
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΜΔΣΡΗΗ ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΝΗ 

Δ ΑΙΜΟΓΟΣΔ 

 

ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΤΜΔΣΡΟ ΑΝΑΙΜΑΚΣΗ ΜΔΣΡΗΗ ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΝΗ 

 

1. Να είλαη ζπζθεπή λέαο ηερλνινγίαο, λνζνθνκεηαθνύ ηύπνπ, κηθξή ζε όγθν θαη 

βάξνο (<350 γξακκαξίσλ). 

2. Να δηαζέηεη έγρξσκε νζόλε αθήο πςειήο επθξίλεηαο3.5’’ πεξίπνπ. 

3. Να ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 100-240V/50-60Hz από ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθό 

θαη από ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία γηα ηνπιάρηζηνλ 2 

ώξεοαπηνλνκίαο. 

4. Να κεηξάεη αλαίκαθηα θαη λα απεηθνλίδεη ηνλ θνξεζκό ηεο αηκνζθαηξίλεο 

SpO2, ηνλ ζθπγκό PR, ηελ Αηκνζθαηξίλε SpHbθαη ηνλ Δείθηε Πεξηθεξηθήο 

Κπθινθνξίαο PI (PerfusionIndex). 

5. Να ζπλνδεύεηαη από αηζζεηήξα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ. 

6. Να δηαζέηεη κλήκε κε δεδνκέλα αζζελνύο κε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ηνπο 

κέζσ ζύξαο USBζε Η/Υ. 

Αριθμός :10.000 μετρήσεις 

 

ΜΙΚΡΟΚΤΒΔΣΔ ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΝΗ ΜΔ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ 

ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΝΟΜΔΣΡΟΤ 
1. Τν αιμοσυαιρινόμετρο λα ρξεζηκνπνηεί κεραληζκό θσηνκέηξεζεο κε δύν 

κήθε θύκαηνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζνιεξόηεηαο ησλ δεηγκάησλ θαη λα 

δύλαηαη  λα ιεηηνπξγεί κε κπαηαξίεο θαη κε ξεύκα. 

2 Η όιε δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο αηκνζθαηξίλεο λα βαζίδεηαη ζηελ κέζνδν 

παξαθνινύζεζεο ηεο ρεκηθήο αληίδξαζεο πνπ ιακβάλεη ρώξα κέζα ζην 

θσηόκεηξν (κέηξεζε ηειηθνύ ζεκείνπ ρεκηθήο αληίδξαζεο) θαη κεηά λα 

εκθαλίδεη ζηελ νζόλε ην απνηέιεζκα. 

3 Τν αηκνζθαηξηλόκεηξν λα κελ  επεξεάδεηαη από ηελ θαξβνμπαηκνζθαηξίλε, 

ηελ ιεπθνθπηηάξσζε θαη ηελ ζνιεξόηεηα (ιόγσ π.ρ ππεξιηπηδαηκίαο) ηνπ πξνο 

κέηξεζηλ δείγκαηνο. 

4 Τν αηκνζθαηξηλόκεηξν λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε Ηιεθηξνληθό 

Υπνινγηζηή θαη λα δύλαληαη λα απνζεθεύεη ζεκαληηθό αξηζκό απνηειεζκάησλ 

(ηνπιάρηζηνλ 600) κε εκεξνκελία θαη ώξα γηα ηελ δηεπθόιπλζε εξεπλεηηθώλ 

εξγαζηώλ. 

5 Τν αηκνζθαηξηλόκεηξν λα παξνπζηάδεη κέγηζηε απόθιηζε ηεο ηάμεο ηνπ 1,5% 

από ηελ δηεζλή κέζνδν αλαθνξάο γηα ηελ αηκνζθαηξίλε (ICSH). 

6 Τν εύξνο κέηξεζεο ηεο κεζόδνπ λα είλαη αξθνύλησο κεγάιν (0 - 250 g/L) 

ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε γξακκηθόηεηα ησλ κεηξήζεσλ. Τα απνηειέζκαηα λα 

εκθαλίδνληαη κέζα ζε 15΄΄-60΄΄ θαη λα κελ απαηηείηαη πνζόηεηα δείγκαηνο άλσ 

ησλ 10 κL. 

7 Τν αηκνζθαηξηλόκεηξν να εκηελεί ζε ηακηά τρονικά διαζηήμαηα και με 

ασηόμαηο ηρόπο πρόγραμμα ασηοδιάγνωζης . 

8 Τν αληηδξαζηήξην πνπ απαηηεί ε κέζνδνο λα είλαη ζε ζηεξεά κνξθή θαη λα 

πεξηέρεηαη ζε εηδηθή πξαθηηθή θαηαζθεπή (π.ρ θπβέηηεο) ε νπνία λα δύλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ πηπέηα, δνρείν αληίδξαζεο θαη κέζνλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

αηκνζθαηξίλεο. 

 

Αριθμός :6.000 μετρήσεις 
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ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΝΟΜΔΣΡΟΤ ΠΟΟΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΥΑΜΗΛΩΝ 

ΔΠΙΠΔΓΩΝ ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΝΗ ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΝΗ Δ ΑΠΟΘΗΚΔΤΜΔΝΑ 

ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΑ ΔΡΤΘΡΑ 
 

Ο πξνζδηνξηζκόο λα γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο θσηνκέηξεζεο 

Η ζπζθεπή λα είλαη θνξεηή. 

  

Αριθμός :900 μετρήσεις 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


