρεη ηηο εμεηάζεηο ηνπ ζε δηαθνξεηηθέο 
ζπγθεληξώζεηο θαη ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία 
άκεζε έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη ηπραίν ή ζπζηεκαηηθό , ώζηε λα πξνβεί άκεζα, ζηηο 
απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 
Ο πξνκεζεπηήο λα πξνζθέξεη  νινθιεξσκέλε ζεηξά πξντόλησλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 
πνηόηεηαο θαη πξνγξακκάησλ εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο, ώζηε ζε πεξίπησζε 
πνπ ηα απνηειέζκαηα παξεθθιίλνπλ από ηα αλακελόκελα,  ην εξγαζηήξην λα κπνξεί 
λα βξεη άκεζα ηε ιύζε ζε ηπρόλ πξόβιεκα, από έλαλ πξνκεζεπηή θαη λα κελ 
κεηαηνπίδεηαη ην πξόβιεκα από ηνλ έλα πξνκεζεπηή ζηνλ άιιν 
Βάζεη ηεο Δγθπθιίνπ 919 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ν πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα  θαη ν 
νξγαληζκόο λα είλαη αλεμάξηεηνο από ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη ηνλ 
θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ-κεραλεκάησλ, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθόηεηα 
ησλ απνηειεζκάησλ. Ο Οξγαληζκόο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε 
πνηόηεηαο λα είλαη παγθόζκηα αλαγλσξηζκέλνο. κε θεξδνζθνπηθόο, λα είλαη 
πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 : 2008 θαη λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο σο πξνο ηελ 
δηελέξγεηα ζρεκάησλ εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
πξόηππνπ: EN ISO/IEC 17043:2010. 
Δπίζεο ε πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα έρεη εκπεηξία ζηνλ έιεγρν πνηόηεηαο θαη λα 
εμεηδηθεύεηαη θαζαξά ζε ζέκαηα εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο θαη λα 
κελ εκπιέθεηαη ζε ζέκαηα δηαπίζηεπζεο πηζηνπνίεζεο, ώζηε λα κελ ππάξρνπλ 
ζπγθξνπόκελα ζπκθέξνληα, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθόηεηα 
ζηελ παξνρή ζπκβνπιώλ, γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνηόηεηαο. Να 
θαηαηεζεί δήισζε από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν, απνδνρήο ηεο πξνκήζεηαο. 
Να θαηαηεζεί πειαηνιόγην ζηελ Διιάδα 
Όια ηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα λα πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά έιεγρν πνηόηεηαο 
πξναλαιπηηθήο, αλαιπηηθήο θαη κεηαλαιπηηθήο θάζεο, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
πξνηύπνπ ISO 15189 
 
Δηδηθόηεξα δεηνύληαη ηα αθόινπζα πξνγξάκκαηα εμσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο:  
 
1.Πξόγξακκα γηα εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ εμεηάζεσλ 
αληηζηξεπηνιπζίλεο. Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο 
εηεζίσο ( κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ), κε αλάιπζε 
ζε δύν έηνηκα απζεληηθά αλζξώπηλα δείγκαηα από κνλαδηαίν δόηε ζε θάζε θύθιν, γηα 
λα απνθεύγνληαη ηα ζθάικαηα αλαζύζηαζεο θαη λα κπνξνύλ ηα απνηειέζκαηα λα 
αμηνινγεζνύλ θιηληθά.  

 
2. Πξόγξακκκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ εμεηάζεσλ 
ειεθηξνθόξεζεο πξσηεηλώλ θαη αλνζνθαζήισζεο. Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο ( κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ 
αξηζκό θύθισλ), κε αλάιπζε ζε δύν έηνηκα αλζξώπηλα δείγκαηα ζε θάζε θύθιν, γηα λα 
απνθεύγνληαη ηα ζθάικαηα αλαζύζηαζεο θαη γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν 
επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, πςειά – ρακειά.  
 

3. Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πνηόηεηαο, ησλ εμεηάζεσλ γηα αιιεξγίεο.( 
Total IgE and specific IgEs; θαη mixes of allergens ) Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη 
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο ( κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ 



αξηζκό θύθισλ), κε αλάιπζε ζε  ηνπιάρηζηνλ δύν έηνηκα αλζξώπηλα δείγκαηα ζε θάζε 
θύθιν, γηα λα απνθεύγνληαη ηα ζθάικαηα αλαζύζηαζεο θαη γηα λα ειέγρνληαη 
ζπγρξόλσο θαη ηα δύν επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, πςειά – ρακειά 

4 Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πνηόηεηαο, ησλ εμεηάζεσλ: ANCA and 
GbmAb (Anti-neutrophilic cytoplasmic antibodies, Myeloperoxidase antibodies, 
Proteinase-3 antibodies and Glomerular basement membrane antibodies ) Σν 
πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο εηεζίσο ( κε δηθαίσκα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ), κε αλάιπζε ζε  ηνπιάρηζηνλ δύν έηνηκα 
αλζξώπηλα δείγκαηα ζε θάζε θύθιν, γηα λα απνθεύγνληαη ηα ζθάικαηα αλαζύζηαζεο 
θαη γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, πςειά – ρακειά 

5. Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πνηόηεηαο, ησλ εμεηάζεσλ : Antinuclear 
antibodies (  ANA, ENAAb, RNPAb, SmAb, SSAAb, SSBAb, Scl70Ab, CentAb, Jo1Ab, 
DNAnAb (dsDNA), HistAb ) Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο 
εηεζίσο ( κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ), κε αλάιπζε 
ζε  ηνπιάρηζηνλ δύν έηνηκα αλζξώπηλα δείγκαηα ζε θάζε θύθιν, γηα λα απνθεύγνληαη 
ηα ζθάικαηα αλαζύζηαζεο θαη γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν επίπεδα 
δξαζηηθόηεηαο, πςειά – ρακειά 

6 Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πνηόηεηαο, ησλ εμεηάζεσλ : Autoimmune 
liver disease and  gastric parietal cell antibodies (Liver kidney microsomal antibodies, 
Smooth muscle antibodies, Mitochondrial antibodies, Gastric parietal cell antibodies) 
Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο εηεζίσο ( κε δηθαίσκα ηνπ 
εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ), κε αλάιπζε ζε  ηνπιάρηζηνλ δύν έηνηκα 
αλζξώπηλα δείγκαηα ζε θάζε θύθιν, γηα λα απνθεύγνληαη ηα ζθάικαηα αλαζύζηαζεο 
θαη γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, πςειά – ρακειά 
 
7. Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πνηόηεηαο, ησλ εμεηάζεσλ: Coeliac 
disease (Endomysium antibodies, tissue transglutaminase antibodies, deamidated 
gliadin peptide antibodies Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο 
εηεζίσο ( κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ), κε αλάιπζε 
ζε  ηνπιάρηζηνλ δύν έηνηκα αλζξώπηλα δείγκαηα ζε θάζε θύθιν, γηα λα απνθεύγνληαη 
ηα ζθάικαηα αλαζύζηαζεο θαη γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν επίπεδα 
δξαζηηθόηεηαο, πςειά – ρακειά 
  
8. Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πνηόηεηαο, ησλ εμεηάζεσλ: Phospholipid 
antibodies (Phospholipid antibodies, Cardiolipin antibodies (IgG and IgM), 
β2Glycoprotein antibodies (IgG+ IgM) Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ κία 
θνξά εηεζίσο, κε αλάιπζε ζε ηνπιάρηζηνλ δύν έηνηκα αλζξώπηλα δείγκαηα, γηα λα 
απνθεύγνληαη ηα ζθάικαηα αλαζύζηαζεο θαη γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν 
επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, πςειά – ρακειά 
 
9. Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πνηόηεηαο, ησλ εμεηάζεσλ : Rheumatoid 
factor and citrullic peptide antibodies(Qualitative and quantitative RF, cyclic 
citrullinated peptide antibodies). Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο 
εηεζίσο ( κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ), κε αλάιπζε 
ζε  ηνπιάρηζηνλ δύν έηνηκα αλζξώπηλα δείγκαηα ζε θάζε θύθιν, γηα λα απνθεύγνληαη 
ηα ζθάικαηα αλαζύζηαζεο θαη γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν επίπεδα 
δξαζηηθόηεηαο, πςειά – ρακειά 
 

10. Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πνηόηεηαο, ησλ εμεηάζεσλ  :Thyroid 
gland antibodies πνηνηηθόο θαη πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο,(Thyroglobulin antibodies 
and thyroid peroxidase antibodies., ) Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ δύν 
θνξέο εηεζίσο ( κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ), κε 
αλάιπζε ζε  ηνπιάρηζηνλ δύν έηνηκα αλζξώπηλα δείγκαηα ζε θάζε θύθιν, γηα λα 



απνθεύγνληαη ηα ζθάικαηα αλαζύζηαζεο θαη γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν 
επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, πςειά – ρακειά 

11. Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πνηόηεηαο, ησλ εμεηάζεσλ:TSH receptor 
Antibodies , πνηνηηθόο θαη πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο αληηζσκάησλ(Thyroid stimulating 
hormone receptor antibodies ). Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο 
εηεζίσο ( κε δηθαίσκα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ), κε αλάιπζε 
ζε  ηνπιάρηζηνλ δύν έηνηκα αλζξώπηλα δείγκαηα ζε θάζε θύθιν, γηα λα απνθεύγνληαη 
ηα ζθάικαηα αλαζύζηαζεο θαη γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξόλσο θαη ηα δύν επίπεδα 
δξαζηηθόηεηαο, πςειά – ρακειά 

12.Πξόγξακκα δηαδηθηπαθό γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πνηόηεηαο, ησλ εμεηάζεσλ 
γηα απηνάλνζα λνζήκαηα. Σν πξόγξακκα ειέγρεη ηελ ηθαλόηεηα αμηνιόγεζεο ζε 
εμεηάζεηο αλνζνθζνξηζκνύ. Σν πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 
εηεζίσο. 
Να απνζηέιινληαη 3-5 πεξηζηαηηθά γηα αμηνιόγεζε θαη λα ππάξρεη δπλαηόηεηα κε ην 
ίδην θόζηνο λα απνζηέιινληαη πέληε δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο 
  
13 Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο γηα εμεηάζεηοησλ 

πξσηεηλώλ ζε αλνζνρεκηθνύο πξνζδηνξηζκνύο γηα ( Alpha -1-antitrypsin, alpha -2- 

macroglobulin, albumin, ceruloplasmin, complement c3, complement c4, 

haptoglobulin, hemopexin,IgA, IgG, IgLcKappa, IgLclamda, IgLcKappa free, IgM, 

orocomucoid, pre-albumin, RBP,, transferring, transferring receptor.Σν πξόγξακκα λα 

δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο  θνξέο εηεζίσο, ζε θάζε απνζηνιή λα αλαιύνληαη 

δύν έηνηκα πξνο ρξήζε αλζξώπηλα δείγκαηα 2 επηπέδσλ γηα λα ειέγρνληαη 

ζπγρξόλσο θαη ηα δύν επίπεδα δξαζηηθόηεηαο, πςειά – ρακειά 

 

         

          

 

 

 

 


