
ΠΙΝΑΚΑ Α 

ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΝΟΤ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 

ΒΑΛΠΡΟΙΚΟ 

ΒΑΝΚΟΜΤΚΙΝΗ 

ΓΕΝΣΑΜΙΚΙΝΗ 

ΔΙΓΟΞΙΝΗ 

ΘΕΟΦΤΛΛΙΝΗ 

ΚΑΡΒΑΜΑΖΕΠΙΝΗ 

ΚΟΡΣΙΖΟΛΗ 

ΚΤΚΛΟΠΟΡΙΝΗ 

ΜΕΘΟΣΡΕΞΑΣΗ 

TΑΚΡΟΛΙΜΟΤ 

ΙΡΟΛΙΜΟΤ 

ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΣΑΛΗ 

ΦΑΙΝΤΣΟΙΝΗ 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ 

 

1. Να είναι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνοσ ανοςολογικόσ αναλυτισ, Random access και να χρθςιμοποιεί 

πολφ προθγμζνθ τεχνολογία (χθμειοφωταφγεια ι θλεκτροχθμειοφωταφγεια). 

2. Η ταχφτθτα του αναλυτι να είναι τουλάχιςτον 150 αποτελζςματα /ϊρα. 

3. Να δζχεται ταυτόχρονα τουλάχιςτον 60 δείγματα ορϊν ςε ςωλθνάρια φυγοκζντρου διαφόρων 

τφπων (διαφορετικισ διαμζτρου και φψουσ) ι καψάκια ι καψάκια ςε ςωλθνάριο, να είναι ςυνεχοφσ 

φόρτωςθσ δειγμάτων και να ζχει επιπλζον τουλάχιςτον 10 κζςεισ φόρτωςθσ επειγόντων δειγμάτων (STAT) 

χωρίσ να απαιτείται αφαίρεςθ δειγμάτων ρουτίνασ και χωρίσ τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ του αναλυτι. Τα 

επείγοντα δείγματα να παίρνουν προτεραιότθτα ζναντι όλων των δειγμάτων πλθν όςων 

δειγματολθπτοφνται τθ ςτιγμι ειςαγωγισ του επείγοντοσ δείγματοσ. Θα αξιολογθκεί κετικά τα δείγματα, 

οροί ποιοτικοφ ελζγχου και διαλφματα βακμονόμθςθσ να φορτϊνονται όλα ταυτόχρονα ςε κοινοφσ 

δειγματοφορείσ. 

4. Η τροφοδοςία του ςε δείγματα να γίνεται ςυνεχϊσ, χωρίσ τθν διακοπι τθσ λειτουργίασ του και να 

δζχεται διάφορα είδθ δειγμάτων (ορό, πλάςμα, αιμόλυμα) ταυτόχρονα. 

5. Να ζχει ενςωματωμζνο ψυγείο φφλαξθσ αντιδραςτθρίων (<12°C) και να ζχει τθν δυνατότθτα 

εκτζλεςθσ μεγάλου αρικμοφ εξετάςεων ταυτόχρονα (πάνω από 12). 

6. Ο αναλυτισ να χρθςιμοποιεί αντιδραςτιρια που να είναι ζτοιμα προσ χριςθ (χωρίσ αναςφςταςθ από 

το χειριςτι) και κα αξιολογθκεί κετικά να ιςχφει το ίδιο για τουσ βακμονομθτζσ και οροφσ ελζγχου. 

7. Η βακμονόμθςθ των αντιδραςτθρίων να απαιτείται όςο το δυνατόν κατά αραιά χρονικά διαςτιματα 

για τισ εξετάςεισ που απαιτοφνται (να αναφερκοφν οι χρόνοι προσ αξιολόγθςθ). Να δίνει τθ δυνατότθτα 

ταυτόχρονθσ φόρτωςθσ και βακμονόμθςθσ back up αντιδραςτθρίων ίδιασ και διαφορετικισ παρτίδασ (lot 

number) μεταξφ τουσ. 

8. Ο αναλυτισ να διακζτει ςφςτθμα ανίχνευςθσ ςτάκμθσ ορϊν και αντιδραςτθρίων για ακρίβεια 

δειγματολθψίασ και τυχόν ζλλειψι τουσ κακϊσ και ςφςτθμα ανίχνευςθσ πθγμάτων ι άλλων παραγόντων 

(κρόμβουσ, ινικζσ, φυςαλίδεσ) και να ειδοποιεί το χειριςτι. 



9. Η ςτάκμθ όλων των υγρϊν (αντιδραςτιρια, απόβλθτα, αναλϊςιμα, πλυςτικά) να ελζγχεται 

αυτόματα είτε με ςφςτθμα ελζγχου ςτάκμθσ είτε υπολογιςτικά και να υπάρχει θ δυνατότθτα ενθμζρωςθσ 

και ελζγχου από το λογιςμικό του αναλυτι. 

10. Να διακζτει ςφςτθμα ελζγχου ποιότθτασ (Q.C.) με απεικόνιςθ διαγραμμάτων Levey-Jennings και με 

αποκικευςθ των τιμϊν των controls κακϊσ και των καμπυλϊν βακμονόμθςθσ για μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα. Η ειςαγωγι των νζων τιμϊν ποιοτικοφ ελζγχου (controls) και βακμονομθτϊν (calibrators) να 

γίνεται είτε αυτόματα με USB είτε με άλλο τρόπο χωρίσ τθν παρζμβαςθ του χειριςτι. Να δφναται να 

μεταφζρει ςε εξωτερικι μονάδα αποκικευςθσ τα αποτελζςματα ποιοτικοφ ελζγχου. 

11. Να εξαςφαλίηει τθν αποφυγι κάκε πικανισ επιμόλυνςθσ μεταξφ των δειγμάτων (carry over), είτε με 

τθ χρθςιμοποίθςθ ρυγχϊν μιασ χριςεωσ για τθν αναρρόφθςθ των δειγμάτων, είτε με άλλο ςίγουρο τρόπο 

(να περιγραφεί). 

12. Να διακζτει ςφςτθμα αναγνϊριςθσ BARCODE για δείγματα και αντιδραςτιρια. 

13. Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ αραίωςθσ και επανάλθψθσ των δειγμάτων (Auto Dilution & 

Auto Retest) χωρίσ τθν επανατοποκζτθςθ του δείγματοσ από τον χειριςτι. 

14. Το πρόγραμμα λειτουργίασ να είναι εφχρθςτο με ζγχρωμθ οκόνθ αφισ, με εικόνεσ βοικειασ χριςθσ 

και ςυντιρθςθσ (on line help) ϊςτε να παρζχει άμεςθ πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ ςχετικά με το εκάςτοτε 

μινυμα ςφάλματοσ. 

15. Να διακζτει ςφςτθμα αυτοελζγχου των θλεκτρονικϊν/μθχανικϊν μερϊν και ςε περίπτωςθ βλάβθσ 

ι δυςλειτουργίασ να υπάρχει ειδοποίθςθ του χειριςτι με ταυτόχρονθ παροχι διορκωτικϊν ενεργειϊν για 

τθν επίλυςι τουσ. 

16. Οι διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ του αναλυτι να εμφανίηονται ςε λίςτα και αρχείο καταγραφισ για 

εφκολθ χριςθ – αυτόματθ παρακολοφκθςθ και για ανάκλθςθ των πρόςφατων διαδικαςιϊν. 

17. Ο αναλυτισ να ςυνοδεφεται από UPS και να διακζτει ζξοδο για αμφίδρομθ ςφνδεςθ με κεντρικό 

θλεκτρονικό υπολογιςτι (να μπορεί να ςυνδεκεί ςτο υπάρχων LIS). 

18. Να διακζτει ςφςτθμα λεπτομεροφσ καταγραφισ του αναλυτικοφ ζργου ανά εξζταςθ 

(βακμονομιςεισ, εξετάςεισ δειγμάτων, επίπεδα ποιοτικοφ ελζγχου). Ο αρικμόσ των πραγματοποιοφμενων 

εξετάςεων πρζπει υποχρεωτικά να καταγράφεται θλεκτρονικά επακριβϊσ κατά τρόπο αδιάβλθτο με 

ςφςτθμα καταγραφισ εξετάςεων, το οποίο είτε κα είναι ενςωματωμζνο ςτουσ αναλυτζσ είτε κα είναι 

ανεξάρτθτο (όχι το LIS) αλλά άμεςα ςυνδεδεμζνο με αυτοφσ. Κάκε προμθκευτισ κα ορίςει ςτθν τεχνικι 

του προςφορά τθν διαδικαςία καταγραφισ που προτείνει και που κα προςφζρει δωρεάν. 

19. Να παρζχεται θ δυνατότθτα ελζγχου, ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ του αναλυτι (online) από 

απόςταςθ μζςω modem με το τεχνικό τμιμα (service) του προμθκευτι, προκειμζνου να επιτυγχάνεται θ 

προλθπτικι αντιμετϊπιςθ πικανόν τεχνικϊν προβλθμάτων, ϊςτε να περιορίηεται όςο το δυνατόν 

περιςςότερο ο νεκρόσ χρόνοσ του αναλυτι. 

20. Να εκτελεί οπωςδιποτε τισ εξετάςεισ του Πίνακα Α. Επίςθσ να αναφερκοφν επιπλζον εξετάςεισ που 

δφναται να εκτελεςκοφν ςτον προςφερόμενο αναλυτι ϊςτε να αξιολογθκοφν. 

21. Ο αρικμόσ των εξετάςεων να περιλαμβάνει τα δείγματα και τουσ οροφσ ποιοτικοφ ελζγχου. Μετά το 

πζρασ τθσ θμεριςιασ ρουτίνασ τα αντιδραςτιρια κα βγαίνουν από τον αναλυτι και κα τοποκετοφνται ςτο 

ψυγείο του εργαςτθρίου. 



 

ΠΙΝΑΚΑ Β 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΜΕΝΟΤ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 

ΑΜΙΚΑΙΝΗ 

ΑΚΕΣΑΜΙΝΟΦΕΝΗ 

ΣΟΜΠΡΑΜΤΚΙΝΗ 

ΑΛΙΚΤΛΙΚΑ 

AΜΦΕΣΑΜΙΝΕ 

ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕ ΟΡΟΤ ΚΑΙ ΟΤΡΩΝ 

ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΗ 

ΚΟΚΑΙΝΗ 

ΟΠΙΟΤΧΑ 

ΑΙΘΑΝΟΛΗ 

ΒΑΡΒΙΣΟΤΡΙΚΑ 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ 

 

1. Να είναι προθγμζνθσ τεχνολογίασ, με τυχαία επιλογι δειγμάτων τφπου RANDOM ACCESS. 

2. Να ζχει κατά το δυνατό μικρό όγκο. 

3. Να ζχει ταχφτθτα τουλάχιςτον 200 φωτομετρικϊν εξετάςεων ανά ϊρα. 

4. Η τροφοδοςία του ςε δείγματα να γίνεται ςυνεχϊσ, χωρίσ τθν διακοπι τθσ λειτουργίασ του και να 

δζχεται διάφορα είδθ δειγμάτων (ορό, πλάςμα, οφρα, ΕΝΥ, αιμόλυμα) ταυτόχρονα. 

5. Να ζχει ενςωματωμζνο ψυγείο ι άλλο ςφςτθμα ςυντιρθςθσ των αντιδραςτθρίων. 

6. Να ζχει τθν δυνατότθτα εκτζλεςθσ τουλάχιςτον 10 διαφορετικϊν εξετάςεων ταυτόχρονα από ζνα 

δείγμα και να εκτελεί όλεσ τισ υποχρεωτικζσ εξετάςεισ που αναφζρονται ςτον πίνακα. Επίςθσ να 

αναφερκοφν επιπλζον εξετάςεισ που δφναται να εκτελεςκοφν ςτον προςφερόμενο αναλυτι ϊςτε να 

αξιολογθκοφν. 

7. Να δζχεται τοποκζτθςθ μεγάλου αρικμοφ δειγμάτων (τουλάχιςτον 60) ταυτόχρονα, με δυνατότθτα 

ςυνεχοφσ φόρτωςθσ. 

8. Να ζχει δυνατότθτα επειγόντων δειγμάτων (STAT) χωρίσ να απαιτείται αφαίρεςθ δειγμάτων 

ρουτίνασ και χωρίσ τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ του αναλυτι. 

9. Όλα τα αντιδραςτιρια να είναι ζτοιμα προσ χριςθ 

10. Ο αναλυτισ να χρθςιμοποιεί κυβζττεσ μιασ χριςθσ. 

11. Να ελζγχει τθν ποςότθτα των αντιδραςτθρίων με αυτόματθ ειδοποίθςθ για τυχόν προβλιματα. 

12. Ο αναλυτισ να κάνει ζλεγχο επάρκειασ του δείγματοσ για ακρίβεια δειγματολθψίασ και να διακζτει 

ςφςτθμα αυτόματθσ ανίχνευςθσ πθγμάτων ι άλλων παραγόντων (κρόμβουσ, ινικζσ, φυςαλίδεσ), ςτο 

δείγμα. 

13. Να διακζτει αυτόματο ςφςτθμα ελζγχου των θλεκτρονικϊν μερϊν του αναλυτι. 

14. Να υπάρχει πλιρθσ ςυμβατότθτα των προςφερόμενων αντιδραςτθρίων και αναλωςίμων με τον 

αναλυτι θ οποία να αποδεικνφεται από ςχετικά ζγγραφα του καταςκευαςτικοφ οίκου. 

15. Ο αναλυτισ να ςυνοδεφεται από εκτυπωτι και UPS και να διακζτει ζξοδο για αμφίδρομθ ςφνδεςθ 

με κεντρικό θλεκτρονικό υπολογιςτι (να μπορεί να ςυνδεκεί ςτο υπάρχων LIS). 

16. Να εκτελεί τισ ηθτοφμενεσ εξετάςεισ του Πίνακα Β, και να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ αραίωςθσ 

και επανάλθψθσ των δειγμάτων (Auto Dilution & Auto Retest). 

17. Να παρζχεται θ δυνατότθτα ελζγχου και εντοπιςμοφ βλαβϊν από απόςταςθ μζςω modem, με το 

τεχνικό τμιμα (service) του προμθκευτι. 



18. Να λειτουργεί υπό τάςθ 220 VAC. 

19. Να προςδιορίηει τα επίπεδα φαρμάκων με τθν μζκοδο τθσ φκοροπολοςιμετρίασ. 

20. Ο αρικμόσ των εξετάςεων να περιλαμβάνει τα δείγματα και τουσ οροφσ ποιοτικοφ ελζγχου. Μετά το 

πζρασ τθσ θμεριςιασ ρουτίνασ τα αντιδραςτιρια κα βγαίνουν από τον αναλυτι και κα τοποκετοφνται ςτο 

ψυγείο του εργαςτθρίου. 

 


