
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Συγκεκριμένα: 1)Αιματολογικοί Αναλυτές 

2)Αιματολογικοί Αναλυτές Αιμόστασης 

3) Αιματολογικοί Αναλυτές Ειδικών Παραμέτρων Αιματολογικών Αναλύσεων  

4) Αυτόματη Συσκευή Ηλεκτροφορήσεως Αιμοσφαιρίνης (HPLC)

Ετήσιος αριθμός εξετάσεων

1) Γενικές αίματος (νοσοκομείου)               190.000

2) Γενικές αίματος (ΚΜΑ)                              16.000

3) ΔΕΚ                                                        17.000

4) Χρόνος quick (Αναλυτ.Αιμόστασης)          40.000

5) Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης(HPLC)           900

6) G6PD                                                                           800

7) Ειδικές εξετάσεις (B12 Φυλλικό οξύ,Φερριτίνη,

Σίδηρος,Τρανσφερρίνη,Διαλυτοί Υποδοχές Τρανσφερρίνης, 

UIBC, Hb A1C Απτοσφαιρίνη                          97.000   

8) Αντιδραστήρια χωρίς συνοδό εξοπλισμό



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΛΙΚΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΣ

23+ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
για το εργαστήριο της Μονάδας Πρόληψης του Κέντρου Μεσογειακής Αναιμίας 

1. Να  μετρά  στα  φυσιολογικά  και  στα  παθολογικά  δείγματα,  αξιόπιστα  τις 
παρακάτω παραμέτρους. 

 Αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων 
 Αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων
 Απόλυτος  αριθμός  και  ποσοστό  %  των  ερυθροβλαστών 
(εμπυρήνων ερυθρών)
 Αιματοκρίτης
 Αιμοσφαιρίνη
 MCH
 MCV
 MCHC
 RDW
 PLT 
 PDW (εύρος κατανομής αιμοπεταλίων)
 MPV (μέσος όγκος αιμοπεταλίων)
 PCT (αιμοπεταλιοκρίτης)
 Σε  απόλυτο  αριθμό  και  ποσοστό   %  τους  υποπληθυσμούς  των 
λευκών αιμοσφαιρίων δηλαδή : των ουδετεροφίλων, των λεμφοκυττάρων, 
των μονοκυττάρων, των ηωσινοφίλων και των βασεοφίλων.

Το άθροισμα του ποσοστού των υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων πρέπει 
να είναι 100 και το άθροισμα του απόλυτου αριθμού των υποπληθυσμών των 
λευκοκυττάρων να ισούται με τον απόλυτο αριθμό των λευκών. 
Να  χρησιμοποιεί  ακτίνες  laser,  για  την  ανίχνευση  των  λευκών  και  τον 
ποσοτικό  προσδιορισμό  των  κυττάρων  του  διαφορικού  λευκοκυτταρικού 
τύπου. 
Θα πρέπει  να γίνεται  με άμεση ανίχνευση,  ο υπολογισμός του διαφορικού 
τύπου των λευκών αιμοσφαιρίων

 Τον απόλυτο αριθμό και το ποσοστό του αθροίσματος των αώρων 
κυττάρων της κοκκιώδους σειράς για τη διάγνωση και  παρακολούθηση 
αρρώστων  με  λοιμώξεις,  για  την  παρακολούθηση   των  υπό  θεραπεία 
δρεπανοκυτταρικών αρρώστων.

 Στα  παθολογικά  δείγματα  όπου  υφίσταται:  παρεμβολή  μικρών 
ερυθροκυττάρων  (μικροκυτταρώσεις  μεσογειακών  συνδρόμων, 
σχιστοκυττάρων  κλπ),  ύπαρξη  γιγάντιων  αιμοπεταλίων  και  στις 
περιπτώσεις πολύ χαμηλού αριθμού αιμοπεταλίων, απαιτείται η μέτρηση 
των  αιμοπεταλίων  να  είναι  αξιόπιστη  και  να  πραγματοποιείται  άμεσα, 
ταχύτατα (σε χρόνο μικρότερο του 1 λεπτού) και αυτόματα από το ίδιο 
δείγμα  της  γενικής  αίματος  με  μεθοδολογίες  και  πέρα της  κατά  όγκου 
ανάλυσης, οι οποίες θα διασφαλίζουν την ορθότητα του αποτελέσματος.  



 Να μετρά δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ) και τους υποπληθυσμούς 
τους 
(διαφορικός τύπος ΔΕΚ, ανάλογα με το βαθμό αωρότητας,  σε απόλυτο 
αριθμό και ποσοστό, όπως και του δείκτη ωρίμανσης, δηλαδή το κλάσμα 
των αώρων ΔΕΚ (IRF=immature Reticulocyte Fraction). Η μέτρηση των 
ΔΕΚ και των παραμέτρων τους να γίνεται άμεσα και αυτόματα από το 
δείγμα  χωρίς  να  έχει  προηγηθεί  κάποια  χειροκίνητη  επεξεργασία.  Να 
επισυνάπτεται  βιβλιογραφία  αξιολόγησης  των  ΔΕΚ.  Επιπλέον  να 
προσδιορίζει  τον  δείκτη  αιμοσφαιρινοποίησης  των 
δικτυοερυθροκυττάρων). 

2. Η  αρχή  λειτουργίας  του  προσφερόμενου  αναλυτή  να  στηρίζεται  σε  μεθόδους 
μέτρησης διεθνώς αναγνωρισμένες. Ο αναλυτής να χρησιμοποιεί δείγματα ολικού 
αίματος και όλες οι παράμετροι που δίνονται να ανιχνεύονται απευθείας από το 
φιαλίδιο της γενικής αίματος, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω διαδικασίες από 
τον χειριστή όπως αραιώσεις. 
Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να δύναται να 
αναλύει  τα  έμορφα  στοιχεία  του  αίματος  σε  απόλυτο  αριθμό  και  ποσοστό 
σύμφωνα  πάντα  με  τις  τελευταίες  εξελίξεις  και  απαιτήσεις  οι  οποίες 
εναρμονίζονται με τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική. 

3. Οι  κατανομές  των  κυττάρων  (λευκά  αιμοσφαίρια  και  οι  υποπληθυσμοί  τους, 
ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια, ΔΕΚ και εμπύρηνα ερυθρά) να εμφανίζονται 
στην  οθόνη  έγχρωμα  και  να  εκτυπώνονται  σε  μορφές  νεφελογραμμάτων  και 
ιστογραμμάτων, παρέχοντας ασφαλείς και χρήσιμες διαγνωστικές πληροφορίες. 

4. Να έχει την δυνατότητα ανάλυσης:
a. Φλεβικού αίματος

            β. Τριχοειδικού δείγματος προαραιωμένου αίματος [παιδιατρικά δείγματα,  
                δείγματα τριχοειδικού αίματος από βρέφη, νεογνά (επιβεβαίωση 
                προγεννητικού ελέγχου) και ενήλικες με δυσεύρετες φλέβες π.χ. λόγω
                παχυσαρκίας στους οποίους επιβάλλεται μέτρηση  παραμέτρων αίματος ]   

 
5. Να έχει δυο δυνατότητες δειγματοληψίας, όπου το ένα σύστημα να λειτουργεί 

χειροκίνητα και το άλλο σύστημα δειγματοληψίας να λειτουργεί αυτόματα,  με 
δειγματολήπτη 50 περίπου θέσεων. 
Το αυτόματο σύστημα, να χρησιμοποιεί κλειστά σωληνάρια, όλων των τύπων και 
να έχει την δυνατότητα να διαβάζει τα κωδικοποιημένα στοιχεία του ασθενή από 
το φιαλίδιο (bar code), καθώς επίσης και να εξασφαλίζει την ακριβή επάρκεια 
αίματος για την διεξαγωγή της γενικής αίματος.
Και  στις  δύο  περιπτώσεις  δειγματοληψίας,  τα  ακροφύσια  να  καθαρίζονται 
αυτόματα. 

6. Πριν  από  την  αναρρόφηση  από  τον  αυτόματο  δειγματολήπτη  να  προηγείται 
ανάδευση, η οποία να συμφωνεί με τα επιστημονικά πρότυπα και να μιμείται την 
κίνηση του χεριού, προκειμένου να αποφευχθούν αλλοιώσεις κυττάρων, στο προς 
ανάλυση δείγμα.



7.  Και  στα  δυο  συστήματα  δειγματοληψίας  (κλειστό  και  ανοικτό  σύστημα),  η 
ταχύτητα ανάλυσης  των δειγμάτων να είναι  κατ’ ελάχιστον 100 δείγματα ανά 
ώρα. 

8.  Λόγω του ότι  το  σύστημα δειγματοληψίας  του  αναλυτή είναι  το  βασικότερο 
τμήμα για την αξιοπιστία των μετρήσεων και κατά επέκταση των αποτελεσμάτων, 
ο προσφερόμενος αναλυτής απαραίτητα θα πρέπει να διαθέτει σύστημα αποκοπής 
πολλαπλών ποσοτήτων αίματος για κάθε μονάδα μέτρησης ξεχωριστά. 
 Να δοθεί αναλυτική περιγραφή του συστήματος. 

9. Ο προσφερόμενος αναλυτής να παρέχει αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση 
των  αποτελεσμάτων  επί  φυσιολογικών  και  επί  παθολογικών  δειγμάτων. 
Αναλυτικότερα:

Για τα λευκά αιμοσφαίρια
Να διαθέτει δυνατότητα επισημάνσεων σε περιπτώσεις ανίχνευσης παθολογικών 
κυττάρων, όπως άωρα κοκκιοκύτταρα, άτυπα λεμφοκύτταρα και βλάστες και σε 
περιπτώσεις ελαττωμένου ή αυξημένου αριθμού κυττάρων όπως σε καταστάσεις 
λευκοπενίας,  λευκοκυττάρωσης,  λεμφοπενίας,  ουδετεροπενίας,  ουδετεροφιλίας, 
μονοκυττάρωσης, ηωσινοφιλίας, βασεοφιλίας. 

Για τα ερυθρά αιμοσφαίρια 
Να  επισημαίνει  επί  παθολογικών  δειγμάτων  την  ανισοκυττάρωση,  την 
μικροκυττάρωση, μακροκυττάρωση και ποικιλοκυττάρωση, όπως και την ύπαρξη 
αναιμίας, ερυθροκυττάρωσης, θραυσμάτων και συγκολλήσεων ερυθρών και την 
ύπαρξη ερυθροβλαστών. 

Για τα αιμοπετάλια 
Να  επισημαίνει  την  ύπαρξη  συσσωματωμένων  αιμοπεταλίων,  γιγάντιων 
αιμοπεταλίων, τη θρομβοπενία και τη θρομβοκυττάρωση.

10. Να  διατίθεται  από  την  κατασκευάστρια  εταιρεία  για  τον  εσωτερικό  ποιοτικό 
έλεγχο  του  αναλυτή,  πρότυπο  παρασκεύασμα   ελέγχου  (control)  για  όλες  τις 
παραμέτρους, και πρότυπο αίμα ρύθμισης του (calibrator) για όλες τις βασικές 
παραμέτρους (WBC, RBC, HgB, HCT, MCV, PLT). 

11. Οι προσφέροντες να μπορούν να εντάξουν το εργαστήριο σε σύστημα εσωτερικού 
και  εξωτερικού  ποιοτικού  ελέγχου,  του  οποίου  τα  αποτελέσματα  να 
γνωστοποιούνται στο εργαστήριο, σύμφωνα και με τον νόμο 2955/2001 άρθρο 7 
παράγραφος (ε). 

12. Ο  προσφερόμενος  αναλυτής  να  διαθέτει  σύστημα  που  θα  προειδοποιεί  τον 
χειριστή για τις στάθμες των αντιδραστηρίων. 

13. Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου καθώς επίσης και 
σύστημα  αυτόματης  και  μηχανικής  ρύθμισης  όλων  των  άμεσα  μετρούμενων 
παραμέτρων (calibration).

14. Ο  προσφερόμενος  αναλυτής  να  διαθέτει  προγράμματα  ποιοτικού  ελέγχου,  τα 
οποία αποτελούν μέρος του βασικού προγραμματισμού του οργάνου, όπου με την 



χρήση  των  δειγμάτων  ρουτίνας  των  ασθενών  και  με  την  χρήση  των 
παρασκευασμάτων ελέγχου (controls)  της κατασκευάστριας εταιρίας, με σκοπό 
τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του αναλυτή σε πραγματικό χρόνο.

15. Να  διαθέτει  δυνατότητα  αυτόματης  μετάπτωσης  σε  κατάσταση  stand-by και 
εύκολης και άμεσης επαναφοράς σε κανονική χρήση σε χρόνο μικρότερο των 10 
λεπτών (να αποδεικνύεται). Επίσης ο απαιτούμενος χρόνος τόσο για την εκκίνηση 
όσο και για τον τερματισμό του αναλυτή να μην υπερβαίνει τα 20 λεπτά. 

16. Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να γίνεται με διεθνώς αποδεκτή και βιβλιογραφικά 
τεκμηριωμένη  μέθοδο  κάνοντας  χρήση  αντιδραστηρίων  άνευ  κυανίου  για  την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

17. Να  διαθέτει  μεγάλη  δυνατότητα  αποθήκευσης  αρχείου  τουλάχιστον  10.000 
δειγμάτων. 

18. Να διαθέτει επιπλέον έγχρωμη οθόνη προβολής των αποτελεσμάτων τουλάχιστον 
15’’. Να διαθέτει εκτυπωτή για εκτύπωση των αποτελεσμάτων σε Α4 χαρτί με 
δυνατότητα και έγχρωμης εκτύπωσης. 

19. Στον υπό προμήθεια αναλυτή, όλες οι λειτουργίες, το λογισμικό και τα μηνύματα 
για την ορθή λειτουργία ή τα σφάλματα θα πρέπει  να είναι  στα ελληνικά.  Το 
λειτουργικό δε σύστημα του αναλυτή να είναι βασισμένο σε  Windows 2000 και 
νεώτερο. Επιπλέον η τεχνική προσφορά να συνοδεύεται με οδηγίες χρήσης του 
προϊόντος στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες θα αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο 
κείμενο και θα φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή (όπως ο Νόμος 2955/2001 
στο άρθρο 2, παράγραφος 5, εδάφιο α, ορίζει). 

20. Να  διαθέτει  τη  δυνατότητα  προγραμματισμού  για  την  ανάλυση  μεμονωμένων 
παραμέτρων ή συνδυασμό παραμέτρων με σκοπό την οικονομική λειτουργία του 
αναλυτή.

21. Να  διαθέτει  σύστημα  ποσοτικοποίησης  του  βαθμού  εγκυρότητας  των 
επισημάνσεων (Q-flag) επί παθολογικών περιστατικών. 

22. Απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  η  σύνταξη  φύλλου  συμμόρφωσης.  Στο  φύλλο 
συμμόρφωσης να απαντώνται μια προς μια οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Να 
αναφέρεται αν εκπληρώνεται η προδιαγραφή, το βαθμό στον οποίο εκπληρώνεται 
ή αν δεν εκπληρώνεται. Να γίνουν παραπομπές σε αποσπάσματα από Operators 
Manual και Service Manual, σε prospectus του προσφερόμενου οργάνου που θα 
προέρχονται  από τον κατασκευαστικό οίκο (και  όχι  πλημμελώς μεταφρασμένα 
φυλλάδια) καθώς επίσης και σε επιστημονικές εκδόσεις και λοιπά επιστημονικά 
έντυπα που θα προέρχονται από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος.

23. Να διαθέτει πλήρες τμήμα service και αποδεδειγμένη εμπειρία στους αυτόματους 
αιματολογικούς  αναλυτές.  Ο  προμηθευτής  να  καταθέσει  κατάσταση 
εγκατεστημένων αναλυτών σε δημόσια νοσοκομεία στα οποία έχει αναλάβει τη 
συντήρησή τους.
Επιπλέον,  θα  πρέπει  να  κατατεθεί  από  την  προμηθεύτρια  εταιρεία  πρόταση 
κάλυψης του service για το εργαστήριο. Θα προτιμηθεί η προμηθεύτρια εταιρεία 



που  θα  διαθέτει  σύστημα  παρακολούθησης  της  πορείας  του  προσφερόμενου 
οργάνου, σε καθημερινή βάση και αυτοματοποιημένα.    

24. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να προβαίνουν σε επίδειξη των 
δυνατοτήτων του προσφερόμενου αναλυτή με σκοπό την εκτίμηση (evaluation) 
στην  πράξη  της  μετρικής  αξιοπιστίας  του,  της  απόδοσης  του,  της 
λειτουργικότητας του, της φιλικότητας του ως προς τον χειριστή και εν γένει της 
ευχρηστίας  του,  καθώς  επίσης  και  την  διακρίβωση  της  πραγματικής 
ανταπόκρισης του προσφερόμενου οργάνου σε σχέση με τις  τεθείσες  από την 
διακήρυξη τεχνικές  προδιαγραφές, μία προς μια. 

25. Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προσφέρει  και  εφεδρικό  αναλυτή   πλήρους 
λευκοκυτταρικού τύπου, ελάχιστης παραγωγικότητας 70 δειγμάτων ανά ώρα. Ο 
αναλυτής αυτός για λόγους ποιότητας, ομαλής ροής της εργασίας, επαρκούς και 
αποδοτικής  εκπαίδευσης  του  προσωπικού,  επάρκειας  σε  περίπτωση  βλαβών, 
συμβατότητας αποτελεσμάτων και απόδοσης ευθυνών, πρέπει να είναι του ιδίου 
κατασκευαστικού οίκου με τον αναλυτή ρουτίνας. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ  ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ
                         
1.  Να είναι  αυτόματος αναλυτής συνεχούς φόρτωσης, τυχαίας προσπέλασης   

 πολλαπλών επιλογών και να πραγματοποιεί Πηκτικολογικές, Χρωμογονικές και 
Ανοσολογικές εξετάσεις ταυτόχρονα.

2. Επίσης να δέχεται αρχικά σωληνάρια αιμοληψίας διαφόρων μεγεθών κλειστά ή 
ανοικτά ταυτόχρονα, δηλαδή ο διανεμητής των δειγμάτων νά διαθέτει  δυνατότητα 
διάτρησης ελαστικού πώματος κλειστού σωληναρίου δεύτερης γενιάς. Να έχει 
θετική αναγνώριση δειγμάτων με ενσωματωμένο αναγνώστη γραμμικού κώδικα 
(Barcode reader) καθώς επίσης και για τα αντιδραστήρια, standards και controls 
αποκλείοντας τυχόν λάθη κατά την χρήση.

3. Να διαθέτει 35  ψυχόμενες θέσεις για τα αντιδραστήρια, standards και controls, 
συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη διατήρησή τους.

4. Να διαθέτει δύο αυτόματους διανεμητές υγρών, έναν για τα δείγματα τα standards 
και controls και έναν για τα αντιδραστήρια προς αποφυγή επιμολύνσεων  (carry 
over) με αντίστοιχα συστήματα συνεχούς καθαρισμού  κατά την εργασία.

5. Να έχει δυνατότητα φόρτωσης και μέτρησης επειγόντων δειγμάτων (STAT) ανά 
πάσα στιγμή και κατά την διάρκεια των μετρήσεων. Να διαθέτει ειδικές θέσεις 
STAT για επείγοντα δείγματα (να αναφερθούν).

6. Να έχει δυνατότητα αυτόματης επανάληψης μέτρησης μέ αραίωση κατά την 
διάρκεια της μέτρησης (γιά τίς εκτός γραμμικότητας μετρήσεις) καί  αυτόματης 
ανάλυσης πολλαπλών αραιώσεων αρχικού δείγματος (multidilution analysis).

7. Να έχει προγραμματισμένη από το χρήστη και εξαρτώμενη από το αποτέλεσμα 
αυτόματη συνέχιση ανάλυσης και εκτέλεση άλλων εξετάσεων στο ίδιο ασθενή 
(Reflex test).

8. Να έχει αυτόματη διαχείριση όλων των υγρών, δειγμάτων και αποβλήτων, 
ανίχνευση στάθμης υγρών. Να έχει δυνατότητα εντοπισμού βλαβών και 
εσωτερικού ελέγχου ποιότητας. 

9. Να είναι εύκολος στη χρήση,πρόγραμμα λειτουργίας φιλικό στόν χρήστη με 
οθόνη αφής.

10. Να διαθέτει ελάχιστη επάρκεια κυβεττών υγρών  και αντιδραστηρίων επί του 
αναλυτή γιά πάνω από 280 εξετάσεις χωρίς τήν παρέμβαση τού χρήστη. 



11. Οι  κυβέττες να είναι αυτοτελείς ανεξάρτητες μεταξύ των και όχι καθ’ ομάδες.  
12. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης στήν μνήμη 1000 ασθενών ( ή περίπου 12000 

αποτελεσμάτων ) μέ τίς αντίστοιχες καμπύλες μετρήσεων. 
13. Να εχει ελεύθερα πρωτόκολλα εξετάσεων,( ανοικτό σύστημα. )
14. Να έχει ενσωματωμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου (quality control Levy Jennings 

& Westgard rules), σύγκριση παλιάς και καινούργιας καμπύλης αναφοράς 
(shifting). Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει το σχήμα του εξωτερικού ποιοτικού 
ελέγχου. 

15. Να έχει ταχύτητα 110 test/h,τουλάχιστον και να είναι επιτραπέζιος.
16. Να έχει δυνατότητα για σύνδεση με δίκτυο και κεντρικό Η/Υ, LIS Εργαστηρίου, 

HIS Νοσοκομείου. Τα έξοδα της σύνδεσης τα αναλαμβάνει η προμηθεύτρια 
εταιρία. 

 17.Να προσφερθεί λύση δευτέρου ομοίου αναλυτή ως εφεδρικού και εφημερίας, ο 
οποίος να    χρησιμοποιεί  τα  ίδια  ακριβώς Αντιδραστήρια και  Αναλώσιμα με  τον 
κυρίως αναλυτή.

18. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με σαφείς παραπομπές σε συνοδευτικά 
έγγραφα τεχνικών περιγραφών και prospectus. 

 19.Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει απαραίτητα κατάσταση Εργαστηρίων 
και  Κέντρων  πού  χρησιμοποιούν  αντίστοιχα  αντιδραστήρια  και  Αναλυτές  με  τα 
προσφερόμενα ώστε να τεκμηριώνεται η ευρεία εμπειρία του προμηθευτή.

20. Ο χρόνος προθρομβίνης να έχει ISI έως 1,10.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  συσκευής για αυτόματη Ηλεκροφόρηση 
Αιμοσφαιρίνης 

 
 Να είναι τελευταίας τεχνολογίας.

 Να  έχει  την  δυνατότητα  ανάλυσης  A2,  F,S,C με  την  μέθοδο της  υγρής 

χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC).

 Να  έχει  την  δυνατότητα  διαχωρισμού  αναγνώρισης  και  ποσοτικού 

προσδιορισμού  των  κλασμάτων  HbC,  και  HbS,  σε  περίπτωση  που 

εμφανιστούν  στο  ίδιο  δείγμα  (διπλή  ετεροζύγωτία)  καθώς  επίσης  και 

δυνατότητα διαχωρισμού του ασταθούς κλάσματος της HbA1c (βάση Schiff).

 Να έχει την δυνατότητα δειγματοληψίας από πωματισμένα σωληνάρια.

 Οι αραιώσεις  να εκτελούνται  αυτόματα από τον αναλυτή αλλά να υπάρχει 

δυνατότητα ανάλυσης και προαραιωμένων δειγμάτων.

 Να  έχει  την  δυνατότητα  ανάλυσης  προαραιωμένων  δειγμάτων  (π.χ. 

τριχοειδικού αίματος)

 Nα διαθέτει δειγματοφορέα τουλάχιστον 10 δειγμάτων

 Να  παρέχει  τη  δυνατότητα  υπολογισμού  και  αναγνώρισης  του  γραμμωτού 

κώδικα (bar code) των δοκιμαστικών σωλήνων πλήρους αίματος.



 Ο χρόνος ανάλυσης των δειγμάτων στον αναλυτή να είναι σύντομος (μικρότερος των 

6,5 min για τον προσδιορισμό της HbA2).

 Να  διαθέτει  αυτόματο  σύστημα  ελέγχου   με  οπτική  προειδοποίηση  της 

στάθμης των χρησιμοποιούμενων αντιδραστηρίων καθώς και της στάθμης των 

αποβλήτων 

 Να χρησιμοποιεί βαθμονόμηση δύο (2) σημείων για τον καλύτερο έλεγχο της 

μεθόδου-γραμμικότητα.

 Να διαθέτει  εσωτερικό υπολογιστή  που εμπεριέχει  το  λογισμικό  σύστημα 

διαχείρισης.

 Θα προτιμηθεί  να   διαθέτει   λογισμικό  σύστημα  διαχείρισης  σε  περιβάλλον 

Windows για ευκολία χρήσης

 Να επιτρέπει το λογισμικό,  την εκτύπωση αναφορών (συμπεριλαμβανομένου 

και  του  χρωματογραφήματος),  των  παραμέτρων  της  ανάλυσης  και  του 

συνοπτικού πίνακα ολόκληρης της συνεδρίας μέσω  εσωτερικού εκτυπωτή.

 Να  παρέχει  το  λογισμικό  διαχείρισης  τη  δυνατότητα  αποθήκευσης  και 

επανεκτύπωσης  των  αναφορών,  συμπεριλαμβανομένου  και  του 

χρωμογραφήματος,  όλων  των  δειγμάτων  που  επεξεργάστηκαν:  ασθενών, 

βαθμονομητών,  ελέγχων,  ταξινομημένων  κατά  συνεδρία  και  χρονολογική 

σειρά.

 Να παρέχει  τη  δυνατότητα  πλήρους  αμφίδρομης  διασύνδεσης   με  το  εξωτερικό 

σύστημα διαχείρισης που χρησιμοποιεί το εργαστήριο.

 Nα υπάρχουν  μελέτες  γραμμικότητας  ακρίβειας,  πιστότητας  και  παρεμβολών των 

αντιδραστηρίων επί του αναλυτού.

 Κοινός οίκος κατασκευής αντιδραστηρίων και αναλυτού και να αποδεικνύεται 

η συμβατότητα

 Θα  προτιμηθεί  όλα  τα  αντιδραστήρια  που  απαιτούνται  (buffers, 

βαθμονομητές,  αναλώσημα) για την ανάλυση των αιμοσφαιρινοπαθειών να 

παρέχονται  σε ένα ενιαίο ΚΙΤ το οποίο  θα προορίζεται  για  συγκεκριμένο 

αριθμό  εξετάσεων,  ελέγχοντας  με  αυτό  τον  τρόπο  της  καταναλώσεις  του 

εργαστηρίου

 Να προσφερθεί και εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος για την ανάλυση της HbA2. 

Το πρόγραμμα να περιλαμβάνει 12 φιαλίδια ελέγχου ανά έτος. Να ελέγχεται 

μία φορά τον μήνα ένα φιαλίδιο.



Αντιδραστήρια για την μέτρηση ΗbA2

Είδος Εξέτασης Αριθμός Ετήσιων Εξετάσεων
Μέτρηση ΗbA2 1000 ΤΕΣΤ

Ορός Ελέγχου ΗbA2 2 ΚΙΤ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

 1) Hemacolor της Merck 1                                     6 μπουκάλια των 2,5 lt /έτος
 
 2) Hemacolor της Merck 2                                     6 μπουκάλια των 2,5 lt /έτος
 
3) Hemacolor της Merck 3                                     6 μπουκάλια των 2,5 lt /έτος
 
4) Giemsa της   Merk                                           10  μπουκάλια των 2,5 lt /έτος
 
5) May Grunwald της Merk                                 100 μπουκάλια των 2,5 lt /έτος
 
6) Στήλες απεσταγμένου νερού        12 στήλες/ έτος 

 7) Ταινίες ηλεκροφόρησης σε ζελ αγαρόζης 
     για ποιοτικό  προσδιορισμό αιμοσφαιρινών 
     (A,A2, S, F,C, O, D ,C, Lepore κλπ. 
     σε αλκαλικό   και όξινο PH με συνοδό
     τροφοδοτικό)- (ταινίες των 10 δειγμάτων)            7   kit /έτος ( σε αλκαλικό PH ) 
                                                                                     1   kit/ έτος (σε όξινο PH)

8) Ποιοτικός προσδιορισμός G6PD σε ολικό αίμα    2    kit/έτος 

9) DE52 (Diethylaminoethyl Cellulose)
       500 gr της Whatman για στήλες 
              χρωματογραφίας                                             2   kit/έτος 

10) Immersion oil  της Merk                                       5  μπουκάλια των  500ml 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 23+ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Η  αρχή  λειτουργίας  του  προσφερόμενου  αναλυτή  να  στηρίζεται  σε  διεθνώς 
αναγνωρισμένες  μεθόδους  μέτρησης.  Το  προσφερόμενο  μηχάνημα  να  είναι 
σύγχρονης  τεχνολογίας,  και  να  δύναται  να  αναλύει  τα  έμμορφα  στοιχεία  του 
αίματος  σε  απόλυτο  αριθμό  και  ποσοστό  σύμφωνα  πάντα  με  τις  τελευταίες 



εξελίξεις και απαιτήσεις οι οποίες εναρμονίζονται με τη διεθνή βιβλιογραφία και 
πρακτική. 

2. Ο  προσφερόμενος  αναλυτής  να  έχει  την  δυνατότητα  ανάλυσης 
φλεβικού  αίματος.  Όλες  οι  παράμετροι  που  δίνονται  να  ανιχνεύονται 
απευθείας  από  το  φιαλίδιο  της  γενικής  αίματος,  χωρίς  να  απαιτούνται 
περαιτέρω  διαδικασίες  από  τον  χειριστή  όπως  αραιώσεις.   Επιπλέον  να 
αναλύει και δείγματα τριχοειδικού προαραιωμένου αίματος.

3. Να δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα στις παρακάτω παραμέτρους τόσο 
στα φυσιολογικά όσο και στα παθολογικά δείγματα.  

Αριθμός Λευκών αιμοσφαιρίων,Αριθμός Ερυθρών αιμοσφαιρίων,  Απόλυτος 
αριθμός  και  ποσοστό  %  των  εμπυρήνων  ερυθρών,  Αιματοκρίτης, 
Αιμοσφαιρίνη, MCH, MCV, MCHC, RDW, PLT, PDW, MPV, PCT,
Απόλυτος αριθμός και ποσοστό % των υποπληθυσμών του λευκοκυτταρικού 
διαφορικού  τύπου  δηλαδή  των  ουδετεροφίλων,  των  λεμφοκυττάρων,  των 
μονοκυττάρων, των ηωσινοφίλων και των βασεοφίλων.

Να μετρά τον απόλυτο αριθμό και το ποσοστό, του αθροίσματος των αώρων 
κυττάρων  της  κοκκιώδους  σειράς  (μεταμυελοκύτταρα,  μυελοκύτταρα, 
προμυελοκύτταρα)  για  τη  διάγνωση  και  παρακολούθηση  αρρώστων  με 
λοιμώξεις, μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα και λοιπά αιματολογικά νοσήματα. 

Να γίνεται χρήση ακτινών laser, για την ανίχνευση των λευκών αιμοσφαιρίων 
και  τον  ποσοτικό  προσδιορισμό  των  κυττάρων  του  διαφορικού 
λευκοκυτταρικού τύπου. 

Το  άθροισμα  του  ποσοστού  των  υποπληθυσμών  των  λευκοκυττάρων 
(λεμφοκύτταρα, ουδετερόφιλα, μονοκύτταρα, ηωσινόφιλα, βασεόφιλα) πρέπει 
να είναι 100 και το άθροισμα του απόλυτου αριθμού των υποπληθυσμών των 
λευκοκυττάρων  (λεμφοκύτταρα,  ουδετερόφιλα,  μονοκύτταρα,  ηωσινόφιλα, 
βασεόφιλα) να ισούται με τον απόλυτο αριθμό των λευκών. 
Επιπλέον,  θα  πρέπει  να  γίνεται  με  άμεση  ανίχνευση,  ο  υπολογισμός  του 
διαφορικού τύπου των λευκών αιμοσφαιρίων.

Η  μέτρηση  της  αιμοσφαιρίνης  να  γίνεται  με  διεθνώς  αποδεκτή  και 
βιβλιογραφικά  τεκμηριωμένη  μέθοδο  και  για  λόγους  προστασίας  του 
περιβάλλοντος  και  των  χειριστών  του  οργάνου,  τα  αντιδραστήρια  να  μην 
περιέχουν κυάνιο.  

Για την μέτρηση των αιμοπεταλίων: Σε ιδιαίτερα παθολογικές περιπτώσεις 
δειγμάτων  [παρεμβολή  μικρών  ερυθροκυττάρων  (μικροκυτταρώσεις 
μεσογειακών  συνδρόμων,  σχιστοκυττάρων  κλπ),  ανίχνευση  γιγάντιων 
αιμοπεταλίων  (αιματολογικές  κακοήθειες,  θρομβασθένειες  κλπ)  και  στις 
περιπτώσεις  πολύ  χαμηλού  αριθμού  αιμοπεταλίων  όπως  σε  θρομβοπενίες 
άνοσης  αρχής  κλπ.]  απαιτείται  αξιόπιστη  μέτρηση  των  αιμοπεταλίων.  Σε 
αυτές τις παθολογικές περιπτώσεις πρέπει η μέτρηση (των αιμοπεταλίων) από 
τον προσφερόμενο αναλυτή να γίνεται άμεσα, ταχύτατα (σε χρόνο μικρότερο 
του  1  λεπτού)  και  αυτόματα  από  το  ίδιο  δείγμα  της  γενικής  αίματος  με 
μεθοδολογίες οι οποίες να διασφαλίζουν την ορθότητα του αποτελέσματος.



4.  Ο  προσφερόμενος  αναλυτής  πρέπει  να  παρέχει  αυξημένες 
δυνατότητες  στην  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  στα  δείγματα  που 
περιέχουν παθολογικά κύτταρα καθώς επίσης  και  ελαττωμένο ή αυξημένο 
αριθμό κυττάρων. 

Αναλυτικότερα:
  
Για την μορφολογία των λευκών αιμοσφαιρίων 
Να επισημαίνει: τα άτυπα λεμφοκύτταρα, τους βλάστες, την λευκοπενία, την 
λευκοκυττάρωση, την λεμφοπενία, την ουδετεροπενία, την ουδετεροφιλία, την 
μονοκυττάρωση, την ηωσινοφιλία, την βασεοφιλία. 

Για την μορφολογία των ερυθρών αιμοσφαιρίων  
Να  επισημαίνει:  την  ανισοκυττάρωση,  την  μικροκυττάρωση, 
μακροκυττάρωση  και  ποικιλοκυττάρωση,  όπως  και  την  ύπαρξη  αναιμίας, 
ερυθροκυττάρωσης, θραυσμάτων και συγκολλήσεων ερυθρών. 

Για την μορφολογία των αιμοπεταλίων  
Να  επισημαίνει:  την  ύπαρξη  συσσωματωμένων  αιμοπεταλίων,  γιγάντιων 
αιμοπεταλίων, τη θρομβοπενία και τη θρομβοκυττάρωση.

5. Ο προσφερόμενος αναλυτής να μετρά τα δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ) 
σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό %. Επιπλέον να μετρά:

a. Τον  διαφορικό  τύπο  των  δικτυοερυθροκυττάρων 
(υποπληθυσμοί των ΔΕΚ)  ανάλογα με το βαθμό της αωρότητας τους, 
σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό %. 
b. Τον δείκτη ωρίμανσης, των ΔΕΚ, ο οποίος αφορά το κλάσμα 
των αώρων ΔΕΚ. 
c. Τον δείκτη αιμοσφαιρινοποίησης των δικτυοερυθροκυττάρων. 

Η  μέτρηση  των  ΔΕΚ  και  των  παραμέτρων  τους  να  γίνεται  άμεσα  και 
αυτόματα από το φιαλίδιο της γενικής αίματος χωρίς να προηγείται κάποια 
χειροκίνητη επεξεργασία από τον χειριστή. Να επισυνάπτεται βιβλιογραφία 
αξιολόγησης των ΔΕΚ.

6. Οι κατανομές των κυττάρων (λευκά αιμοσφαίρια και οι υποπληθυσμοί 
τους,  ερυθρά  αιμοσφαίρια,  αιμοπετάλια,  ΔΕΚ  και  εμπύρηνα  ερυθρά)  να 
εμφανίζονται  στην  έγχρωμα  οθόνη  και  να  εκτυπώνονται  σε  μορφές 
νεφελογραμμάτων  και  ιστογραμμάτων,  παρέχοντας  ασφαλείς  και  χρήσιμες 
διαγνωστικές πληροφορίες. 

7. Να έχει δυο δυνατότητες δειγματοληψίας,  όπου το ένα σύστημα να 
λειτουργεί  χειροκίνητα  (ανοικτό  σύστημα)  και  το  άλλο  σύστημα 
δειγματοληψίας να λειτουργεί αυτόματα, με δειγματολήπτη τουλάχιστον 50 
θέσεων. 

Το  αυτόματο  σύστημα,  να  χρησιμοποιεί  κλειστά  σωληνάρια,  όλων  των 
εταιρειών και να έχει την δυνατότητα να διαβάζει τα κωδικοποιημένα στοιχεία 
του ασθενή από το φιαλίδιο (bar code), καθώς επίσης και να εξασφαλίζει την 
ακριβή επάρκεια αίματος για την διεξαγωγή της γενικής αίματος.
Και  στις  δύο  περιπτώσεις  δειγματοληψίας,  τα  ακροφύσια  να  καθαρίζονται 
αυτόματα. 
Πριν από την αναρρόφηση από τον αυτόματο δειγματολήπτη να προηγείται 
ανάδευση, η οποία να συμφωνεί με τα επιστημονικά πρότυπα και να μιμείται 



την κίνηση του χεριού, προκειμένου να αποφευχθούν αλλοιώσεις κυττάρων, 
στο προς ανάλυση δείγμα.

8. Και στα δυο συστήματα δειγματοληψίας (αυτόματος δειγματολήπτης 
και στο ανοικτό σύστημα), η ταχύτητα ανάλυσης των δειγμάτων να είναι κατ’ 
ελάχιστον  100  δείγματα  ανά  ώρα,  για  όλες  τις  ζητούμενες  αιματολογικές 
παραμέτρους της γενικής αίματος.

9. Η  αναρρόφηση  του  δείγματος  να  γίνεται  μέσω  περιστροφικής 
βαλβίδας ή άλλου αξιόπιστου συστήματος, η οποία να συγκρατεί ξεχωριστές 
ποσότητες  αίματος  για κάθε  μονάδα μέτρησης του οργάνου,  με σκοπό τη 
μέγιστη ακρίβεια στις αραιώσεις του δείγματος. Να περιγραφεί αναλυτικά ο 
τρόπος λειτουργίας του συστήματος.          

10. Ο  προσφερόμενος  αναλυτής  να  έχει  σύστημα  προειδοποίησης  του 
χειριστή  για  τις  στάθμες  των  αντιδραστηρίων.  Να  διαθέτει  σύστημα 
διαχείρισης των αντιδραστηρίων. 

11. Στον υπό προμήθεια αναλυτή, όλες οι λειτουργίες, το λογισμικό και τα 
μηνύματα για την ορθή λειτουργία ή τα σφάλματα θα πρέπει να είναι στα 
ελληνικά. 

12. Η τεχνική προσφορά να συνοδεύεται με οδηγίες χρήσης (λειτουργίας 
και  συντήρησης)  του  προϊόντος  στην  ελληνική  γλώσσα,  οι  οποίες  θα 
αποδίδουν  πιστά  το  πρωτότυπο  κείμενο  και  θα  φέρουν  την  έγκριση  του 
κατασκευαστή του προϊόντος.  

13. Να  διαθέτει  επιπλέον  ο  προσφερόμενος  αναλυτής  έγχρωμη  οθόνη 
προβολής των αποτελεσμάτων τουλάχιστον 15’’. Να διαθέτει εκτυπωτή για 
εκτύπωση των  αποτελεσμάτων  σε  Α4 χαρτί  με  δυνατότητα  και  έγχρωμης 
εκτύπωσης. 

14. Η  προσφέρουσα  εταιρεία,  να  διαθέτει  πλήρες  τμήμα  service και 
αποδεδειγμένη εμπειρία στους αυτόματους αιματολογικούς αναλυτές. Προς 
απόδειξη  του  ισχυρισμού,  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  καταθέσει 
κατάσταση  εγκατεστημένων  αναλυτών  σε  δημόσια  νοσοκομεία  στα  οποία 
έχει αναλάβει τη συντήρησή τους.

Επιπλέον, θα πρέπει από την προμηθεύτρια εταιρεία να κατατεθεί πρόταση 
κάλυψης  του  service για  το  εργαστήριο.  Στην  εν  λόγω  πρόταση  η 
προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της 
πορείας  του  προσφερόμενου  οργάνου,  σε  καθημερινή  βάση  και 
αυτοματοποιημένα.

15. Η κατασκευάστρια εταιρεία του προμηθευόμενου αναλυτή, να παρέχει 
πρότυπο  παρασκεύασμα  ελέγχου  (control)  για  όλες  ανεξαιρέτως  τις 
παραμέτρους, για τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο του αναλυτή και πρότυπο 
αίμα ρύθμισης του (calibrator) για όλες τις βασικές παραμέτρους.

16.  Οι προσφέροντες να εντάξουν το εργαστήριο σε σύστημα εξωτερικού 
ποιοτικού  ελέγχου,  του  οποίου τα  αποτελέσματα να  γνωστοποιούνται  στο 
εργαστήριο.  Να  κατατεθεί  κατάλογος  νοσοκομείων  που  συμμετέχουν  στο 
πρόγραμμα  εξωτερικού  ποιοτικού  ελέγχου  που  προτείνει  η  προμηθεύτρια 
εταιρεία. 



17. Ο  προσφερόμενος  αναλυτής  να  διαθέτει  σύστημα  αυτοελέγχου. 
Επιπροσθέτως να διαθέτει και σύστημα αυτόματης και μηχανικής ρύθμισης 
όλων των άμεσα μετρούμενων παραμέτρων (calibration).

20. Να υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού για την ανάλυση μεμονωμένων 
παραμέτρων ή συνδυασμό παραμέτρων με σκοπό την οικονομική λειτουργία 
του αναλυτή.

21. Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει προγράμματα ποιοτικού ελέγχου, τα 
οποία αποτελούν μέρος του βασικού προγραμματισμού του οργάνου, όπου με 
την  χρήση  των  δειγμάτων  ρουτίνας  των  ασθενών  και  με  την  χρήση  των 
παρασκευασμάτων  ελέγχου  (controls)  της  κατασκευάστριας  εταιρίας,  με 
σκοπό τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του αναλυτή σε πραγματικό χρόνο.

22. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης. Στο φύλλο 
συμμόρφωσης θα απαντώνται μια προς μια οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί. 
Θα  αναφέρεται  αν  εκπληρώνεται  η  προδιαγραφή,  το  βαθμό  στον  οποίο 
εκπληρώνεται  ή  αν  δεν  εκπληρώνεται.  Προς  απόδειξη  δε  των  ισχυρισμών 
αυτών,  θα πρέπει να γίνονται παραπομπές σε αποσπάσματα από Operators 
Manual και Service Manual, σε prospectus του προσφερόμενου οργάνου που 
θα  προέρχονται  από  τον  κατασκευαστικό  οίκο  (και  όχι  πλημμελώς 
μεταφρασμένα φυλλάδια) καθώς επίσης και  σε επιστημονικές εκδόσεις  και 
λοιπά επιστημονικά έντυπα που θα προέρχονται από τον κατασκευαστικό οίκο 
του μηχανήματος.
 

23. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να προβαίνουν σε επίδειξη 
των  δυνατοτήτων  του  προσφερόμενου  αναλυτή  με  σκοπό  την  εκτίμηση 
(evaluation) στην πράξη της μετρικής αξιοπιστίας του, της απόδοσης του, της 
λειτουργικότητας του, της φιλικότητας του ως προς τον χειριστή και εν γένει 
της  ευχρηστίας  του,  καθώς  επίσης  και  την  διακρίβωση  της  πραγματικής 
ανταπόκρισης του προσφερόμενου οργάνου σε σχέση με τις τεθείσες από την 
διακήρυξη τεχνικές  προδιαγραφές, μία προς μια. 

24. Για τις ανάγκες της ρουτίνας , οι προμηθευτές υποχρεούνται να προσφέρουν 
δυο αναλυτές.

25. Για τις ανάγκες της εφημερίας, οι προμηθευτές υποχρεούνται να προσφέρουν 
και δυο αναλυτές 22 τουλάχιστον παραμέτρων, με αυτόματο δειγματολήπτη 
50 θέσεων και η ταχύτητα των οποίων να είναι τουλάχιστον 80 δείγματα την 
ώρα τόσο στο χειροκίνητο (ανοικτό) σύστημα δειγματοληψίας, όσο και στο 
αυτόματο  σύστημα  δειγματοληψίας  (αυτόματος  δειγματολήπτης).  Οι 
αναλυτές της εφημερίας θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου 
με τον κύριο αναλυτή και να χρησιμοποιούν κοινά αντιδραστήρια. 

26. Η σύνδεση των αναλυτών με το πληροφορικό σύστημα θα πραγματοποιηθεί 
με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου σε πλήρη λειτουργία.

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ετήσιος αριθμός εξετάσεων
Γενικές αίματος 190.000
ΔΕΚ 17000



 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

1. Να  είναι  πλήρως  αυτοματοποιημένος,  ενιαίος,  compact  αναλυτής  και  όχι 
σύστημα  διασυνδεδεμένων  αναλυτών,  προσδιορισμού  αιματολογικών 
παραμέτρων,  τύπου Random Access. Να διαθέτει κοινή μονάδα ελέγχου & 
κοινό  σημείο  φόρτωσης  /εκφόρτωσης  δειγμάτων,  βαθμονομητών  & 
διαλυμάτων  ποιοτικού  ελέγχου  ώστε  να  εκτελεί  ταυτόχρονα  οποιεσδήποτε 
από τις ζητούμενες παραμέτρους.

2. Να αναλύει ταυτόχρονα τους εξής τύπους δείγματος :  Ορό, πλάσμα, ούρα, 
ΕΝΥ, ολικό αίμα 

3. Να  εκτελεί  απαραίτητα   όλες  τις  αναγραφόμενες  στην  κατάσταση 
εκτελούμενες εξετάσεις.

4. Να  εκτελεί  αυτόματα  επαναλήψεις,  προ-αραιώσεις  και  αραιώσεις  για 
αποτελέσματα εκτός ορίων, χωρίς να απαιτείται επανατοποθέτηση δειγμάτων 
από τον χειριστή. 

5. Να  δέχεται  πρωτογενή  σωληνάρια  ,  καψάκια  ,micro  cups  ,καψάκια  σε 
σωληνάριο, σωληνάρια με ψευδή πυθμένα.

6. Για τον προσδιορισμό των που προσδιορίζονται φωτομετρικά να ελέγχεται το 
δείγμα για λιπαιμία, αιμόλυση, ίκτερο με ειδική αναφορά για κάθε εξέταση 
ανάλογα με το ποσοστό παρεμβολής. Επίσης, για τις παραπάνω παραμέτρους, 
να χρησιμοποιείται τεχνολογία ανάδευσης χωρίς κινούμενα μέρη (π.χ. με 
υπέρηχους ) για την αποφυγή επιμόλυνσης.

7. Να  υποστηρίζει  ανάγνωση  γραμμικού  κώδικα  (bar-code)  δειγμάτων  & 
αντιδραστηρίων

8. Τα  αντιδραστήρια  για  τις  αναγραφόμενες  στην  κατάσταση  εκτελούμενες 
εξετάσεις,  να  μην  απαιτούν   ανασύσταση   από  τον  χειριστή  και   να 
φυλάσσονται επάνω στον αναλυτή, σε θερμοστατούμενο χώρο.

9. Τα  αντιδραστήρια  για  τις  αναγραφόμενες  στην  κατάσταση  εκτελούμενες 
εξετάσεις, να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστικού Οίκου του αναλυτή 
για  ορθή  χρήση  σε  αυτόν  ,  η  οποία  να  αποδεικνύεται  με  τα  κατάλληλα 
έγγραφα για το καθένα, π.χ. CE, εσώκλειστα κ.τ.λ.

10. Ο προγραμματισμός και τα αποτελέσματα τόσο των δειγμάτων όσο και του 
ποιοτικού ελέγχου και της βαθμονόμησης των εξετάσεων, αλλά και η εν γένει 
διαχείριση  του  αναλυτή  να  πραγματοποιείται  από  μία  και  μοναδική 
οθόνη/θέση εργασίας.

11. Η αναγνώριση των αντιδραστηρίων για τις αναγραφόμενες στην κατάσταση 
εκτελούμενες εξετάσεις, καθώς και όλων των χρήσιμων πληροφοριών όπως η 
θέση τους επί του αναλυτή, η ημερομηνία λήξης, η σταθερότητα πάνω στον 
αναλυτή, ο αριθμός παρτίδας (lot number), η αναγκαιότητα  βαθμονόμησης 
κ.λ.π.  να  γίνονται  αυτόματα  μέσω  ενσωματωμένου  barcode  reader. Ο 
χειριστής να ενημερώνεται από ειδική οθόνη για τον αριθμό των εξετάσεων 
που μπορούν  να πραγματοποιηθούν με τα υπάρχοντα αντιδραστήρια. 

12. Να  δέχεται  τουλάχιστον  150  δείγματα σε  εφάπαξ  φόρτωση.  Η  φόρτωση 
δειγμάτων να είναι συνεχής.

13. Να διαθέτει  σύστημα κυβεττών φωτομέτρησης,  είτε  πλενόμενων,  είτε  μιας 
χρήσης. Στην περίπτωση των κυβεττών μιας χρήσης, η πρόσβαση στο χώρο 
αποθήκευσης τους και η ανανέωση του αποθέματος τους , να  είναι δυνατή 
κατά τη διάρκεια λειτουργίας του αναλυτή χωρίς να απαιτείται η διακοπή της 



λειτουργίας του. Στην περίπτωση των πλενόμενων κυβεττων, να προβλεφθεί 
το απαραίτητο σύστημα παροχής νερού.

14. Τα  επείγοντα  δείγματα  να  αποκτούν  προτεραιότητα  έναντι  των  δειγμάτων 
ρουτίνας και η δειγματοληψία τους να πραγματοποιείται σε χρόνο μικρότερο 
του 1 λεπτού.

15. Το  πρώτο  αποτέλεσμα  να  δίδεται  στον  μικρότερο  δυνατό  χρόνο,  όχι 
μεγαλύτερο των 30 λεπτών, για οποιαδήποτε εξέταση.

16. Ο απαιτούμενος όγκος δείγματος  για τον προσδιορισμό των ανοσολογικών 
παραμέτρων να είναι μικρότερος από 50 μl για την κάθε παράμετρο.

17. Να διαθέτει ανίχνευση πήγματος και επαρκούς ποσότητας δείγματος και να 
ειδοποιεί  το  χειριστή  για  τυχόν  ανεπάρκειά  τους.  Να  έχει  τη  δυνατότητα 
απόφραξης  του  ρύγχους  δειγματοληψίας  για  τις  εξετάσεις  που 
προσδιορίζονται φωτομετρικά.

18. Για  τις  εξετάσεις  που  προσδιορίζονται  ανοσολογικά  και  για  την  ασφαλή 
διαχείριση των δειγμάτων, ο αναλυτής να χρησιμοποιεί ρύγχη μιας χρήσεως.

19. Να  διαθέτει  δυνατότητα  εκτύπωσης  αποτελεσμάτων  ανά  εξέταση  ή  ανά 
ασθενή, καμπυλών αντίδρασης & βαθμονομήσεων.

20. Σύστημα  Ποιοτικού  Ελέγχου   (QC)  :  Να δέχεται  προγραμματισμό  κατά το 
δυνατόν  περισσότερων  διαφορετικών  διαλυμάτων  ποιοτικού  ελέγχου.  Να 
εκτελεί αυτόματα ποιοτικό έλεγχο βάση χρόνου & μετά από τη βαθμονόμηση 
αντιδραστηρίου,  χωρίς  την  παρέμβαση  του  χειριστή.  Να  απεικονίζονται 
διαγράμματα Levy-Jennings για ημερήσιο & συγκεντρωτικό ποιοτικό έλεγχο.

21. Βαθμονόμηση   : Να δέχεται προγραμματισμό κατά το δυνατόν περισσότερων 
διαφορετικών  βαθμονομητών.  Να  εκτελεί  αυτόματα  βαθμονόμηση βάση 
χρόνου & μετά από αυτόματη αξιολόγηση του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς την 
παρέμβαση  του  χειριστή.  Να  δέχεται  προληπτική  βαθμονόμηση  των  εν 
αναμονή αντιδραστηρίων.

22. Να διαθέτει δυνατότητα αμφίδρομης διασύνδεσης με το LIS του εργαστηρίου, 
την οποία θα επιβαρυνθεί ο προμηθευτής.

23. Να  διαθέτει  πλήρες  πρόγραμμα  ελέγχου  ποιότητας  των  αποτελεσμάτων 
(QUALITY  CONTROL)  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  Levey-Jennings  και 
Yoden Plot (Realtime QC).

24. Να  υποστηρίζει   teleservice  &  επιστημονική  υποστήριξη,  πρόγραμμα 
αξιολόγησης  ποιότητας,  on-line  ηλεκτρονική  αποστολή  &  ενημέρωση 
εφαρμογών, βαθμονομητών, διαλυμάτων ποιοτικού ελέγχου

25. Να  περιλαμβάνει  επίσης  UPS  on  line  &  σύστημα  παροχής  κατάλληλης 
ποιότητας νερού , αν αυτό απαιτείται για τη λειτουργία του αναλυτή.

26. Να  διαθέτει  ο  προμηθευτής  αποδεδειγμένα  εμπειρία  στο  service και  την 
επιστημονική υποστήριξη του συγκεκριμένου μοντέλου. Για τον λόγο αυτό, 
να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστημένων αναλυτών στην Ελλάδα, ομοίων του 
προσφερομένου.

27. Η σύνδεση των αναλυτών με το πληροφορικό σύστημα θα πραγματοποιηθεί 
με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου σε πλήρη λειτουργία. 



ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

α/α ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1 Β12 16000
2 Φυλλικό Οξύ 16000
3 Φερριτίνη (ανοσολογική 

μέθοδος)
19000

4 Σίδηρος 19000
5 Τρανσφερρίνη 6000
6 Διαλυτοί  Υποδοχείς 

Τρανσφερρίνης
3000

7 UIBC 7500
8 HbA1c 6000

9 Απτοσφαιρίνες 4.500
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 97.000

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1 G6PD 800

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΒΑΘΜΟΛ
ΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄ (70%)

1.ΑΝΑΛΥΤΕΣ
Α. Ποιότητα, τεχνολογία, απόδοση, ταχύτητα, αξιοπιστία 

λειτουργίας
30%

Β.  Απλότητα  στον  χειρισμό  και  την  λειτουργία  του 
οργάνου, ύπαρξη συστήματος επικοινωνίας χειριστή – 
οργάνου, ύπαρξη συστήματος ασφαλείας προσωπικού 
και περιβάλλοντος

15%

2. 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

Α. Ποιότητα και πλήρης συμβατότητα με τα αντίστοιχα 
όργανα  (αναλυτές),  αξιοπιστία,  ακρίβεια, 
επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων

15 %

Β. Διάρκεια χρήσεως-συνθήκες συντήρησης 55
Γ. Συσκευασία (καταλληλότητα-σημάνσεις) 5%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (Α΄ ) 70  %

ΟΜΑΔΑ Β΄ (30)

Α.  Εκπαίδευση  προσωπικού  –  χειριστών  για  τους 
αναλυτές

5%

Β  Εγγυήσεις  για  την  τεχνική   υποστήριξη  σε 
ανταλλακτικά  και  εργασίες  επισκευής,  συντήρησης 
κ.λ.π. των αναλυτών

10%

Γ.  Αξιοπιστία  αντιπροσώπου  Ελλάδος,  προηγούμενη 
εμπειρία στην διάθεση παρόμοιων αντιδραστηρίων και 
αναλυτών σε άλλα νοσοκομεία.

15 %

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 30%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100%
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