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ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για 

την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια αντιδραστηρίων και 
αναλωσίμων αιμόστασης με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Τμήματος 
Αιμόστασης της ΝΥ Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», CPV 
33696500-0, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 
(συμφερότερη προσφορά)». 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
147/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4782/2021 και ισχύουν.  

2. Τις διατάξεις του Ν. 4782/09.03.2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.  

3. Το υπ’ αρ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους 
φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ». 

4. Το υπ’ αρ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να 
εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016. 

5. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων 
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 
ισχύει. 

6. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει. 

7. Την υπ’ αριθμ. 18/20-04-2022 (Θ. 4ο – ΑΔΑ: ΨΛΑΥ4690Ω8-ΑΣΔ) Απόφαση Δ.Σ. με την 
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του εν θέματι διαγωνισμού και η συγκρότηση 
Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας 
για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων αιμόστασης με συνοδό 
εξοπλισμό για τις ανάγκες του Τμήματος Αιμόστασης της ΝΥ Αιμοδοσίας του 
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», CPV 33696500-0, για ένα (1) έτος, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (συμφερότερη προσφορά). 

 

mailto:prom.@laiko.gr


Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» Σελίδα 2 

 

8. Το υπ’ αρ. πρωτ. 11733/13-09-2022 Πρακτικό υποβολής τεχνικών προδιαγραφών 
από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.  

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

1. Τη Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την 
ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων 
αιμόστασης με συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Τμήματος Αιμόστασης της ΝΥ 
Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», CPV 33696500-0, για ένα 
(1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (συμφερότερη προσφορά), 
όπως αυτές καταρτίσθηκαν με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11733/13-09-2022 πρακτικό της 
αρμόδιας Επιτροπής. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από 
την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.laiko.gr στη διαδρομή ANAK/EIΣ-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ καθώς και από τον ιστότοπο 
www.promitheus.gov.gr στη διαδρομή → Γενικές Πληροφορίες → Διαβουλεύσεις 
→ Τρέχουσες Διαβουλεύσεις.  

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα 
ανάρτησης, ενώ σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, ως 
αποτέλεσμα της διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες για 
τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες. 

4. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν 
και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε 
να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας. 

5. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Δημόσιος 
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου 
εταιρείας για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων αιμόστασης με 
συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του Τμήματος Αιμόστασης της ΝΥ Αιμοδοσίας 
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», CPV 33696500-0, για ένα (1) έτος, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (συμφερότερη προσφορά). 

                                                                                                                 
                                                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Επισυνάπτονται:                                                                                                           
Τριάντα τρεις (33) σελίδες                                                                     ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΟΪΔΗΣ 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ 

 
 
 

http://www.laiko.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ TESTS 

1 
Προσδιορισμός τού χρόνου προθρομβίνης με ασβεστούχο ανασυνδυασμένη θρομβοπλαστίνη με ISI 1,1  
που να μην επηρεάζεται από την παρουσία ηπαρίνης   

40000 

2 
Προσδιορισμός του χρόνου προθρομβίνης με ανθρώπινη ασβεστούχο θρομβοπλαστίνη με ISI 1,1 

κατάλληλη για ρύθμιση αντιπηκτικής αγωγής. Να μην επηρεάζεται από την παρουσία ηπαρίνης   
12000 

3 Ποσοτικός προσδιορισμός τού ινωδογόνου, με μέθοδο Clauss   40000 

4  Έλεγχος  Thrombin Time (ΤΤ)   100 

5 Έλεγχος αντισωμάτων έναντι ηπαρίνης  100 

6 
Προσδιορισμός του χρόνου ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης με ενεργοποιητή πυρίτιο και 
ζωικά φωσφολιπίδια. Να διαθέτει υψηλή ευαισθησία στην παρουσία ηπαρίνης.   

45000 

7 Προσδιορισμός του χρόνου APTT, για ρύθμιση αντιπηκτικής αγωγής   12000 

8 Ποσοτικός προσδιορισμός των δ-διμερών του ινώδους (D-DIMERS)  25000 

9 Έλεγχος  anti-Xa για ρύθμιση αντιπηκτικής αγωγής  500 

10 
Μέτρηση επιπέδων FONTAPARINAUX  

80 

11 
Προσδιορισμός λειτουργικότητας της Αντιθρομβίνης ΙΙΙ με μέθοδο χρωματομετρική και απενεργοποίηση 
του παράγοντα ΙΙa   

1000 

12 
Προσδιορισμός λειτουργικότητας της Αντιθρομβίνης ΙΙΙ με μέθοδο χρωματομετρική και ανενεργοποίηση 
του παράγοντα Χa   

240 

13 Αντιγονικός προσδιορισμός της Αντιθρομβίνης ΙΙΙ  150 

14 
Προσδιορισμός της δραστικότητας της Πρωτεΐνης S με μέθοδο πηκτικολογική    
 

380 

15 Ποσοτικός προσδιορισμός της ελεύθερης Πρωτεΐνης S  300 

16 
Προσδιορισμός λειτουργικότητας της Πρωτεΐνης C με μέθοδο χρωματομετρική  
 

350 

17 Προσδιορισμός λειτουργικότητας του Πλασμινογόνου, με μέθοδο χρωματομετρική   240 

18 Προσδιορισμός λειτουργικότητας της α2-Αντιπλασμίνης, με μέθοδο χρωματομετρική   80 

19 
Έλεγχος αντίστασης στην ενεργοποιημένη Πρωτεΐνη C (APC-R), χωρίς την εμπλοκή του παράγοντα FV 
Leiden  

320 

20 Μέτρηση επιπέδων ηπαρίνης χαμηλού Μ.Β. (LMWH)  180 

21 Μέτρηση επιπέδων RIVAROXABAN  180 

22 
Μέτρηση επιπέδων APIXABAN  

 
180 

23 
Μέτρηση επιπέδων DABIGATRAN  
 

120 

24 
Ποσοτικός προσδιορισμός του παράγοντα VIII και αναστολέων του, με μέθοδο one stage κατάλληλη για 
αυτόματο αναλυτή  1600 

25 Ποσοτικός προσδιορισμός του παράγοντα VIII με μέθοδο χρωματομετρική   600 

26 
Ποσοτικός προσδιορισμός του παράγοντα IX και αναστολέων του, με μέθοδο one stage κατάλληλη για 
αυτόματο αναλυτή  800 

27 Ποσοτικός προσδιορισμός του παράγοντα IX με μέθοδο χρωματομετρική  500 

28 
Ποσοτικός προσδιορισμός του παράγοντα ΧΙ και των αναστολέων του, με μέθοδο one stage κατάλληλη για 
αυτόματο αναλυτή  

100 

29 
Ποσοτικός προσδιορισμός του παράγοντα ΧΙI και αναστολέων του, με μέθοδο one stage κατάλληλη για 
αυτόματο αναλυτή  150 

30 
Ποσοτικός προσδιορισμός του παράγοντα IΙ και αναστολέων του, με μέθοδο one stage κατάλληλη για 
αυτόματο αναλυτή  

80 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ TESTS 

31 
Ποσοτικός προσδιορισμός του παράγοντα V και αναστολέων του,  με μέθοδο one stage κατάλληλη για 
αυτόματο αναλυτή  80 

32 
Ποσοτικός προσδιορισμός του παράγοντα VIΙ και αναστολέων του, με μέθοδο one stage κατάλληλη για 
αυτόματο αναλυτή  

100 

33 
 
Ποσοτικός προσδιορισμός του παράγοντα Χ και αναστολέων του, με μέθοδο one stage κατάλληλη για 
αυτόματο αναλυτή  

80 

34 
Αντιγονικός προσδιορισμός του παράγοντα ΧΙΙΙ  
 

80 

35 Προσδιορισμός  δραστικότητας του παράγοντα XIII και αναστολέων του, με χρωματομετρική  μέθοδο  165 

36 
Έλεγχος δραστικότητας του παράγοντα von Willebrand 
  

300 

37 Έλεγχος  του παράγοντα von Willebrand με Ristocetin (Ristocetin co-factor assay)  360 

38 Αντιγονικός προσδιορισμός του παράγοντα von Willebrand  300 

39 Έλεγχος της δραστικότητας του FIΙ, με μέθοδο πηκτικολογική  120 

40 Έλεγχος της δραστικότητας του FV, με μέθοδο πηκτικολογική  120 

41 Έλεγχος της δραστικότητας του FVIΙ, με μέθοδο πηκτικολογική  240 

42 Έλεγχος της δραστικότητας του FΧ, με μέθοδο πηκτικολογική  120 

43 Έλεγχος της δραστικότητας του παράγοντα VIII με τη μέθοδο του χρωμογόνου υποστρώματος  1200 

44 Έλεγχος δραστικότητας του παράγοντα IX με τη μέθοδο του χρωμογόνου υποστρώματος   1000 

45 Ποσοτικός προσδιορισμός της ενεργότητας  του von Willebrand Factor (VWF:AC)  480 

46 Ποσοτικός προσδιορισμός του VWF:Ag με ανοσοθολοσιμετρική μέθοδο 480 

47 Ποσοτικός προσδιορισμός του χρόνου ρεπτιλάσης  150 

48 Ποσοτικός προσδιορισμός του χρόνου θρομβίνης  250 

49 
Ανίχνευση των αντιπηκτικών του λύκου με προσδιορισμό του APTT με αντιδραστήριο κατάλληλης 
ευαισθησίας για τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (αδρός έλεγχος) 300 

50 
Ανίχνευση των αντιπηκτικών του λύκου με DRVVT, με αντιδραστήριο κατάλληλης ευαισθησίας για τα 
αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (αδρός έλεγχος)  

300 

51 
 
Ανίχνευση των αντιπηκτικών του λύκου με DRVVT, με αντιδραστήριο κατάλληλης ευαισθησίας για τα 
αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (επιβεβαιωτικός έλεγχος)  

300 

52 
Ανίχνευση των αντιπηκτικών του λύκου με προσδιορισμό του SSC (Silica Clotting Time), με αντιδραστήριο 
κατάλληλης ευαισθησίας για τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (αδρός και επιβεβαιωτικός έλεγχος)  

300 

53 Έλεγχος Lupus Anticoagulant  (LA) με  τη μέθοδο Diluted Russell Viper Venom  (screening test)  200 

54  Έλεγχος Lupus Anticoagulant  (LA) με  τη μέθοδο Diluted Russell Viper Venom  (confirmatory test)  200 

55 Ανίχνευση των πολυμερών του παράγοντα von Willebrand με gel 5 θέσεων   50 

56 Ανίχνευση των πολυμερών του παράγοντα von Willebrand με gel 11 θέσεων   330 

57 Αδρός έλεγχος συγκολλητικότητας αιμοπεταλίων με  Collagen/ADP, σε ολικό αίμα  360 

58 Αδρός έλεγχος συγκολλητικότητας αιμοπεταλίων με  Collagen/Epinephrine, σε ολικό αίμα  360 

59 Αδρός έλεγχος συγκολλητικότητας αιμοπεταλίων με αναστολείς του υποδοχέα P2Y, σε ολικό αίμα  240 

60 ‘Έλεγχος  επιπέδων της μεταλλοπρωτεάσης  ADAMTS–13 και των αναστολέων της με φθοριομετρία 350 

61 Προσδιορισμός ενεργότητας της  ADAMTS-13 με χημειοφωταύγεια  300 

62 Μέτρηση επιπέδων CBA (Collagen Binding Assay) με χημειοφωταύγεια  300 

63 Μέτρηση  D-DIMERS  με χημειοφωταύγεια  100 

64 Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι της ηπαρίνης (HIT IgG) με  χημειοφωταύγεια 150 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ TESTS 

65 Έλεγχος ACA IgG (με  χημειοφωταύγεια)  100 

66 Έλεγχος ACA IgM (με  χημειοφωταύγεια)  100 

67 Έλεγχος anti-β2GPI IgG με  χημειοφωταύγεια  100 

68 Έλεγχος anti-β2GPI IgM με  χημειοφωταύγεια  100 

69 Έλεγχος anti-β2GPI Domain-Ι με  χημειοφωταύγεια 100 

70 
Έλεγχος λειτουργικότητας αιμοπεταλίων (aggregation), σε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια, με 
Ριστοσετίνη  

250 

71 Έλεγχος λειτουργικότητας αιμοπεταλίων (aggregation),  σε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια, με  ADP  450 

72 Έλεγχος λειτουργικότητας αιμοπεταλίων (aggregation), σε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια, με Κολλαγόνο 200 

73 
Έλεγχος λειτουργικότητας αιμοπεταλίων (aggregation),  σε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια, με 
Αραχιδονικό οξύ.  150 

74 
Έλεγχος λειτουργικότητας αιμοπεταλίων (aggregation),  σε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια, με 
Επινεφρίνη   200 

75 Έλεγχος συσσώρευσης των  αιμοπεταλίων σε PRP με ενεργοποιητή  Ριστοσετίνη, σε αυτόματο αναλυτή   150 

76 Έλεγχος συσσώρευσης των  αιμοπεταλίων σε PRP με ενεργοποιητή  ADP, σε αυτόματο αναλυτή    150 

77  Έλεγχος συσσώρευσης των  αιμοπεταλίων σε PRP με ενεργοποιητή  Κολλαγόνο, σε αυτόματο αναλυτή     150 

78  
Έλεγχος συσσώρευσης των  αιμοπεταλίων σε PRP με ενεργοποιητή  Αραχιδονικό οξύ, σε αυτόματο 
αναλυτή   

150 

79 Έλεγχος συσσώρευσης των  αιμοπεταλίων σε PRP με ενεργοποιητή  Επινεφρίνη, σε αυτόματο αναλυτή    150 

80 
Μελέτη πήξης-ινωδόλυσης σε ολικό αίμα: έλεγχος της εξωγενούς οδού πήξης, με ενεργοποιητή τον ιστικό 
παράγοντα  

100 

81 
Μελέτη πήξης-ινωδόλυσης σε ολικό αίμα: έλεγχος του σχηματισμού του θρόμβου σε ασθενείς υπό 
ηπαρίνη, με ενεργοποιητή του συστήματος επαφής και ηπαρινάση  

70 

82 
Μελέτη πήξης-ινωδόλυσης σε ολικό αίμα: έλεγχος της ενδογενούς οδού πήξης, με ενεργοποίηση του 
συστήματος επαφής  

100 

83 
Μελέτη πήξης-ινωδόλυσης σε ολικό αίμα: έλεγχος της αναστολής της ινωδόλυσης,  με ενεργοποιητή 
ιστικό παράγοντα και απροτινίνη  100 

84 
Μελέτη πήξης-ινωδόλυσης σε ολικό αίμα: έλεγχος των αιμοστατικών διαταραχών σε συνάρτηση με το 
ινωδογόνο, με χρήση αναστολέα του υποδοχέα του ινωδογόνου στα αιμοπετάλια  

100 

85 
Ποσοτικοποίηση εξωσωμάτων (exosomes) στο πλάσμα (με χρήση μαγνητικών σφαιριδίων) με 
κυτταρομετρία ροής  400 

86 Απομόνωση εξωσωμάτων από βιολογικά υγρά (με χρήση μαγνητικών σφαιριδίων) με κυτταρομετρία ροής 100 

87 Ποσοτικοποίηση επιφανειακών δεικτών αιμοπεταλίων με κυτταρομετρία ροής  200 

88 
Έλεγχος Microparticles (MPs) με κυτταρομετρία ροής  

300 

89 
Έλεγχος Microparticles (MPs) λευκοκυττάρων με κυτταρομετρία ροής  

100 

90 Ποσοτικοποίηση αντι-αιμοπεταλιακών αντισωμάτων με κυτταρομετρία ροής  150 

91 Προσδιορισμός τίτλου αιμοσυγκολλητινών  IgG anti-A με κυτταρομετρία ροής 300 

92 Προσδιορισμός τίτλου αιμοσυγκολλητινών  IgM anti-A με κυτταρομετρία ροής 200 

93 Προσδιορισμός τίτλου αιμοσυγκολλητινών  IgG anti-Β με κυτταρομετρία ροής  300 

94 Προσδιορισμός τίτλου αιμοσυγκολλητινών  IgM anti-Β με κυτταρομετρία ροής  200 

95 Ποσοτικοποίηση anti-PF4 αντισωμάτων με κυτταρομετρία ροής  100 

96 Πλήρες kit ανάλυσης αντισωμάτων ορού έναντι αιμοπεταλίων (IgG, IgM, IgA)  150  

97 Έλεγχος γλυκοπρωτεινικών υποδοχέων αιμοπεταλίων: Ib με κυτταρομετρία ροής  100 

98 Έλεγχος γλυκοπρωτεινικών υποδοχέων αιμοπεταλίων: IX με κυτταρομετρία ροής  100 

99 Έλεγχος γλυκοπρωτεινικών υποδοχέων αιμοπεταλίων: V με κυτταρομετρία ροής  100 

100 Έλεγχος γλυκοπρωτεινικών υποδοχέων αιμοπεταλίων: Ia με κυτταρομετρία ροής  100 

101 Έλεγχος γλυκοπρωτεινικών υποδοχέων αιμοπεταλίων: IIIa με κυτταρομετρία ροής  100 

102 Έλεγχος γλυκοπρωτεινικών υποδοχέων αιμοπεταλίων: IIb με κυτταρομετρία ροής  100 

103 
Έλεγχος γλυκοπρωτεινικών υποδοχέων αιμοπεταλίων: P-SELECTIN με κυτταρομετρία ροής  

300 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ TESTS 

104 
Έλεγχος ενεργοποίησης αιμοπεταλίων με επιφανειακή ανίχνευση του μορίου Annexin V με κυτταρομετρία 
ροής  

300 

105 
Έλεγχος ενεργοποίησης αιμοπεταλίων με επιφανειακή ανίχνευση του συμπόκου CD41/CD61 με 
κυτταρομετρία ροής  

100 

106 Πλήρες kit ανάλυσης PNH με συνδυασμό CD157/CD64/CD45  100 

107 Πλήρες panel ελέγχου PNH με Flaer σε Κοκκιοκύτταρα με κυτταρομετρία ροής  100 

108 Πλήρες panel ελέγχου PNH με Flaer σε Μονοκύτταρα με κυτταρομετρία ροής  100 

109 Πλήρες panel ελέγχου PNH με CD59 σε Eρυθροκύτταρα με κυτταρομετρία ροής  100 

110 Προσδιορισμός διαλυτών μορίων πλάσματος συσχετιζόμενων με φλεγμονή με κυτταρομετρία ροής  200 

111 Προσδιορισμός διαλυτών μορίων πλάσματος συσχετιζόμενων  θρόμβωση με κυτταρομετρία ροής  400 

112 Συνολικός προσδιορισμός της γένεσης της θρομβίνης με και χωρίς την επαγωγή με Θρομβομοντουλίνη   500  

113 Έλεγχος γένεσης της θρομβίνης με υψηλές συγκεντρώσεις ιστικού παράγοντα (TF)  250 

114 Έλεγχος γένεσης της θρομβίνης με χαμηλές συγκεντρώσεις ιστικού παράγοντα (TF)  250 

115 Έλεγχος λειτουργικότητας αιμοπεταλίων σε ολικό αίμα, με την ενεργοποίηση της οδού του αραχιδονικού 

οξέος  
100 

116 Έλεγχος λειτουργικότητας αιμοπεταλίων σε ολικό αίμα,  μέσω της οδού του υποδοχέα ADP  100 

117 Έλεγχος λειτουργικότητας αιμοπεταλίων σε ολικό αίμα,  μέσω της οδού του υποδοχέα της θρομβίνης   100 

118 Ποσοτικός  προσδιορισμός του C1-INHIBITOR   160 

119 
Μέτρηση αριθμού αιμοπεταλίων σε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP) και έλεγχος γενικής αίματος σε 
επείγοντα περιστατικά του Ιατρείου Αιμόστασης  

9000                (3* ~2000 
PRP & ~2500 από 

Ιατρείο) 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 

 
1. Για την ορθή λειτουργία των αναλυτών, τα αντιδραστήρια αιμόστασης για 
χρήση στους αυτόματους αναλυτές, θα πρέπει να διατίθενται σε ειδικά φιαλίδια 
έτοιμα προς χρήση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη εφαρμογή και η απ` 
ευθείας τοποθέτηση χωρίς ανάγκη αλλαγής φιαλιδίου. 
2.  Για την ασφαλή λειτουργία και την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων 
των αναλυτών τα προσφερόμενα αντιδραστήρια, πρέπει να διαθέτουν 
επικολλημένες εττικέττες barcode, για την αυτόματη αναγνώριση και αποφυγή 
σφαλμάτων κατά την τοποθέτηση, οι οποίες και θα πρέπει να περιέχουν τις 
απαραίτητες πληροφορίες, όπως ταυτότητα αντιδραστηρίου, όγκος ανασύστασης, 
αριθμό παρτίδας, ημερομηνία λήξης κτλ. Ωστόσο, θα εκτιμηθεί και η δυνατότητα 
παράλληλου προγραμματισμού τους από το χρήστη, manual. 
3. Θα πρέπει να κατατεθούν με τη προσφορά πλήρη πρωτόκολλα εφαρμογής 
των αντιδραστηρίων στους αναλυτές και manual, όπου θα περιέχονται όλες οι 
απαιτούμενες πληροφορίες εκτέλεσης των δοκιμασιών και με τους δύο τρόπους 
(για την πλειονότητα των δοκιμασιών) 
4. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια θα πρέπει να συνοδεύονται από 
calibrators και controls με καθορισμένες τιμές για κάθε δοκιμασία. Θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα το γεγονός οι αναγραφόμενες τιμές των calibrators να έχουν καθορισθεί 
με τη χρήση International Standards 
5. Οι προσφερόμενες συσκευασίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη λειτουργία 
του αναλυτή για ικανό χρονικό διάστημα ώστε να μην απαιτείται συνεχής 
προσθήκη αντιδραστηρίων 
6. Η επιτροπή κατά τη κρίση της δύναται να ζητήσει επίδειξη της εφαρμογής 
των προσφερόμενων αντιδραστηρίων, η οποία θα γίνει με ευθύνη και κόστος της 
εταιρείας έτσι ώστε να αποδειχθεί και η καταλληλότητά τους και η δυνατότητα 
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και ικανότητα του προμηθευτή για παροχή επιστημονικής και τεχνικής  βοήθειας 
και επίλυσης προβλημάτων, κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 
7. Ο συνοδός εξοπλισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα μεγάλο  εύρος 
προσφερόμενων αντιδραστηρίων, για τον έλεγχο, όσο το δυνατό περισσότερων 
παραμέτρων αιμόστασης. 
8.  Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια θα πρέπει να διαθέτουν υψηλή 
σταθερότητα μετά την ανασύσταση. Ζητείται να αναφέρεται η διάρκεια της 
σταθερότητας των αντιδραστηρίων από κάθε εταιρεία. 
9. Θα πρέπει να προσφερθούν στη σύμβαση και όλα τα αναλώσιμα των 
αναλυτών, που αφορούν κυβέττες, τυχόν απαραίτητοι υποδοχείς μικροποσοτήτων 
αντιδραστηρίων και δειγμάτων, διαλύματα αραιώσεων και καθαρισμού των 
αναλυτών κτλ.     
10. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αναπτυχθούν μοντέλα 
αναλυτών μεγαλύτερης ευαισθησίας, παραγωγικότητας και  ευρύτερου πεδίου  
εξετάσεων (ανάλογα και με τις ανάγκες του εργαστηρίου), να υπάρχει η 
δυνατότητα αντικατάστασης των καταχυρωθέντων αναλυτών με τα νεώτερα 
μοντέλα.     
11. Να υπάρχει δέσμευση από την εταιρεία ότι θα αναλάβει το κόστος 
σύνδεσης του αναλυτή με το μηχανογραφικό σύστημα του νοσοκομείου. 
12. Να υπάρχει δέσμευση από την εταιρεία ότι θα αναλάβει το κόστος του 
εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (ECAT, NEQAS), για τις εξετάσεις που θα 
διενεργούνται στον αναλυτή που θα κατακυρωθεί, εφόσον ζητηθεί. 
13. Σε περίπτωση τεχνικού ή λειτουργικού προβλήματος η εταιρεία να 
ανταποκρίνεται άμεσα. 
14. Σημειώνεται, ότι θα αξιολογηθούν οι προσφορές που καλύπτουν το σύνολο 
των ζητούμενων προδιαγραφών τόσο του συνοδού εξοπλισμού όσο και των 
αντιδραστηρίων. 

 
Ο έλεγχος αιμόστασης που διενεργείται στο εργαστήριο Αιμόστασης  περιλαμβάνει μεγάλη 
ποικιλία εξετάσεων λόγω της λειτουργίας του τμήματος ως Κέντρο Αναφοράς 
Αιμορραγικών Διαθέσεων, Μονάδα ελέγχου διαταραχών αιμόστασης εξωτερικών και 
νοσηλευομένων ασθενών, Μονάδα παρακολούθησης αντιπηκτικής αγωγής, Ιατρείο  
διαγνωσης και παρακολούθησης θρομβωτικών μικροαγγειοπαθειων.  
Για πρακτικούς λόγους και για διευκόλυνση της διαδικασίας του διαγωνισμού, τα 
ζητούμενα είδη έχουν χωρισθεί σε 11 παραρτήματα, καθένα από τα οποία αφορά 
διαφορετικό panel εξετάσεων. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: AYTOMATOΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ 
ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ 
ΣΠΑΝΙΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΤΗΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 (4.1 & 4.2):  ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ (ΔΥΟ ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 4.1 & 4.2) 

         4.1  ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΕ 
ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ 
         4.2  ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ 
ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ (PRP) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΗΞΗΣ–ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ  (παρακολούθηση διεγχειρητικής 
αιμορραγικής διάθεσης) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΦΘΟΡΙΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΑΣΗΣ ADAMTS–13, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ FRETS (έλεγχος 
θρομβωτικών μικροαγγειοπαθειών)  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7:  ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ 6 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8: ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 
VON WILLEBRAND 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9:  ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 
ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ (σε ασθενείς με οξέα θρομβωτικά σύνδρομα)  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10:  ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11:  ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (έλεγχος ασθενών εξωτερικού 
ιατρείου Aιμόστασης και μέτρηση αιμοπεταλίων σε PRP για τον έλεγχο της 
λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων)  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:  

AYTOMATOΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ KAI ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑΣ 

Τεχνικές προδιαγραφές 
 

 Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονου προσδιορισμού από το ίδιο δείγμα πηκτολογικών, 
χρωματομετρικών και ανοσολογικών εξετάσεων σε λειτουργία random access για όλες 
τις εξετάσεις. 

  Nα έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης σε δείγματα, αντιδραστήρια και κυβέττες 
χωρίς καθυστέρηση της λειτουργίας του αναλυτή και συνεχή δυνατότητα προσθήκης 
επειγόντων δειγμάτων (stat), χωρίς διακοπή του αναλυτή. 

 Nα διαθέτει έγχρωμη επίπεδη οθόνη αφής και εξωτερικό εκτυπωτή κοινού χαρτιού 
καθώς και ενσωματωμένο σύστημα barcode για την αναγνώριση δειγμάτων και 
αντιδραστηρίων με bar code, για την αποφυγή σφαλμάτων κατά την τοποθέτηση. 

 Να διαθέτει διαφορετικό ρύγχος αναρρόφησης για τα δείγματα και 2 διαφορετικά 
ρύγχη για τα αντιδραστήρια ώστε να αποκλείεται επιμόλυνση του  δείγματος από 
αντιδραστήριο και αντιδραστηρίου από αντιδραστήριο. 

 Να διαθέτει πραγματική ταχύτητα (παραγωγικότητα) τουλάχιστον 300 test/ώρα. 

 Nα έχει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένου, ολοκληρωμένου, προαναλυτικού ελέγχου 
σε περίπτωση ακαταλληλότητας δειγμάτων (αιμολυμένα, ικτερικά και λιπαιμικά 
δείγματα) και να ειδοποιεί τον χειριστή με ειδική σήμανση σε περίπτωση υπέρβασης 
των ανώτατων αποδεκτών ορίων συγκέντρωσης των παρεμποδιστικών ουσιών ανάλογα 
με την ευαισθησία της κάθε εξέτασης και σύμφωνα με τα εσώκλειστα των 
αντιδραστηρίων του κατασκευαστή. Επίσης, να υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού 
πηγμάτων ώστε να αποφεύγεται η αναρρόφησή τους, που προκαλεί τεχνικά 
προβλήματα, με αποτέλεσμα πιθανή λανθασμένη μέτρηση και διακοπή της ομαλής 
διαδικασίας ελέγχου των δειγμάτων. 

 Να διαθέτει περισσότερες από 40 ψυχόμενες θέσεις αντιδραστηρίων σε 
θερμοκρασία χαμηλότερη του περιβάλλοντος ώστε τα αντιδραστήρια να μπορούν να 
παραμένουν στον αναλυτή έως ότου καταναλωθούν χωρίς να αλλοιωθούν και να 
εξασφαλίζεται η 24ωρη λειτουργία του. 
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 Να έχει την δυνατότητα ανάλυσης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού 
διαφορετικών εξετάσεων σε κάθε δείγμα χωρίς αλλαγή ή προσθήκη νέων 
αντιδραστηρίων.  

 Να έχει χωρητικότητα ταυτόχρονης τοποθέτησης 120 τουλάχιστον δειγμάτων.  

 Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης τοποθέτησης δειγμάτων σε καψάκια και 
σωληνάρια αιμοληψίας με ή χωρίς barcode. Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα η δυνατότητα 
προαιρετικής προσθήκης συστήματος δειγματοληψίας από κλειστά σωληνάρια (cap 
piercing), ώστε να εξασφαλίζει την ασφάλεια των χειριστών από επικίνδυνα και 
μολυσματικά δείγματα.  

 Να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου του ύψους πλήρωσης των φυγοκεντρημένων 
δειγμάτων και να προειδοποιεί τους χειριστές για τυχόν ανεπάρκεια ποσότητας 
δείγματος. 

 Ο αναλυτής να αραιώνει αυτόματα τα δείγματα, standards και controls στις 
απαιτούμενες από την κάθε μεθοδολογία αραιώσεις και να έχει δυνατότητα αυτόματης 
επαναραίωσης για δείγματα εκτός των προκαθορισμένων ορίων γραμμικότητας χωρίς 
την παρέμβαση του χειριστή καθώς και δυνατότητα αυτόματου προγραμματισμού και 
εκτέλεσης επιπλέον εξετάσεων εάν το αποτέλεσμα τής αρχικής είναι εκτός ορισμένων 
ορίων (reflex testing). 

 Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης αναστολέων των παραγόντων με αυτόματες 
πολλαπλές αραιώσεις (factor parallelism).  

 Να έχει δυνατότητα απεικόνισης τής καμπύλης αντίδρασης των μετρήσεων για κάθε 
τύπο εξέτασης και να γίνεται χρήση της καμπύλης σχηματισμού του θρόμβου για την 
αξιολόγηση των παθολογικών δειγμάτων όπως για παράδειγμα διφασική καμπύλη, 
χαμηλά επίπεδα παραγόντων πήξης κα. 

 Να ελέγχει αυτόματα τη στάθμη των αντιδραστηρίων, δειγμάτων και κυβεττών καθώς 
και το χρόνο ζωής των αντιδραστηρίων στον αναλυτή (stability on board) και να 
ειδοποιεί αυτόματα εάν οι υπάρχουσες ποσότητες δεν επαρκούν για τις εξετάσεις που 
έχουν προγραμματισθεί.  

 Να υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης του πραγματικού αριθμού εξετάσεων σε σχέση με 
τον υπάρχοντα όγκο των αντιδραστηρίων που βρίσκονται στον αναλυτή και ένδειξη 
όπου να αναφέρεται ο χρόνος ολοκλήρωσης όλων των εκτελούμενων εξετάσεων ανά 
πάσα στιγμή.  

 Να έχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας για 800 τουλάχιστον εξετάσεις. Να 
εκτελεί ταυτόχρονα τουλάχιστον τις παρακάτω εξετάσεις : PT, APTT, Αντιπηκτικά Τύπου 
Λύκου, Αντιθρομβίνη ΙΙΙ, Πρωτείνη C, Πρωτείνη S, Ελεύθερη Πρωτείνη S, Παράγοντες 
πήξεως  (vWF, II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII, XIII), Πλασμινογόνο, a2-Αντιπλασμίνη, ΑPC 
Resistance.  

 Για λόγους ιχνηλασιμότητας ο αναλυτής να αποθηκεύει στοιχεία που σχετίζονται με τις 
μετρήσεις των δειγμάτων (πχ παρτίδες αντιδραστηρίων, ποιοτικός έλεγχος που 
αντιστοιχούν στις μετρήσεις των ασθενών κλπ).  

 Να υπάρχει ειδοποίηση για πιθανά προβλήματα στη λειτουργία του αναλυτή (errors) ή 
στη δοκιμασία που εκτελείται κάθε φορά. 

 Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων να γίνεται αυτόματα ανά ασθενή, με τα δημογραφικά 
του στοιχεία με ταυτόχρονη αναγραφή των φυσιολογικών τιμών ανα εξέταση, ώστε να 
μπορεί να δοθεί απευθείας ως απάντηση στον ασθενή. 

 Να είναι ανοιχτό σύστημα με δυνατότητα προγραμματισμού 200 τουλάχιστον 
πρωτοκόλλων εξετάσεων, να έχει δυνατότητα αποθήκευσης αποτελεσμάτων 
τουλάχιστον 4 μηνών. 

 Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης αμφίδρομα με το μηχανογραφικό σύστημα του 
Νοσοκομείου. 
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 Θα πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά πλήρη πρωτόκολλα εφαρμογής των 
προσφερομένων αντιδραστηρίων στους αναλυτές, όπου και θα περιέχονται όλες οι 
απαιτούμενες παράμετροι (μέθοδοι, όγκοι, χρόνοι επώασης κ.λ.π.) καθώς και τα 
πιστοποιητικά CE IVD (σύμφωνα με την οδηγία 98/79) των προσφερομένων ειδών 
(υλικά, αναλυτές).   

 Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να διαθέτουν υψηλή σταθερότητα μετά την 
ανασύσταση (να αναφερθεί η διάρκεια). 

 Να διαθέτει πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου με διαφορετικά controls και 
διαγράμματα (Levy-Jenning). 

 Να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, εγχειρίδια χειρισμού και 
συντήρησης. 

 Να πληρεί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας  

 Να υπάρχει πλήρης και άμεση τεχνική κάλυψη από την εταιρεία, εφόσον ζητηθεί καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 24ωρου. 

 Να υπάρχει δέσμευση από την εταιρεία ότι θα γίνεται προληπτική συντήρηση στον 
αναλυτή (ανεξαρτήτως προβλήματος) τουλάχιστον ανά τρίμηνο. 

 Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO. 

 Να προσφερθεί εφεδρικός αναλυτής (ίδιος ή μικρότερος), ο οποίος θα εκτελεί όλες τις 
εξετάσεις που ζητούνται για τον κύριο αναλυτή, εφ’ όσον αυτό ζητηθεί. Για λόγους 
ομοιογένειας των αποτελεσμάτων, ευκολίας του προσωπικού και διαχείρισης του 
αποθέματος, ο εφεδρικός αναλυτής να χρησιμοποιεί τα ίδια αναλώσιμα και 
αντιδραστήρια με τον κύριο αναλυτή, για όλες τις εξετάσεις. 

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ         

Α/Α ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Αριθμός  δειγμάτων 

1 
Προσδιορισμός λειτουργικότητας της Αντιθρομβίνης ΙΙΙ με μέθοδο χρωματομετρική 
και ανενεργοποίηση του παράγοντα Χa. 

240 (είδος 12) 

2 Αντιγονικός προσδιορισμός της Αντιθρομβίνης ΙΙΙ 150 (είδος 13) 

3 Προσδιορισμός δραστικότητας της  Πρωτεΐνης S με μέθοδο πηκτικολογική 380 (είδος 14) 

4 Ποσοτικός προσδιορισμός της ελεύθερης  Πρωτεΐνης S (Free Protein S) 300 (είδος 15) 

5 Προσδιορισμός λειτουργικότητας της  Πρωτεΐνης C με μέθοδο χρωματομετρική. 350 (είδος 16) 

6 Προσδιορισμός λειτουργικότητας του Πλασμινογόνου με μέθοδο χρωματομετρική 240 (είδος 17) 

7 
Προσδιορισμός λειτουργικότητας της α2-Αντιπλασμίνης με μέθοδο 
χρωματομετρική 

80 (είδος 18) 

8 
Ελεγχος αντίστασης στην ενεργοποιημένη Πρωτεΐνη C  (APC-R), χωρίς την εμπλοκή 
του παράγοντα FV Leiden 

320 (είδος 19) 

9 
Ποσοτικός προσδιορισμός του παράγοντα VIII και αναστολέων του, με μέθοδο one 
stage κατάλληλη για αυτόματο αναλυτή 

 
1600 (είδος 24) 

11 Ποσοτικός προσδιορισμός του παράγοντα VIII με μέθοδο χρωματομετρική 600 (είδος 25) 

12 
Ποσοτικός προσδιορισμός του παράγοντα ΙΧ και των αναστολέων του με μέθοδο 
one stage κατάλληλη για αυτόματο αναλυτή 

 
800 (είδος 26) 

13 Ποσοτικός προσδιορισμός του παράγοντα IX  με μέθοδο χρωματομετρική 500 (είδος 27) 

14 
Ποσοτικός προσδιορισμός του παράγοντα ΧΙ και των αναστολέων του, με μέθοδο 
one stage κατάλληλη για αυτόματο αναλυτή  

 
100 (είδος 28) 

15 
Ποσοτικός προσδιορισμός του παράγοντα ΧΙΙ  και των αναστολέων του, με μέθοδο 
one stage κατάλληλη για αυτόματο αναλυτή  

 
150 (είδος 29) 
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Α/Α ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Αριθμός  δειγμάτων 

16 
Ποσοτικός προσδιορισμός του παράγοντα IΙ και των αναστολέων του, με μέθοδο 
one stage κατάλληλη για αυτόματο αναλυτή 

80 (είδος 30) 

17 
Ποσοτικός προσδιορισμός του παράγοντα V και των αναστολέων του, με μέθοδο 
one stage κατάλληλη για αυτόματο αναλυτή 

80 (είδος 31) 

18 
Ποσοτικός προσδιορισμός του παράγοντα VIΙ και των αναστολέων του, με μέθοδο 
one stage κατάλληλη για αυτόματο αναλυτή 

100 (είδος 32) 

19 
Ποσοτικός προσδιορισμός του παράγοντα Χ, με μέθοδο one stage και των 
αναστολέων του, με μέθοδο one stage κατάλληλη για αυτόματο αναλυτή 

80 (είδος 33) 

20 Αντιγονικός προσδιορισμός του παράγοντα ΧΙΙΙ 80 (είδος 34) 

21 Έλεγχος δραστικότητας του παράγοντα von Willebrand 300 (είδος 36) 

22 Έλεγχος του παράγοντα von Willebrand με Ristocetin (Ristocetin co-factor assay) 360 (είδος 37) 

23 Αντιγονικός προσδιορισμός του παράγοντα von Willebrand 300 (είδος 38) 

24 
Ανίχνευση των αντιπηκτικών του λύκου με προσδιορισμό του APTT με 
αντιδραστήριο κατάλληλης ευαισθησίας για τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα 
(αδρός έλεγχος) 

300 (είδος 49) 

25 
Ανίχνευση των αντιπηκτικών του λύκου με DRVVT, με αντιδραστήριο κατάλληλης 
ευαισθησίας για τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (αδρός έλεγχος ) 

300 (είδος 50) 
 

26 
Ανίχνευση των αντιπηκτικών του λύκου με DRVVT, με αντιδραστήριο κατάλληλης 
ευαισθησίας για τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (επιβεβαιωτικός έλεγχος) 

300 (είδος 51) 
 
 

27 
Ανίχνευση των αντιπηκτικών του λύκου με προσδιορισμό του SSC (Silica Clotting 
Time), με αντιδραστήριο κατάλληλης ευαισθησίας για τα αντιφωσφολιπιδικά 
αντισώματα  (αδρός και επιβεβαιωτικός έλεγχος) 

300 (είδος 52) 

Για τη διεξαγωγή των ανωτέρω εξετάσεων σε αυτόματο αναλυτή επιπλέον απαιτούνται  
 

Α/Α ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

1 Standard ανθρώπινο λυόφιλο πλάσμα για την κατασκευή καμπυλών βαθμονόμησης  

2 Λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls) – Φυσιολογικά 

3 Λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls) - Μη φυσιολογικά 

4 Χλωριούχο ασβέστιο 0,025 Μ 

5 Λυοφιλοποιημένο θετικό control πλάσμα για χρήση σε δοκιμασίες ελέγχου των αντιπηκτικών του 
λύκου 

6 Λυοφιλοποιημένο αρνητικό control πλάσμα για χρήση σε δοκιμασίες ελέγχου των αντιπηκτικών του 
λύκου.  

7 Standard ανθρώπινο λυόφιλο πλάσμα για την κατασκευή καμπυλών βαθμονόμησης για τον έλεγχο 
της APC-R 

8 Λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls) για τον έλεγχο της APC-R 
Φυσιολογικά 

9 Λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls) για τον έλεγχο της APC-R 
Μη φυσιολογικά  

10 Διάλυμμα αραίωσης δειγμάτων 

11 Διάλυμα καθαρισμού των πιπεττόρων του αναλυτή 

12 Διάλυμα πλύσης του μηχανικού συστήματος του αναλυτή 

13 Διάλυμα πλύσης του υδραυλικού συστήματος του αναλυτή 

14 Υποδοχείς για τοποθέτηση μικροσωληναρίων δειγμάτων που έχουν καταψυχθεί 
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15 Κυβέττες αναλυτή 

16 Λοιπά αναλώσιμα είδη (που θα εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του αναλυτή) ανάλογα με το 
είδος του αναλυτή που θα επιλεγεί) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΩΝ 
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

Τεχνικές προδιαγραφές 
 

 Ο αναλυτής θα πρέπει να είναι τελείως αυτόματος από την εισαγωγή των 
δειγμάτων έως την εκτύπωση των αποτελεσμάτων.  

 Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονου προσδιορισμού πηκτικολογικών, 
χρωματομετρικών και ανοσολογικών εξετάσεων σε λειτουργία random access για 
όλες τις εξετάσεις 

 Να υπάρχει η δυνατότητα κατάστασης ετοιμότητας (stand by) για 24ωρη 
λειτουργία. 

 Nα πραγματοποιεί  τουλάχιστον τους κάτωθι ελέγχους πήξης,  δηλαδή : Χρόνος 
προθρομβίνης (ΡΤ), Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (APTT) (υγρό αντιδραστήριο 
με ενεργοποιητή πυρίτιο), Ινωδογόνο, Παράγοντες πήξεως με μέθοδο one stage  (ΙΙ, 
V, VII, VIII, IX, X, XI, XII) και χρωμογόνου υποστρώματος όπου απαιτείται (VIII-chr, IX-
chr, XIII-chr),  Μέτρηση επιπέδων Ηπαρίνης (anti Xa δραστικότητα),  VWF Activity, 
VWF Ag, Χρόνος Θρομβίνης, Χρόνος Ρεπτιλάσης, Αντιπηκτικά Λύκου (LA), 
Λειτουργικότητα αιμοπεταλίων, Ποσοτικός προσδιορισμός του C1-inhibitor, 
επίπεδα DTI (Dabigatran), επίπεδα DOAC (Rivaroxaban/Apixaban). 

 Nα δέχεται αρχικά σωληνάρια αιμοληψίας διαφόρων μεγεθών ταυτόχρονα, 
κλειστά-πωματισμένα ή ανοικτά δείγματα, δηλαδή ο διανεμητής των δειγμάτων 
διαθέτει δυνατότητα  διάτρησης ελαστικού πώματος κλειστού σωληναρίου τρίτης 
γενιάς (cap piercing), χωρίς αυτή η δυνατότητα να μειώνει την 
παραγωγικότητα/ταχύτητα του αναλυτή. Να έχει τη δυνατότητα συνεχούς 
φόρτωσης δειγμάτων χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή. 

 Να έχει αναγνώριση δειγμάτων με ενσωματωμένο αναγνώστη γραμμικού κώδικα 
(barcode reader), καθώς επίσης και για τα αντιδραστήρια, calibrators και controls, 
έτσι ώστε να αποκλείονται πιθανά λάθη κατά τη χρήση. 

 Ο αναλυτής να διαθέτει αυτοματοποιημένο, ολοκληρωμένο, προαναλυτικό έλεγχο 
για την καταλληλότητα των δειγμάτων, την ορθή ποσότητα του δείγματος και την 
ορθή πλήρωση, βάσει προδιαγραφών των πρωτογενών σωληναρίων πλάσματος.  

 Να ανιχνεύει αιμολυμένα, ικτερικά και λιπαιμικά δείγματα,  και να ειδοποιεί τον 
χειριστή με ειδική σήμανση σε περίπτωση υπέρβασης των ανώτατων ορίων 
συγκέντρωσης των παρεμποδιστικών αυτών ουσιών. Να διαθέτει εξειδικευμένα 
όρια των παρεμποδιστικών ουσιών ανάλογα με την ευαισθησία της κάθε εξέτασης, 
ανά εξέταση και αντιδραστήριο σύμφωνα με τις οδηγίες των αντιδραστηρίων του 
κατασκευαστή. Να υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης σε διαφορετικό μήκος κύματος 
για κάποιες από τις ανωτέρω περιπτώσεις. 

 Να έχει δυνατότητα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και δυνατότητα άμεσου 
εντοπισμού βλαβών και να ειδοποιεί τον χρήστη με ηχητικό και γραπτό μήνυμα. 

 Να διαθέτει τουλάχιστον 40 ψυχόμενες θέσεις για τα αντιδραστήρια, calibrators και 
controls (θερμοκρασία 8-12°C), ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη διατήρησή τους 
και η μέγιστη σταθερότητα επί του  αναλυτή. Η διαμόρφωση των θέσεων των 
αντιδραστηρίων να είναι τέτοια,  έτσι ώστε να επιτρέπει την μικρότερη δυνατή 
ποσότητα νεκρού όγκου αντιδραστηρίου ανά φιαλίδιο για λόγους οικονομίας (να 
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περιγραφεί και να αναφερθούν οι ποσότητες των dead-volumes, για κάθε τύπο 
φιαλιδίου αντιδραστηρίου επί του αναλυτή). 

 Τα αντιδραστήρια πάνω στον αναλυτή να φέρουν ειδικά πώματα ώστε να 
αποφεύγεται   η αλλοίωση τους λόγω του φαινομένου της εξάτμισης και να 
διασφαλίζεται η μεγαλύτερη παραμονή, σταθερότητα και αξιοπιστία τους.  

 Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) αυτόματους διανεμητές υγρών, τρείς (3) για την 
μεταφορά των αντιδραστηρίων και τουλάχιστον δύο (2)  για δείγματα, standards 
και controls, προς αποφυγή επιμολύνσεων, με αντίστοιχα συστήματα συνεχούς 
καθαρισμού κατά τη λειτουργία. 

 Να έχει δυνατότητα φόρτωσης και μέτρησης επειγόντων δειγμάτων (stat) κατά την 
διάρκεια των μετρήσεων, χωρίς την διακοπή της συνεχούς ροής μέτρησης. Να 
διαθέτει ειδικές θέσεις stat, προς αποκλειστική χρήση επειγόντων δειγμάτων (να 
αναφερθούν οι διαθέσιμες θέσεις). 

 Να έχει την δυνατότητα αυτόματης επανάληψης μέτρησης, με αραίωση για τις 
μετρήσεις εκτός γραμμικότητας και αυτόματης ανάλυσης πολλαπλών αραιώσεων 
(multidilution analysis) του αρχικού δείγματος (για τον προσδιορισμό των  
ανασταλτών των παραγόντων πήξεως). 

 Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης και ταυτόχρονης χρήσης χωρίς παρέμβαση του 
χειριστή τουλάχιστον 5 ενεργών καμπυλών βαθμονόμησης ανά παράμετρο, για 
διαφορετικούς  αριθμούς παρτίδας του ίδιου αντιδραστηρίου. 

 Να έχει προγραμματισμένη, από το χρήστη και εξαρτώμενη από το αποτέλεσμα, 
αυτόματη συνέχιση ανάλυσης και εκτέλεση άλλων εξετάσεων στον ίδιο ασθενή 
(reflex test). 

 Να έχει αυτόματη διαχείριση όλων των υγρών, δειγμάτων και αποβλήτων, 
ανίχνευση στάθμης υγρών.  

 Να είναι εύκολος στη χρήση με πρόγραμμα λειτουργίας φιλικό στον χρήστη και με 
οθόνη αφής. 

 Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης τοποθέτησης δειγμάτων και αντιδραστηρίων 
σε μικροσωληνάρια (για δείγματα περιορισμένου όγκου).  

 Να διαθέτει ελάχιστη επάρκεια κυβεττών, επί του αναλυτή για  τουλάχιστον 1000 
εξετάσεις, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. Οι κυβέττες να είναι αυτοτελείς, 
ανεξάρτητες μεταξύ τους (και όχι σε ομάδες), για καλύτερη διαχείριση από τον 
αναλυτή και οικονομία.   

 Να είναι ανοικτό σύστημα, ώστε να μπορεί να δέχεται και πρωτόκολλα εξετάσεων 
από άλλους κατασκευαστικούς οίκους. 

 Να έχει ενσωματωμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου (Quality Control με 
διαγράμματα Levy Jennings & Westgard rules)  και δυνατότητα σύγκρισης παλιάς 
και καινούργιας καμπύλης αναφοράς. 

 Να έχει ταχύτητα πάνω από 350 εξετάσεων/ώρα για PT/APTT σε ταυτόχρονο 
προσδιορισμό και σε λειτουργία διάτρησης πώματος κλειστών σωληναρίων. 

 Για λόγους ιχνηλασιμότητας ο αναλυτής να αποθηκεύει στοιχεία που σχετίζονται με 
τις μετρήσεις των δειγμάτων (π.χ. παρτίδες αντιδραστηρίων, ποιοτικό έλεγχο, 
κ.λ.π).  

 Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων να γίνεται αυτόματα ανά ασθενή, με τα 
δημογραφικά του στοιχεία με ταυτόχρονη αναγραφή των φυσιολογικών τιμών ανα 
εξέταση, ώστε η εκτύπωση αυτή να μπορεί να δοθεί απευθείας ως απάντηση στον 
ασθενή. 

 Να έχει δυνατότητα για αμφίδρομη σύνδεση με δίκτυο και κεντρικό Η/Υ, LIS 
Εργαστηρίου, HIS Νοσοκομείου. 

 Να λειτουργεί με τάση 200-220 volt/50 ή 60 Hz.  
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 Να συνοδεύεται από σύστημα UPS για προστασία από μεταβολές της τάσης του 
δικτύου ηλεκτροδότησης. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση Εργαστηρίων που 
χρησιμοποιούν τα αντίστοιχα αντιδραστήρια και αναλυτές, ώστε να τεκμηριώνεται 
η ευρεία εμπειρία του. 

 Εάν μετά την κατακύρωση και την ενεργοποίηση του διαγωνισμού ο μειοδότης 
διαθέτει στην αγορά νεότερα μοντέλα, αποδεδειγμένα καλύτερης τεχνολογίας από 
εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο προμηθευτής/ανάδοχος 
υποχρεούται (και εφόσον το Νοσοκομείο δύναται να το αποδεχθεί) να τα 
προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται 
οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

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

 Ο αναλυτής να συνοδεύεται από εκτυπωτή και όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, 
εγχειρίδια χειρισμού και συντήρησης. 

 Να πληροί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας.  

 Να υπάρχει πλήρης και άμεση τεχνική κάλυψη από την εταιρεία, εφόσον ζητηθεί, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου. 

 Να υπάρχει δέσμευση από την εταιρεία ότι θα γίνεται προληπτική συντήρηση στον 
αναλυτή (ανεξαρτήτως προβλήματος) τουλάχιστον ανά τρίμηνο. 

 Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO. 
 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
  

Α
Α/Α 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Αριθμός  δειγμάτων 

1 
Προσδιορισμός του χρόνου προθρομβίνηςμε ανθρώπινη ασβεστούχο 

θρομβοπλαστίνη με ISI 1,1 κατάλληλη για ρύθμιση αντιπηκτικής αγωγής. Να 
μην επηρεάζεται από την παρουσία ηπαρίνης.  

12000 (είδος 2) 
 

2 Προσδιορισμός τού χρόνου APTT, για ρύθμιση αντιπηκτικής αγωγής 
12000 (είδος 7) 

 

3 
Προσδιορισμός λειτουργικότητας της Αντιθρομβίνης ΙΙΙ με μέθοδο 
χρωματομετρική και ανενεργοποίηση του παράγοντα ΙΙa. 

1000 (είδος 11) 

4 Μέτρηση  επιπέδων ηπαρίνης χαμηλού Μ.Β.  (LMWH)  180 (είδος 20) 

5 Μέτρηση επιπέδων RIVAROXABAN   180 (είδος 21) 

6 Μέτρηση επιπέδων APIXABAN    180 (είδος 22) 

7 Μέτρηση επιπέδων DABIGATRAN    120 (είδος 23) 

8 
Προσδιορισμός  δραστικότητας του παράγοντα XIII και αναστολέων του, με 
χρωματομετρική  μέθοδο 

165 (είδος 35) 

9 Έλεγχος δραστικότητας του FIΙ, με μέθοδο πηκτικολογική 120 (είδος 39) 

10 Έλεγχος δραστικότητας του FV,  με μέθοδο πηκτικολογική 120 (είδος 40) 

11 Έλεγχος δραστικότητας του FVIΙ, με μέθοδο πηκτικολογική 180 (είδος 41) 

12 Έλεγχος δραστικότητας του FΧ, με μέθοδο πηκτικολογική 120 (είδος 42) 

13 
Έλεγχος δραστικότητας του παράγοντα VIII με τη μέθοδο του χρωμογόνου 
υποστρώματος 

1200 (είδος 43) 



Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» Σελίδα 15 

 

Α
Α/Α 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Αριθμός  δειγμάτων 

14 
Έλεγχος δραστικότητας του παράγοντα IX με τη μέθοδο του χρωμογόνου 
υποστρώματος   

1000 (είδος 44) 

15 Ποσοτικός προσδιορισμός της ενεργότητας  του von Willebrand Factor (VWF:AC) 480 (είδος 45) 

16 Ποσοτικός προσδιορισμός του VWF:Ag με ανοσοθολοσιμετρική μέθοδο  480 (είδος 46) 

17 Ποσοτικός προσδιορισμός του χρόνου Ρεπτιλάσης       150 (είδος 47) 

18 Ποσοτικός προσδιορισμός του χρόνου Θρομβίνης 250 (είδος 48) 

19 
Έλεγχος Lupus Anticoagulant  (LA) με  τη μέθοδο Diluted Russell Viper Venom 
(Screening test)  

200 (είδος 53) 
 

20 
Έλεγχος Lupus Anticoagulant  (LA) με  τη μέθοδο Diluted Russell Viper Venom 
(Confirmatory test)  

200 (είδος 54) 
 

21 
Έλεγχος συσσώρευσης των  αιμοπεταλίων σε PRP με ενεργοποιητή  Ριστοσετίνη, 
σε αυτόματο αναλυτή   

150 (είδος 75) 

22 
Έλεγχος συσσώρευσης των  αιμοπεταλίων σε PRP με ενεργοποιητή  ADP, σε 
αυτόματο αναλυτή   

150 (είδος 76) 

23 
Έλεγχος συσσώρευσης των  αιμοπεταλίων σε PRP με ενεργοποιητή  Κολλαγόνο, 
σε αυτόματο αναλυτή   

150 (είδος 77) 

24 
Έλεγχος συσσώρευσης των  αιμοπεταλίων σε PRP με ενεργοποιητή  Αραχιδονικό 
οξύ, σε αυτόματο αναλυτή   

150 (είδος 78) 

25 
Έλεγχος συσσώρευσης των  αιμοπεταλίων σε PRP με ενεργοποιητή  Επινεφρίνη, 
σε αυτόματο αναλυτή   

150 (είδος 79) 

26 Ποσοτικός  προσδιορισμός του C1-INHIBITOR 160 (είδος 118) 

 
Για τη διεξαγωγή των ανωτέρω εξετάσεων σε αυτόματο αναλυτή επιπλέον απαιτούνται: 
 

Α
Α/A 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
 

1  Ρυθμιστικό διάλυμα (buffer)  

2 Χλωριούχο ασβέστιο 0.025Μ   

3 
Standard ανθρώπινο λυόφιλο πλάσμα για την κατασκευή καμπυλών βαθμονόμησης για τον έλεγχο των 
παραγόντων πήξεως 

4 
Ανθρώπινο λυόφιλο πλάσμα ειδικό για τη δημιουργία καμπύλης βαθμονόμησης για τον χρόνο 
προθρομβίνης  

5 Ανθρώπινα λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls) -  Φυσιολογικά 

6 Ανθρώπινα λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls) - Μη φυσιολογικά 

7 
Ανθρώπινα λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls) για τον έλεγχο των αντιπηκτικών του Λύκου με τη 
μέθοδο Diluted Russell Viper Venom -  Φυσιολογικά 

8 
Ανθρώπινα λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls) για τον έλεγχο των αντιπηκτικών του Λύκου με τη 
μέθοδο Diluted Russell Viper Venom - Μη φυσιολογικά 

9 
Ανθρώπινο λυόφιλο πλάσμα για την κατασκευή καμπυλών βαθμονόμησης για τον έλεγχο των επιπέδων 
της LMWH 

10 Ανθρώπινα λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls) για τον έλεγχο των επιπέδων της LMWH 
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Α
Α/A 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
 

11 
Standard λυόφιλο πλάσμα για την κατασκευή καμπυλών βαθμονόμησης για τον έλεγχο των επιπέδων 
RIVAROXABAN 

12 Λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls) για τον έλεγχο των επιπέδων RIVAROXABAN 

13 
Standard λυόφιλο πλάσμα για την κατασκευή καμπυλών βαθμονόμησης για τον έλεγχο των επιπέδων 
APIXABAN 

14 Λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls) για τον έλεγχο των επιπέδων APIXABAN  

15 
Standard λυόφιλο πλάσμα για την κατασκευή καμπυλών βαθμονόμησης για τον έλεγχο των επιπέδων 
DABIGATRAN 

16 Λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls) για τον έλεγχο των επιπέδων DABIGATRAN 

17 Μικροσωληνάρια για τοποθέτηση δειγμάτων περιορισμένου όγκου 

18 Αντιδραστήρια ελέγχου της σωστής λειτουργίας του αυτόματου αναλυτή  (Validation kit) 

19 
Ειδικά πώματα αντιδραστηρίων όταν αυτά παραμένουν εντός του αναλυτή, ώστε να αποφεύγεται   η 
αλλοίωση τους λόγω εξάτμισης και να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη παραμονή, σταθερότητα και 
αξιοπιστία τους 

20 Πλυστικό διάλυμα για τους πιπέττορες του αναλυτή 

21 Απολυμαντικό διάλυμα για τον καθαρισμό του αναλυτή 

22 Κυβέττες αναλυτή 

23 Κυβέττες με μαγνήτη για τον έλεγχο της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων 

24 
Λοιπά αναλώσιμα είδη (που θα εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του αναλυτή) ανάλογα με το είδος 
του αναλυτή που θα επιλεγεί) 

                                                                           
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΠΙΚΤΗΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ  

Τεχνικές προδιαγραφές 

 Nα έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης σε δείγματα, αντιδραστήρια και κυβέττες 
χωρίς καθυστέρηση της λειτουργίας του αναλυτή και συνεχή δυνατότητα 
προσθήκης επειγόντων δειγμάτων (stat), χωρίς διακοπή του αναλυτή. 

 Nα διαθέτει επίπεδη touch-screen οθόνη και εξωτερικό εκτυπωτή κοινού χαρτιού, 
καθώς και ενσωματωμένο σύστημα barcode για την αναγνώριση δειγμάτων και 
αντιδραστηρίων με bar code, για την αποφυγή σφαλμάτων κατά την τοποθέτηση. 

 Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονου προσδιορισμού απο το ίδιο δείγμα 
πηκτικολογικών, χρωματομετρικών και ανοσολογικών εξετάσεων σε λειτουργία 
random access για όλες τις εξετάσεις. 

 Να διαθέτει διαφορετικό ρύγχος αναρρόφησης για τα δείγματα και  διαφορετικά 
ρύγχη για τα αντιδραστήρια, ώστε να αποκλείεται κάθε επιμόλυνση των δειγμάτων 
από τα αντιδραστήρια και αντιδραστηρίου από αντιδραστήριο.  

 Να διαθέτει πραγματική ταχύτητα τουλάχιστον 300 δοκιμασιών/ώρα.  

 Nα έχει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένου, ολοκληρωμένου, προαναλυτικού 
ελέγχου σε περίπτωση ακαταλληλότητας δειγμάτων (αιμολυμένα, ικτερικά και 
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λιπαιμικά δείγματα) και να ειδοποιεί τον χειριστή με ειδική σήμανση σε περίπτωση 
υπέρβασης των ανώτατων αποδεκτών ορίων συγκέντρωσης των παρεμποδιστικών 
ουσιών ανάλογα με την ευαισθησία της κάθε εξέτασης και σύμφωνα με τα 
εσώκλειστα των αντιδραστηρίων του κατασκευαστή.  

 Να υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού πηγμάτων, ώστε να αποφεύγεται η 
αναρρόφησή τους, γεγονός που προκαλεί τεχνικά προβλήματα, με αποτέλεσμα 
λανθασμένες μετρήσεις και διακοπή της ομαλής διαδικασίας ελέγχου των 
δειγμάτων. 

 Να διαθέτει περισσότερες από 40 ψυχόμενες θέσεις αντιδραστηρίων σε 
θερμοκρασία χαμηλότερη του περιβάλλοντος ώστε τα αντιδραστήρια να 
μπορούν να παραμένουν στον αναλυτή εως ότου καταναλωθούν χωρίς να 
αλλοιωθούν και να εξασφαλίζεται η 24ωρη λειτουργία του.  

 Να έχει χωρητικότητα ταυτόχρονης τοποθέτησης 120 τουλάχιστον δειγμάτων και τη 
δυνατότητα ταυτόχρονης τοποθέτησης δειγμάτων σε μικροσωληνάρια και 
σωληνάρια αιμοληψίας με ή χωρίς barcode.  

 Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα η δυνατότητα προαιρετικής προσθήκης συστήματος 
δειγματοληψίας από κλειστά σωληνάρια (cap piercing), ώστε να εξασφαλίζει την 
ασφάλεια των χειριστών από επικίνδυνα και μολυσματικά δείγματα. 

 Να έχει την δυνατότητα ανάλυσης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού 
διαφορετικών εξετάσεων σε κάθε δείγμα χωρίς αλλαγή ή προσθήκη νέων 
αντιδραστηρίων (εκτός των απαραίτητων). Να αναφερθεί και να αξιολογηθεί ο 
αριθμός ταυτόχρονης ανάλυσης εξετάσεων ανά δείγμα. 

 Ο αναλυτής να αραιώνει αυτόματα τα δείγματα, standards και controls στις 
απαιτούμενες από την κάθε μεθοδολογία αραιώσεις και να έχει δυνατότητα 
αυτόματης επαναραίωσης για δείγματα εκτός των προκαθορισμένων ορίων 
γραμμικότητας, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. 

 Να υπάρχει δυνατότητα αυτόματου προγραμματισμού και εκτέλεσης επιπλέον 
εξετάσεων εάν το αποτέλεσμα τής αρχικής είναι εκτός των καθορισμένων ορίων 
(reflex testing). 

 Να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης αναστολέων των παραγόντων πήξεως, με 
αυτόματες πολλαπλές αραιώσεις (factor parallelism).  

 Να έχει δυνατότητα απεικόνισης τής καμπύλης αντίδρασης των μετρήσεων για 
κάθε τύπο εξέτασης και να γίνεται χρήση της καμπύλης σχηματισμού του θρόμβου 
για την αξιολόγηση των παθολογικών δειγμάτων όπως για παράδειγμα διφασική 
καμπύλη, χαμηλά επίπεδα παραγόντων πήξης, ανεπάρκεια ινωδογόνου. 

 Να ελέγχει αυτόματα τη στάθμη των αντιδραστηρίων, δειγμάτων και κυβεττών και 
να ειδοποιεί αυτόματα εάν υπάρχει ανάγκη προσθήκης. 

 Να έχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας για μεγάλο αριθμό δοκιμασιών 
χωρίς την παρουσία του χειριστή. Να έχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας 
για 800 τουλάχιστον εξετάσεις χωρίς την παρουσία του χειριστή. 

 Να υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης του πραγματικού αριθμού εξετάσεων σε 
σχέση με τον υπάρχοντα όγκο των αντιδραστηρίων που βρίσκονται στον αναλυτή 
και να υπάρχει ένδειξη όπου αναφέρεται ο χρόνος ολοκλήρωσης όλων των 
εκτελούμενων εξετάσεων ανά πάσα στιγμή.  

 Να εκτελεί τουλάχιστον τις παρακάτω εξετάσεις: Χρόνος  Προθρομβίνης, Χρόνος 
APTT, Χρόνος Θρομβίνης, Επίπεδα Ινωδογόνου, Επίπεδα D-Dimers, Επίπεδα 
Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους, Επίπεδα Fondaparinaux, Έλεγχος 
αντισωμάτων έναντι ηπαρίνης. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα προσθήκης λοιπών 
εξετάσεων. 

 Το αντιδραστήριο για τον έλεγχο των D-Dimers να έχει FDA Approval για 
αποκλεισμό θρομβοεμβολικών επεισοδίων (DVT και ΡΕ). Το αντιδραστήριο για το 
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Χρόνο Προθρομβίνης να είναι ανασυνδυασμένη θρομβοπλαστίνη ανθρώπινης 
προέλευσης, με ISI περίπου 1. 

 Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων να γίνεται αυτόματα ανά ασθενή, με τα 
δημογραφικά του στοιχεία και ταυτόχρονη αναγραφή των φυσιολογικών τιμών 
ανά εξέταση, ώστε η εκτύπωση αυτή να μπορεί να δοθεί απευθείας ως απάντηση 
στον ασθενή.  

 Να διαθέτει πλήρες πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου QC με διαφορετικά 
controls και διαγράμματα (Levy Jennings-Westgard rules). 

 Για λόγους ιχνηλασιμότητας ο αναλυτής να αποθηκεύει στοιχεία που σχετίζονται με 
τις μετρήσεις των δειγμάτων (πχ παρτίδες αντιδραστηρίων, ποιοτικός έλεγχος που 
αντιστοιχούν στις μετρήσεις των ασθενών κλπ). 

 To λογισμικό του αναλυτή να είναι φιλικό προς το χρήστη και σε περιβάλλον 
Windows.  

 Να είναι ανοιχτό σύστημα με δυνατότητα προγραμματισμού 200 τουλάχιστον 
πρωτοκόλλων εξετάσεων, να έχει δυνατότητα αποθήκευσης αποτελεσμάτων 
τουλάχιστον 4 μηνών. 

  Να υπάρχει η δυνατότητα αμφίδρομης σύνδεσης με το μηχανογραφικό σύστημα 
του Νοσοκομείου. 

 Θα πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά πλήρη πρωτόκολλα εφαρμογής των 
προσφερομένων  αντιδραστηρίων στους αναλυτές όπου και θα περιέχονται όλες οι 
απαιτούμενες παράμετροι (μέθοδοι, όγκοι, χρόνοι επώασης κ.λ.π.), καθώς και τα 
πιστοποιητικά CE IVD (σύμφωνα με την οδηγία 98/79) των προσφερομένων ειδών 
(υλικά, αναλυτές).  

 Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να διαθέτουν υψηλή σταθερότητα μετά την 
ανασύσταση (να αναφερθεί η διάρκεια). 

 Ο αναλυτής να μπορεί να συνδεθεί με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα. 

 Να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, εγχειρίδια χειρισμού και 
συντήρησης. 

 Να πληρεί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας  

 Να υπάρχει πλήρης και άμεση τεχνική κάλυψη από την εταιρεία, εφόσον ζητηθεί 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου. 

 Να υπάρχει δέσμευση από την εταιρεία ότι θα γίνεται προληπτική συντήρηση στον 
αναλυτή (ανεξαρτήτως προβλήματος) τουλάχιστον ανά τρίμηνο. 

 Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO. 

 Να προσφερθεί εφεδρικός αναλυτής (ίδιος ή μικρότερος), ο οποίος θα εκτελεί όλες 
τις εξετάσεις που ζητούνται για τον κύριο αναλυτή, εφ’ όσον αυτό ζητηθεί. Για 
λόγους ομοιογένειας των αποτελεσμάτων, ευκολίας του προσωπικού και 
διαχείρισης του αποθέματος, ο εφεδρικός αναλυτής να χρησιμοποιεί τα  ίδια 
αναλώσιμα και αντιδραστήρια, για όλες τις εξετάσεις, με τον κύριο αναλυτή. 

 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 

Α/Α ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
Αριθμός  

δειγμάτων 

1 

Προσδιορισμός τού χρόνου προθρομβίνης με ασβεστούχο ανασυνδυασμένη 

θρομβοπλαστίνη με ISI1,1 που να μην επηρεάζεται απο την παρουσία 
ηπαρίνης  

 
40000 (είδος 1) 

2 Ποσοτικός προσδιορισμός ινωδογόνου, με μέθοδο Clauss 40000 (είδος 3) 

3 Έλεγχος  Thrombin Time (ΤΤ) 100 (είδος 4) 
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Α/Α ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
Αριθμός  

δειγμάτων 

4 Έλεγχος αντισωμάτων έναντι ηπαρίνης 100  (είδος 5) 

 
5 
 

Προσδιορισμός τού χρόνου ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης με 
ενεργοποιητή πυρίτιο και ζωικά φωσφολιπίδια. Να διαθέτει υψηλή ευαισθησία 
στην παρουσία ηπαρίνης  

45000 (είδος 6) 

6 Ποσοτικός προσδιορισμός των δ-διμερών του ινώδους (D-DIMERS) 25000 (είδος 8) 

7  Έλεγχος  anti-Xa για ρύθμιση αντιπηκτικής αγωγής 500  (είδος 9) 

8 Μέτρηση επιπέδων FONTAPARINAUX   80 (είδος 10) 

 
Για τη διεξαγωγή των ανωτέρω εξετάσεων σε αυτόματο αναλυτή επιπλέον απαιτούνται 

Α/Α ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

1 Standard ανθρώπινο λυόφιλο πλάσμα για την κατασκευή καμπυλών βαθμονόμησης  

2 Λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls) - Φυσιολογικά 

3 Λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls) - Μη φυσιολογικά 

4 Λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls) για τον έλεγχο των D-Dimers 

5 Χλωριούχο ασβέστιο 0,025Μ 

6 Calibration πλάσμα  για τον προσδιορισμού των επιπέδων του Fondaparinux 

7 Control plasma για τον προσδιορισμού των επιπέδων του Fondaparinux  
 

8 Standards λυόφιλο πλάσμα ειδικό για την κατασκευή της καμπύλης βαθμονόμησης για τον 
προσδιορισμό των επιπέδων της ηπαρίνης χαμηλού Μ.Β. 

9 Λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls) φυσιολογικά και μη ειδικά για τον έλεγχο των επιπέδων της 
ηπαρίνης χαμηλού Μ.Β. 

10 Λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls) φυσιολογικά και μη, ειδικά για τον έλεγχο των αντισωμάτων 
έναντι ηοαρίνης 

11 Διάλυμμα αραίωσης δειγμάτων 

12 Διάλυμμα πλύσης υδραυλικού συστήματος αναλυτή 

13 Διάλυμμα πλύσης μηχανικού συστήματος αναλυτή 

14 Διάλυμα καθαρισμού των πιπεττόρων του αναλυτή 

15 Δοχεία μικροποσοτήτων δειγμάτων 

16 Κυβέττες αναλυτή 

17 Λοιπά πιθανά αναλώσιμα είδη, που θα εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του αναλυτή (ανάλογα με 
το είδος του αναλυτή που θα επιλεγεί) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:   

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ (ΔΥΟ 
ΥΠΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 4.1 & 4.2) 

 4.1:  ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΕ ΟΛΙΚΟ 
ΑΙΜΑ 

Τεχνικές προδιαγραφές: 

 Να είναι εύκολος στη χρήση. 

 Να δίνει αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.  

 Να χρησιμοποιεί ολικό αίμα κατ΄ ευθείαν από την αιμοληψία χωρίς προηγούμενη 
προεργασία του δείγματος. 

 Να δίνει αποτέλεσμα ποσοτικό εκπεφρασμένο σε δευτερόλεπτα (seconds) σαν 
χρόνος απόφραξης closure Time (CT) και να εκτυπώνεται. 

 Να κάνει μέτρηση της δημιουργίας τού λευκού-αιμοπεταλιακού θρόμβου (δηλ. 
προσκόλλησης, συσσώρευσης και αποκοκκιοποίησης ταυτόχρονα), με υψηλή 
ευαισθησία και ακρίβεια. 

 Να ελέγχει την  αρχική αιμοστατική δυναμικότητα του δείγματος PHC (primary 
hemostasis capacity). 

 Να έχει δυνατότητα αναγνώρισης γραμμικού κώδικα (barcode reader). 

 Να είναι εύκολος και απλός στην χρήση, μικρός σε διαστάσεις και ελαφρύς σε 
βάρος,  διαρκώς διαθέσιμος για μέτρηση ανά πάσα στιγμή (εφημερίες, επείγοντα 
περιστατικά) και το ποσοτικό αποτέλεσμα να λαμβάνεται σε μερικά λεπτά. 

 Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό Η/V και το LIS του εργαστηρίου. 

 Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή. 

 Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να διαθέτουν CE-IVD (98/79EK). 

 Να κατατεθεί κατάσταση Εργαστηρίων και Κέντρων που χρησιμοποιούν αντίστοιχο 
αναλυτή με τον προσφερόμενο σε λοιπά Νοσηλευτικά ιδρύματα ώστε να 
τεκμηριώνεται η ευρεία εμπειρία του προμηθευτή. 

 Να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, εγχειρίδια χειρισμού και 
συντήρησης. 

 Να πληρεί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας.  

 Να υπάρχει πλήρης και άμεση τεχνική κάλυψη από την εταιρεία, εφόσον ζητηθεί. 

 Να υπάρχει δέσμευση από την εταιρεία ότι θα γίνεται προληπτική συντήρηση στον 
αναλυτή (ανεξαρτήτως προβλήματος) ανά εξαμηνο. 

 Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO. 
 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 

Α/Α ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
Αριθμός  

δειγμάτων 

1 
Αδρός έλεγχος συγκολλητικότητας αιμοπεταλίων με  Collagen/ADP, σε ολικό 
αίμα 

360 (είδος 57) 

2 
Αδρός έλεγχος συγκολλητικότητας αιμοπεταλίων με  Collagen/ Epinephrine, σε 
ολικό αίμα 

360 (είδος 58) 

3 
Αδρός έλεγχος συγκολλητικότητας αιμοπεταλίων με  αναστολείς του υποδοχέα 
P2Y, σε ολικό αίμα 

240 (είδος 59) 
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Α/Α ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

1 Διάλυμμα αραίωσης (Trigger solution)  

2 Σφουγγαράκια καθαρισμού (cleaning pads) 

3 Priming cartridges 

4 Σωληνάρια ελέγχου κενού (Vacuum test cups) 

5 Spare O-rings 

6 O-ring service tool 

7 Χαρτί εκτυπωτή σε ρολό 

8 Μελάνι εκτυπωτή 

9 Λοιπά πιθανά αναλώσιμα είδη, που θα εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του αναλυτή 

 
 4.2: ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ 
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ (PRP) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΩΝ 

Τεχνικές προδιαγραφές: 

 Nα είναι σύγχρονης τεχνολογίας αναλυτής 4 οπτικών καναλιών μέτρησης 
ανεξάρτητων μεταξύ τους με δυνατότητα συνδυασμένων αλλά και μεμονωμένων 
μετρήσεων με χαμηλά CV. 

 Να είναι επιτραπέζιος αναλυτής περιορισμένων διαστάσεων και βάρους και να 
αποτελείται από την κύρια συσκευή, Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας και έγχρωμο 
εκτυπωτή. 

 Να ελέγχει την συμπεριφορά λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων σε πλάσμα πλούσιο 
σε αιμοπετάλια (PRP), μετά από διέγερση με ADP, Collagen, Epinephrine, Arachidonic 
Acid, Ristocetin. 

 Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να διαθέτουν CE Mark/IVD. 

 Να δίνει αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο σε διάγραμμα σε μεγάλη έγχρωμη 
οθόνη. 

 Να είναι ανοιχτό ως προς τον προγραμματισμό των παραμέτρων μέτρησης και να 
μπορεί να μετρά σε όσο το δυνατόν μικρότερο όγκο πλάσματος ( 200-250μl). 

 Ο Η/Υ του να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης δημογραφικών στοιχείων & 
αποτελεσμάτων ασθενών, quality controls και standards. Να είναι απλό στη χρήση 
του και σε περιβάλλον Windows XP ή νεότερο. 

 Το προσφερόμενο σύστημα να έχει ενσωματωμένο πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου με 
αξιολόγηση και γράφημα Levy-Jennings κατά Westgard Rules. 

 Να υπολογίζει αυτόματα: slope, max % aggregation, time to max aggregation, lag 
phase, secondary slope, area under the curve και με δυνατότητα πλήρους 
παρέμβασης επί αυτών. 

 Η καμπύλη βαθμονόμησης να είναι τουλάχιστον 6 σημείων και να υπάρχει η 
δυνατότητα επιλογής κλίμακας (log-log, lin-log κτλ).   
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 Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης παραβολής μέχρι και 20 καμπυλών προηγούμενων 
αποτελεσμάτων καθώς και προτύπων καμπυλών αναφοράς στη συσσώρευση 
αιμοπεταλίων.  

 Να διαθέτει ενσωματωμένο επωαστήρα σωληναρίων και αντιδραστηρίων στους 37 oC 
και 4 αναδευόμενες θέσεις αντίδρασης. 

 Να έχει δυνατότητα αμφίδρομης σύνδεσης με δίκτυο LIS και δυνατότητα σύνδεσης 
και δεύτερης  κύριας συσκευής στον ίδιο Η/Υ με το ίδιο λογισμικό ώστε να 
επιτυγχάνεται διπλασιασμός των καναλιών μέτρησης (από 4 σε 8).  

 Να προσφερθεί και δεύτερη συσκευή για ταχύτερη μέτρηση των δειγμάτων 
(απαραίτητη προῢπόθεση). 

 Να συνοδεύεται από εκτυπωτή και να έχει δυνατότητα εξαγωγής πλήρως 
διαμορφώσιμων αναφορών αποτελεσμάτων (απαντητικών) ασθενών. 

 Η προσφέρουσα εταιρία να έχει πλήρη γκάμα αντιδραστηρίων συσσώρευσης 
αιμοπεταλίων (platelet aggregation), εφαρμόσιμα στον αναλυτή. 

 Να υπάρχει η δυνατότητα κατάστασης ετοιμότητας (stand by) για 24ωρη λειτουργία. 

 Να έχει τη δυνατότητα  να λειτουργεί και με αντιδραστήρια άλλων εταιρειών. 

 Να διαθέτει CE και να λειτουργεί σε τάση 220Volts / 50Hertz με μέγιστη ισχύς 1200 
watts. 

 Η προσφέρουσα εταιρεία να παρέχει εγγύηση, επάρκεια ανταλλακτικών και service. 

 Στην προσφορά να συμπεριλαμβάνονται και τα απαιτούμενα αναλώσιμα. 

 Να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, εγχειρίδια χειρισμού και 
συντήρησης. 

 Να πληρεί της διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας  

 Να υπάρχει πλήρης και άμεση τεχνική κάλυψη από την εταιρεία, εφόσον ζητηθεί. 

 Να υπάρχει δέσμευση από την εταιρεία ότι θα γίνεται προληπτική συντήρηση στον 
αναλυτή (ανεξαρτήτως προβλήματος) τουλάχιστον μία φορά ετησίως. 

 Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO. 
 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 

 
Α/Α 

 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

Αριθμός 
δειγμάτων 

 

 
1 

Έλεγχος λειτουργικότητας αιμοπεταλίων (aggregation), σε πλάσμα πλούσιο σε 
αιμοπετάλια, με Ριστοσετίνη. Το αντιδραστήριο για τον προσδιορισμό της Ristocetin να 
έχει συγκέντρωση (15 mg/ml) 

 
250 (είδος 70) 

 
2 

Έλεγχος λειτουργικότητας αιμοπεταλίων (aggregation), σε πλάσμα πλούσιο σε 
αιμοπετάλια, με  ADP. Το αντιδραστήριο για τον προσδιορισμό της διφωσφορικής 
αδενοσίνης να έχει συγκέντρωση  (200 μM)  

 
450 (είδος 71) 

 
3 

Έλεγχος λειτουργικότητας αιμοπεταλίων (aggregation), σε πλάσμα πλούσιο σε 
αιμοπετάλια, με Κολλαγόνο.Το αντιδραστήριο για τον προσδιορισμό του κολλαγόνου να 
έχει συγκεντρωση (5 mg/ml)  

 
200 (είδος 72) 

 
4 

Έλεγχος λειτουργικότητας αιμοπεταλίων (aggregation), σε πλάσμα πλούσιο σε 
αιμοπετάλια, με Αραχιδονικό οξύ. Το αντιδραστήριο για τον προσδιορισμό του 
Αραχιδονικού οξέως να  έχει συγκέντρωση (5 mg/ml)  

 
150 (είδος 73) 

 
5 

Έλεγχος λειτουργικότητας αιμοπεταλίων (aggregation), σε πλάσμα πλούσιο σε 
αιμοπετάλια, με Επινεφρίνη. Το αντιδραστήριο για τον προσδιορισμό της επινεφρίνης 
να έχει συγκέντρωση  (3 mM)   

 
200 (είδος 74) 
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Α/Α ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

1 Κυβέττες αναλυτή 

2 Μαγνήτες ανάδευσης 

3 Λοιπά πιθανά αναλώσιμα είδη, που θα εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του αναλυτή 

  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5:  

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΗΞΗΣ–ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ  (παρακολούθηση διεγχειρητικής αιμορραγικής 
διάθεσης) 

 Tεχνικές προδιαγραφές: 

 Να παρέχει τη δυνατότητα της συνολικής εκτίμησης του αιμοστατικού μηχανισμού, 
ταυτόχρονα δε να δύναται να διακρίνει εάν η αιμοστατική διαταραχή οφείλεται σε 
έλλειψη ινωδογόνου, έλλειψη ή πλεόνασμα λοιπών παραγόντων πήξης, 
αιμοπεταλιακή διαταραχή ή/και υπερινωδόλυση, φαρμακευτική αγωγή που 
επηρεάζει την αιμόσταση ή αιμοαραίωση, υπο/υπερθερμία, αναισθητικά κτλ.  

 Να δέχεται ως δείγμα ολικό αίμα με αντιπηκτικό. 

   Να βασίζεται στη μέθοδο της περιστροφικής θρομβοελαστογραφίας και να 
περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη διενέργεια πλήρους 
ανάλυσης. 

   Να ανιχνεύει όλα τα στάδια της δημιουργίας και σταθεροποίησης του θρόμβου και 
την αντίσταση στη πρόωρη ή μη λύση του θρόμβου. 

 Να τίθεται σε λειτουργία σε σύντομο χρονικό διάστημα και να εμφανίζονται τα 
πρώτα αξιόπιστα αποτελέσματα της μέτρησης μέσα σε 10-15 λεπτά από την έναρξη 
της μέτρησης, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα άμεσης θεραπευτικής παρέμβασης 
προεγχειριτικά, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. 

   Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερα κανάλια μέτρησης με δυνατότητα ταυτόχρονης 
παρακολούθησης στην οθόνη και σύγκρισης όλων των εν εξελίξει μετρήσεων. 

 Να διαθέτει τουλάχιστον δύο κανάλια ελέγχου αντιαιμοπεταλιακών  φαρμάκων 
(ασπιρίνης, κλοπιδογρέλης) σε ολικό αίμα. 

   Να συνοδεύεται από ηλεκτρονική πιπέττα ακρίβειας για την προσθήκη δειγμάτων-
αντιδραστηρίων. 

 Να είναι εύκολο στη χρήση με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή, οθόνης αφής 
με εύχρηστο πρόγραμμα λειτουργίας, δυνατότητα αποθήκευσης των 
αποτελεσμάτων, αναλυτική παρουσίαση των οδηγιών χρήσης στην οθόνη και να 
είναι ανοικτό σε εφαρμογή ερευνητικών πρωτοκόλλων. 

 Να διαθέτει σαρωτή γραμμικού κώδικα (bar code scanner) για τα αντιδραστήρια και 
τα υλικά ποιοτικού ελέγχου.  

 Η κατασκευάστρια εταιρία να διαθέτει τυποποιημένα, έτοιμα προς χρήση 
αντιδραστήρια για την εκτέλεση όλων των τυποποιημένων μετρήσεων, καθώς και 
αντιδραστήρια ποιοτικού ελέγχου. 

  Να υπάρχει η δυνατότητα εξεγωγής των αποτελεσμάτων σε εξωτερικό σκληρό 
δίσκο. 

 Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή.   

 Να λειτουργεί σε ρεύμα 220 V/ 50 Hz. 

 Να φέρει τη σήμανση CE. 

 Να μπορεί να συνδεθεί με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα. 

 Να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, εγχειρίδια χειρισμού και 
συντήρησης. 

 Να πληρεί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας  
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 Να υπάρχει πλήρης και άμεση τεχνική κάλυψη από την εταιρεία, εφόσον ζητηθεί. 

 Να υπάρχει δέσμευση από την εταιρεία ότι θα γίνεται προληπτική συντήρηση στον 
αναλυτή (ανεξαρτήτως προβλήματος) ανά εξάμηνο. 

 Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO. 
 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

 

 
Α/Α ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

Αριθμός  
δειγμάτων 

1 Μελέτη πήξης-ινωδόλυσης σε ολικό αίμα: έλεγχος  της εξωγενούς 
οδού πήξης, με ενεργοποιητή τον ιστικό παράγοντα 

100 (είδος 80) 

2 Μελέτη πήξης-ινωδόλυσης σε ολικό αίμα: έλεγχος του 
σχηματισμού του θρόμβου σε ασθενείς υπό ηπαρίνη, με 
ενεργοποιητή του συστήματος επαφής και ηπαρινάση 

70 (είδος 81) 

3 Μελέτη πήξης-ινωδόλυσης σε ολικό αίμα: έλεγχος της ενδογενούς 
οδού πήξης, με ενεργοποίηση του συστήματος επαφής 

100 (είδος 82) 

4 Μελέτη πήξης-ινωδόλυσης σε ολικό αίμα: έλεγχος της αναστολής 
της ινωδόλυσης,  με ενεργοποιητή ιστικό παράγοντα και 
απροτινίνη 

100 (είδος 83) 

5 Μελέτη πήξης-ινωδόλυσης σε ολικό αίμα: έλεγχος των 
αιμοστατικών διαταραχών σε συνάρτηση με το ινωδογόνο, με 
χρήση αναστολέα του υποδοχέα του ινωδογόνου στα αιμοπετάλια 

100 (είδος 84) 

7 Έλεγχος  της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων σε ολικό αίμα, 
με την ενεργοποίηση της οδού του αραχιδονικού οξέος 

100 (είδος 115) 

8  Έλεγχος της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων  σε ολικό αίμα, 
μέσω της οδού του υποδοχέα ADP 

100 (είδος 116) 

9 ‘Ελεγχος της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων σε ολικό αίμα, 
μέσω της οδού του υποδοχέα θρομβίνης 

100 (είδος 117) 

   
 

Α/Α ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

1 Πλάσματα ελέγχου (controls) φυσιολογικά, για ποιοτικό έλεγχο 

2 Πλάσματα ελέγχου (controls) μη φυσιολογικά, για ποιοτικό έλεγχο 

3 Kυβέττες αναλυτή για τη μελέτη πήξης-ινωδόλυσης 

4 Kυβέττες αναλυτή για τη μελέτη λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων σε όλικό αίμα 

5 Λοιπά πιθανά αναλώσιμα είδη, που θα εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του αναλυτή  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6:    

ΦΘΟΡΙΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΑΣΗΣ ADAMTS–13, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ FRET  

Τεχνικές προδιαγραφές 

 Οι προσδιορισμοί να γίνονται με τη μέθοδο φθορισμού, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η μέγιστη ακρίβεια των αποτελεσμάτων. 

 Η μέθοδος να βασίζεται στη μέθοδο Fret (Fluorecent Resonance Energy Transfer) 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ταχύτητα και ακρίβεια του προσδιορισμού. 

 Να μην απαιτούνται πλέον των δύο σημείων μέτρησης. 

 Να είναι συσκευή ανάγνωσης φθορισμού και χημειοφωταύγειας για μικροπλάκα. 

 Να διαβάζει μικροπλάκες 8 έως 96 βοθρίων. 
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 Η ανάγνωση να είναι δυνατή τόσο από την κεφαλή όσο και από τον πυθμένα  των 
βοθρίων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ευαισθησία. 

 Να είναι δυνατή η μέτρηση τελικού σημείου  και κινητικής αντίδρασης. 

 Να έχει εύρος οπτικών μετρήσεων  300 – 700 nm. 

 Να διαθέτει δύο φίλτρα διέγερσης στα 360 nm και 485 nm και δύο φίλτρα 
εκπομπής στα 460 nm και 528 nm. 

 Το λογισμικό του αναλυτή να είναι φιλικό προς το χρήστη. 

 O αναλυτής να μπορεί να συνδεθεί με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα. 

 Να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, εγχειρίδια χειρισμού και 
συντήρησης. 

 Να πληρεί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας. 

 Να υπάρχει πλήρης και άμεση τεχνική κάλυψη από την εταιρεία, εφόσον ζητηθεί. 

 Να υπάρχει δέσμευση από την εταιρεία ότι θα γίνεται προληπτική συντήρηση στον 
αναλυτή (ανεξαρτήτως προβλήματος) ανά εξάμηνο. 

 Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO. 
 

Α/Α ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
Αριθμός 

δειγμάτων 

 
1 

Έλεγχος  επιπέδων της μεταλλοπρωτεάσης  ADAMTS–13 και των 
αναστολέων της με φθοριομετρία. Να  συνοδεύεται από τα 
αντίστοιχα kit των controls/calibrators 

στην 

 
350 (είδος 60) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: 

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ 8 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  

Τεχνικές προδιαγραφές 

 Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος, αμεταχείριστος, ανοικτός στην χρήση 
αντιδραστηρίων ρουτίνας και να διαθέτει πιστοποίηση CE - IVD  (98/79ΕΚ) και RoHS 
(2011/65/EE). 

 Να χρησιμοποιεί αναλώσιμα (υγρό περιροής και υγρό καθαρισμού) τα οποία να 
είναι CE-IVD (98/79EK). 

 Να διαθέτει δύο τουλάχιστον laser στερεάς κατάστασης (μπλε στα 488nm, 43mW 
και  κόκκινο στα 638nm, 55mW) για ανάλυση έξι φθοριοχρωμάτων ταυτόχρονα. 

 Να μπορεί να αναλύσει ταυτόχρονα με χρήση διαφορετικών καναλιών ανίχνευσης 
τα εξής φθοριοχρώματα FITC, PE, Percp/Percp-Cy5, Pe-Cy7, APC, APC-Cy7. 

 Ο αναλυτής να μπορεί να ανιχνεύσει με τη βοήθεια των σκεδάσεων σωματίδια 
τουλάχιστον 0,5 μm. 

 Να διαθέτει τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία σήματος σε MESF για  τους 
βασικούς φθορισμούς FITC και PE, η οποία να αποδεικνύεται µε αναφορές στα 
επίσημα φυλλάδια ή στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

 Να είναι δυνατή η ψηφιακή επεξεργασία των λογαριθμικών σημάτων με υψηλή 
ανάλυση τουλάχιστον 20 bit. 

 Να αναφερθούν ώστε να αξιολογηθούν, η ταχύτητα ανάλυσης, η επαναληψιμότητά 
του και η μεταφορά σφάλματος από δείγμα σε δείγμα. Για την ελαχιστοποίηση της 
επιμόλυνσης των δειγμάτων, το ελάχιστο  όριο μεταφοράς σφάλματος από δείγμα 
σε δείγμα να είναι ≤0,1%.  

 Να διαθέτει πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας και προτυποποίησης με αναπαράσταση 
σε διαγράμματα Levey-Jennings παραμέτρων επιλογής του χρήστη. 
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 Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης της αντιστάθμισης των φθορισμών 
(compensation) τόσο κατά την διάρκεια όσο και µετά την αποθήκευση των 
δεδομένων ανάλυσης. 

 Να έχει την δυνατότητα άμεσης μέτρησης και υπολογισμού της κυτταρικής 
συγκέντρωσης υποπληθυσμών του δείγματος χωρίς την απαίτηση επιπλέον 
αντιδραστηρίων (π.χ σφαιρίδια αναφοράς). 

 Να φέρει  αυτόματο δειγματολήπτη 40 θέσεων για σωληνάρια 12x75mm για την 
ανάλυση των δειγμάτων, με δυνατότητα ανάδευσης πριν από τη μέτρηση και 
επιλογή STAT για ανάλυση επειγόντων δειγμάτων. Η ταχύτητα ανάλυσης να είναι 
τουλάχιστον 90 σωληνάρια ανά ώρα. 

 Να έχει τη δυνατότητα αμφίδρομης σύνδεσης με LIS χωρίς τη χρήση επιπλέον 
λογισμικού ανάλυσης. 

 Να έχει προεγκατεστημένα πρωτόκολλα ανάλυσης και απόλυτης μέτρησης βασικών 
υποπληθυσμών λεμφοκυττάρων χωρίς να απαιτείται η χρήση επιπλέον λογισμικού 
πέραν από το λογισμικό ελέγχου του αναλυτή. Να αναφερθούν ώστε να 
αξιολογηθούν τα προεγκατεστημένα πρωτόκολλα. 

 Να έχει δυνατότητα αυτόματης οριοθέτησης των πληθυσμών ενδιαφέροντος και 
αυτόματης ρύθμισης της ευαισθησίας των φωτοπολλαπλασιαστών, με βάση τις 
απαιτήσεις του εκάστοτε πρωτοκόλλου. 

 Να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή υψηλής τεχνολογίας, µε ειδικό 
λογισμικό επεξεργασίας και ανάλυσης αποτελεσμάτων, το οποίο να λειτουργεί σε 
περιβάλλον Windows τελευταίας έκδοσης, µε ενσωματωμένο  MS Office, καθώς και 
έγχρωμο εκτυπωτή. 

 Ο προμηθευτής να διαθέτει τμήμα επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης µε 
εμπειρία στην κυτταρομετρία ροής, το οποίο να αποδεικνύεται με πιστοποιητικά 
εκπαίδευσης ή βιβλιογραφικές αναφορές. Να κατατεθεί κατάσταση 
εγκατεστημένων αναλυτών στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε.  

 Να υπάρχει πλήρης και άμεση τεχνική και επιστημονική κάλυψη από την εταιρεία 
(εντός 48 ωρών), εφόσον ζητηθεί.  

 Ο αναλυτής να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, εγχειρίδια 
χειρισμού και συντήρησης. 

 Να πληρεί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας. 

 Να υπάρχει δέσμευση από την εταιρεία ότι θα γίνεται προληπτική συντήρηση στον 
αναλυτή (ανεξαρτήτως προβλήματος) τουλάχιστον ανά τρίμηνο. 

 Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO. 
 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 

Α/Α ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Αριθμός δειγμάτων 

1 

Ποσοτικοποίηση εξωσωμάτων (exosomes) στο πλάσμα (με χρήση 
μαγνητικών σφαιριδίων) με κυτταρομετρία ροής.  Να περιλαμβάνεται 
εσωτερικό control 

 
400 (είδος 85) 

2 

Απομόνωση εξωσωμάτων από βιολογικά υγρά (με χρήση μαγνητικών 
σφαιριδίων) με κυτταρομετρία ροής 

100 (είδος 86) 

3 
Ποσοτικοποίηση επιφανειακών δεικτών αιμοπεταλίων με κυτταρομετρία 
ροής 

200  (είδος 87) 

4 
Έλεγχος Microparticles (MPs) με κυτταρομετρία ροής 

300 (είδος 88) 
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Α/Α ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Αριθμός δειγμάτων 

5 Έλεγχος microparticles (MPs) λευκοκυττάρων με κυτταρομετρία ροής 100 (είδος 89) 

6 
Ποσοτικοποίηση αντι-αιμοπεταλιακών αντισωμάτων με κυτταρομετρία 
ροής  

150 (είδος 90) 

7 
Προσδιορισμός τίτλου αιμοσυγκολλητινών  IgG anti-A με κυτταρομετρία 
ροής 

300 (είδος 91) 

8 
Προσδιορισμός τίτλου αιμοσυγκολλητινών  IgM anti-A με κυτταρομετρία 
ροής 

200 (είδος 92) 

9 
Προσδιορισμός τίτλου αιμοσυγκολλητινών IgG anti-B  με κυτταρομετρία 
ροής 

300 (είδος 93) 

10 
Προσδιορισμός τίτλου αιμοσυγκολλητινών  IgM anti-Β με κυτταρομετρία 
ροής 

200 (είδος 94) 

11 
Ποσοτικοποίηση αντι-PF4 αντισωμάτων με κυτταρομετρία ροής 

100 (είδος 95) 
 

12 
Πλήρες kit ανάλυσης αντισωμάτων ορού έναντι αιμοπεταλίων (IgG, IgM, 
IgA) 

150 (είδος 96) 

13 
Έλεγχος γλυκοπρωτεινικών υποδοχέων αιμοπεταλίων: Ib με 
κυτταρομετρία ροής 

100 (είδος 97) 

14 
Έλεγχος γλυκοπρωτεινικών υποδοχέων αιμοπεταλίων: IX με 
κυτταρομετρία ροής 

100 (είδος 98) 

15 
Έλεγχος γλυκοπρωτεινικών υποδοχέων αιμοπεταλίων: V με 
κυτταρομετρία ροής 

100 (είδος 99) 

16 
Έλεγχος γλυκοπρωτεινικών υποδοχέων αιμοπεταλίων: Ia με 
κυτταρομετρία ροής 

100  (είδος 100) 

17 
Έλεγχος γλυκοπρωτεινικών υποδοχέων αιμοπεταλίων: IIIa με 
κυτταρομετρία ροής 

100  (είδος 101) 

18 
Έλεγχος γλυκοπρωτεινικών υποδοχέων αιμοπεταλίων: IIb με 
κυτταρομετρία ροής 

100 (είδος 102) 

19 
Έλεγχος γλυκοπρωτεινικών υποδοχέων αιμοπεταλίων: P-SELECTIN με 
κυτταρομετρία ροής 

 300  (είδος 103) 

20 
Έλεγχος ενεργοποίησης αιμοπεταλίων με επιφανειακή ανίχνευση του 
μορίου Annexin V με κυτταρομετρία ροής 

300  (είδος 104) 

21 
Έλεγχος ενεργοποίησης αιμοπεταλίων με επιφανειακή ανίχνευση του 
συμπόκου CD41/CD61 με κυτταρομετρία ροής  

100  (είδος 105) 

22 Πλήρες kit ανάλυσης PNH με συνδυασμό CD157/CD64/CD45 100 (είδος 106) 

23 
Πλήρες panel ελέγχου PNH με Flaer σε Κοκκιοκύτταρα με κυτταρομετρία 
ροής 

100 (είδος 107) 

24 
Πλήρες panel ελέγχου PNH με Flaer σε Μονοκύτταρα με κυτταρομετρία 
ροής 

100 (είδος 108) 

25 
Πλήρες panel ελέγχου PNH με CD59 σε Eρυθροκύτταρα με κυτταρομετρία 
ροής 

100 (είδος 109) 

26 
Προσδιορισμός διαλυτών μορίων πλάσματος συσχετιζόμενων με 
φλεγμονή, με κυτταρομετρία ροής 

200 (είδος 110) 
 

27 
Προσδιορισμός διαλυτών μορίων πλάσματος συσχετιζόμενων  θρόμβωση, 
με κυτταρομετρία ροής 

400 (είδος 111) 
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Α/Α ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Αριθμός δειγμάτων 

Α/Α ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

1 
Υγρό περιροής για κυτταρομετρία ροής, CE-IVD 

2 Υγρό καθαρισμού  

3 Σφαιρίδια ελέγχου λειτουργικότητας εξοπλισμού 

4 PBS Flow Cytometry Grade (staining buffer) 

5 Annexin V Binding Buffer 

6 Πλήρες kit σφαιριδίων πσοσοτικοποίησης έκφρασης επιφανειακών μορίων, 5χ1ml 

7 Στήλες ανοσοχρωματογραφίας για απομόνωση  εξωσωματίων 70 - 1000nm 

8 Στήλες ανοσοχρωματογραφίας για απομόνωση  εξωσωματίων 35 - 350nm 

9 Λυτικό διάλυμμα ερυθρών (lyse no wash) 

10 Σωληνάρια κυτταρομετρίας ροής 

  11 
Λοιπά πιθανά αναλώσιμα είδη (που θα εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του αναλυτή), 
ανάλογα με το είδος του αναλυτή που θα επιλεγεί 

 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8:  

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VON 
WILLEBRAND 

Τεχνικές προδιαγραφές 

 Ο αναλυτής να είναι καινούργιος,  σύγχρονης τεχνολογίας και να διαθέτει 
πιστοποιητικό CE, IVD.   

 Να λειτουργεί υπό τάση 220 Volt. 

 Να είναι απλός στη χρήση με δυνατότητα αυθημερόν εξαγωγής αποτελεσμάτων. 

 Η μέθοδος να είναι απλή, με αναπαραγώγιμα αποτελέσματα, και να απαιτεί όσο το 
δυνατόν λιγότερες προπαρασκευαστικές διεργασίες από το χειριστή. 

 Να μην απαιτείται blotting. 

 Να χρησιμοποιεί έτοιμα gel αγαρόζης, με σαφή απεικόνιση των αποτελεσμάτων. 

 Να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ μικρών, ενδιάμεσων και μεγάλων πολυμερών 
του παράγοντα Von Willebrand, προκειμένου να προκύπτει με σαφήνεια ο τύπος της 
νόσου Von Willebrand του ασθενή. 

 Η εικόνα των πολυμερών από το gel αγαρόζης να διαβάζεται σε σαρωτή (scanner) και η 
παραγόμενη καμπύλη να μπορεί να εκτυπωθεί.  

 Το λογισμικό που υποστηρίζει τον αναλυτή να διαθέτει μεγάλη δυνατότητα 
αποθήκευσης αποτελεσμάτων με πλήρη στοιχεία των ασθενών. 

 Να υπάρχει πλήρης και άμεση τεχνική και επιστημονική κάλυψη από την εταιρεία 
(εντός 48 ωρών), εφόσον ζητηθεί.  

 Ο αναλυτής να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, εγχειρίδια χειρισμού 
και συντήρησης. 

 Να πληροί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας. 

 Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO. 
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  
 

Α/Α                                                   ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Αριθμός  
δειγμάτων 

1 Ανίχνευση των πολυμερών του παράγοντα von Willebrand με gel 5 θέσεων  50 (είδος 55) 

2 Ανίχνευση των πολυμερών του παράγοντα von Willebrand με gel 11 θέσεων    330 (είδος 56) 

   

A/A 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

 

1 Όλα τα αναλώσιμα είδη που θα εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του αναλυτή 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9:  

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ 
(σε ασθενείς με οξέα θρομβωτικά σύνδρομα) 

Τεχνικές προδιαγραφές: 

 Ο αναλυτής να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος, σύγχρονης τεχνολογίας, τυχαίας 
προσπέλασης (random access) και η αρχή λειτουργίας του να βασίζεται στη 
χημειοφωταύγεια. 

 Να διαθέτει δύο ρύγχη, ένα για τα αντιδραστήρια και ένα για τα δείγματα για 
αποφυγή επιμολύνσεων. 

 Να διαθέτει 20 τουλάχιστον θέσεις αντιδραστηρίων σε ψυχόμενη περιοχή (<10oC), 
ώστε τα αντιδραστήρια να μπορούν να παραμένουν στον αναλυτή χωρίς να 
αλλοιωθούν και να εξασφαλίζεται η 24ωρη λειτουργία του.  

 Να διαθέτει τουλάχιστον 30 θέσεις δειγμάτων και να έχει τη δυνατότητα να δέχεται 
και σωληνάρια αιμοληψίας και microcups. 

 Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα γραμμικής ανάγνωσης (bar code reader) για 
τα αντιδραστήρια και για τα δείγματα. 

 Να διαθέτει τη δυνατότητα ανάλυσης επειγόντων δειγμάτων καθώς και τη 
δυνατότητα αυτόματης εκτέλεσης διαφορετικών εξετάσεων, όταν τα αποτελέσματα 
είναι εκτός καθορισμένων ορίων (reflex testing). 

 Να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής προτυποποιημένης πρότυπης καμπύλης με τη 
μορφή γραμμικού κώδικα (bar coded card).  

 Να υπάρχει η δυματότητα εξασφάλισης επάρκειας τουλάχιστον 250 κυβεττών επί 
του αναλυτή. 

 Να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τουλάχιστον τις ακόλουθες εξετάσεις: ADAMTS-
13 activity, ACA IgG, ACA IgM, β2GPI IgG, β2GPI IgM, αnti-ß2GPI Domain, D-Dimers, 
HIT IgG, HIT Total Ab, vWF:CB. 

 Να έχει παραγωγικότητα  τουλάχιστον 60 εξετάσεις ανά ώρα. 

 Να συνοδεύεται από Η/Υ και να υπάρχει η δυνατότητα τήρησης αρχείου 
αποτελεσμάτων  

 Να διαθέτει έγχρωμη επίπεδη οθόνη αφής 

 Να διατίθεται πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου QC με διαφορετικά controls 
και διαγράμματα (Levey-Jenning). 

 Το λογισμικό του αναλυτή να είναι φιλικό προς το χρήστη. 

  Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα  

  Να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, εγχειρίδια χειρισμού και 
συντήρησης. 
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 Να πληρεί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας 

 Να φέρει τη σήμανση CE 

 Να υπάρχει πλήρης και άμεση τεχνική κάλυψη από την εταιρεία, εφόσον ζητηθεί. 

 Να υπάρχει δέσμευση από την εταιρεία ότι θα γίνεται προληπτική συντήρηση στον 
αναλυτή (ανεξαρτήτως προβλήματος) τουλάχιστον ανά εξάμηνο. 

 Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO. 
 

Α/Α ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Αριθμός  δειγμάτων 

1 Προσδιορισμός ενεργότητας της  ADAMTS-13 με χημειοφωταύγεια 300 (είδος 61) 

2 Μέτρηση επιπέδων CBA (Collagen Binding Assay) με 
χημειοφωταύγεια 

300 (είδος 62) 

3 Μέτρηση  D-DIMERS  με χημειοφωταύγεια 100 (είδος 63) 

4 Προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι της ηπαρίνης (HIT  IgG) με  
χημειοφωταύγεια 

150 (είδος 64) 

5 Έλεγχος ACA IgG (με  χημειοφωταύγεια) 100 (είδος 65) 

6 Έλεγχος ACA IgM (με  χημειοφωταύγεια) 100 (είδος 66) 

7 Έλεγχος β2GPI  IgG (με  χημειοφωταύγεια) 100 (είδος 67) 

8 Έλεγχος β2GPI  IgM (με  χημειοφωταύγεια) 100 (είδος 68) 

9 Έλεγχος αnti-ß2GPI Domain-Ι (με  χημειοφωταύγεια) 100 (είδος 69) 

   

Α/Α ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

1 Λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls)  για ACA  IgG 

2  Λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls)  για ACA  IgM 

3 Λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls)  για β2GPI  IgG 

4 Λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls)  για β2GPI  IgM 

5 Λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls)  για αnti-ß2GPI Domain 

6 Λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls)  για D-Dimers 

7 Λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls)  για HIT  IgG 

8 Λυόφιλα πλάσματα ελέγχου (controls)  για ADAMTS-13 activity και  VWF: CB 

9 Διάλυμμα  καθαρισμού του αναλυτή 

10 Διάλυμμα  έκπλυσης του αναλυτή 

11 Αντιδραστήριο εκκίνησης του αναλυτή 

12 Κυβέττες αναλυτή 

13 Λοιπά πιθανά αναλώσιμα είδη που θα εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του αναλυτή 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10:   

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ 

Τεχνικές προδιαγραφές: 

 Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα για εκτέλεση των αναλύσεων 
γένεσης της  θρομβίνης και συνεχούς φόρτωσης για δείγματα, αντιδραστήρια και 
αναλώσιμα.  
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 Να ελέγχονται όλες οι παράμετροι γένεσης της θρομβίνης μετά και χωρίς την 
επαγωγή με Θρομβομοντουλίνη.  

 Να δίνεται η δυνατότητα ελέγχου γένεσης της θρομβίνης σε υψηλές και χαμηλές 
συγκεντρώσεις του ιστικού παράγοντα. 

 Να ελέγχεται η παραγωγή θρομβίνης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πήξης, 
συμπεριλαμβανομένων των φάσεων επαγωγής και αναστολής (lag time, Peak 
height, Time to peak, Velocity index, Endogenous thrombin potential, Endogenous 
thrombin potential inhibition, Start tail).  

 ‘Ολες οι παράμετροι να υπολογίζονται αυτόματα. Τα διαγράμματα των 
αποτελεσμάτων να περιλαμβάνουν όλες τις παραμέτρους, προκειμένου να γίνεται 
σωστή εκτίμηση και αξιολόγηση. 

 Ο προσδιορισμός της γένεσης της θρομβίνης να μην επηρεάζεται από τη 
θολερότητα του υπό πήξη πλάσματος. Να μην απαιτείται εξάλειψη του ινωδογόνου 
από τα προς έλεγχο δείγματα. Να αναφερθεί η αρχή της μεθόδου.  

 Να δίνεται η δυνατότητα ανάλυσης και σε φρέσκο και σε καταψυγμένο πλάσμα.  

 Να υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής δοκιμασιών για: α) την εκτίμηση του 
συνολικού πηκτικολογικού μηχανισμού, β) τη διαχείρηση των αιμορροφιλικών 
ασθενών,  γ) τον αποκλεισμό της παρουσίας των γνωστών παραγόντων κινδύνου σε 
ασθενείς  με υποψία θρομβοφιλίας ή θρόμβωσης, δ) τη διαχείρηση ασθενών υπό 
αντιπηκτική αγωγή (ηπαρίνη, VKA, DOACs).  

 Να διαθέτει διαφορετικά ρύγχη για τα δείγματα, standards, controls και τα 
αντιδραστήρια, ώστε να αποκλείεται η επιμόλυνση. 

 Προκειμένου να διασφαλισθεί η αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων, ο 
αναλυτής θα πρέπει: α) να διατηρεί σταθερή και ακριβή θερμοκρασία 37°C, β) να 
χρησιμοποιεί πλάσμα αναφοράς, με τη βοήθεια του οποίου θα κανονικοποιούνται 
τα αποτελέσματα των ασθενών (για λόγους ευκολίας και οικονομίας, είναι 
επιθυμητό η χρήση του εν λόγω πλάσματος να μην απαιτείται σε κάθε μέτρηση).   

 Να υπάρχει η δυνατότητα κατάστασης ετοιμότητας (stand by) για 24ωρη 
λειτουργία. 

 Ο αναλυτής να διαθέτει έγχρωμη ευανάγνωστη οθόνη και εύκολο λογισμικό του 
φιλικό προς το χρήστη. 

 Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα γραμμικής ανάγνωσης (bar code reader) για 
τα δείγματα, τα αντιδραστήρια και τα αναλώσιμα, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια, η προτυποποίηση και η ιχνηλασιμότητα. 

 Να διαθέτει τη δυνατότητα ανάλυσης επειγόντων δειγμάτων. 

 Να συνοδεύεται από Η/Υ και να υπάρχει η δυνατότητα τήρησης αρχείου 
αποτελεσμάτων  

 Να διατίθεται πλήρες πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου με διαφορετικά 
επίπεδα controls, προκειμένου να καλύπτεται όλο το εύρος των αποτελεσμάτων. 

 Να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων. 

 Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα  

 Να συνοδεύεται από εκτυπωτή και όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, εγχειρίδια 
χειρισμού και συντήρησης. 

 Να πληρεί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας. 

 Να φέρει τη σήμανση CE. 

 Να υπάρχει πλήρης και άμεση τεχνική κάλυψη από την εταιρεία, εφόσον ζητηθεί. 

 Να υπάρχει δέσμευση από την εταιρεία ότι θα γίνεται προληπτική συντήρηση στον 
αναλυτή (ανεξαρτήτως προβλήματος) τουλάχιστον ανά έτος. 

 Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO. 
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
 

 
Α/Α 

 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

 
Αριθμός  δειγμάτων 

1 Συνολικός προσδιορισμός της γένεσης της θρομβίνης με και χωρίς την 
επαγωγή με Θρομβομοντουλίνη   

500 (είδος 112) 

2 Έλεγχος γένεσης της θρομβίνης με υψηλές συγκεντρώσεις ιστικού 
παράγοντα (TF) 

250 (είδος 113) 

3 Έλεγχος γένεσης της θρομβίνης με χαμηλές συγκεντρώσεις ιστικού 
παράγοντα (TF) 

250 (είδος 114) 

   

Α/Α ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
 

1 Λυόφιλο πλάσμα βαθμονόμησης για κάθε μία από τις ζητούμενες παραμέτρους 

2 Λυόφιλο πλάσμα ελέγχου (control) - φυσιολογικό 

3 Λυόφιλο πλάσμα ελέγχου (control) - παθολογικό 

4 Διάλυμα καθαρισμού των πιπετόρων του αναλυτή 

5 Διάλυμα απολύμανσης αναλυτή 

6 Λοιπά πιθανά αναλώσιμα είδη που θα εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του αναλυτή  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11:   

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (έλεγχος ασθενών εξωτερικού ιατρείου 
Aιμόστασης και μέτρηση αιμοπεταλίων σε PRP για τον έλεγχο της λειτουργικότητας των 
αιμοπεταλίων)  

Τεχνικές προδιαγραφές: 

 Η αρχή λειτουργίας του αναλυτή να στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες 

μεθόδους μέτρησης κυττάρων.  

 Να είναι αυτόματο και υψηλής ποιότητας σύστημα αιματολογικών εξετάσεων, για 

in vitro διαγνωστική χρήση σε κλινικά εργαστήρια. 

 Συγκεκριμένα ο αναλυτής να ταυτοποιεί τα κύτταρα σύμφωνα με τις εξής ιδιότητες: 

       Α) Να χρησιμοποιεί τη μέθοδο ογκομετρικής αντίστασης για τη   
            μέτρηση των συγκεντρώσεων των λευκοκυττάρων (WBC), των  
            ερυθροκυττάρων (RBC) και των αιμοπεταλίων (PLT). 

             Β) Η συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (HGB) των ερυθροκυττάρων να  
                  μετράται με φωτομετρική μέθοδο.  
             Γ) Το σύστημα να παρέχει μέτρηση διαφορικού τύπου λευκών  

       αιμοσφαιρίων 3 υποπληθυσμών (απόλυτος αριθμός και ένδειξη %   
       λεμφοκυττάρων), αριθμός και ένδειξη % κυττάρων μεσαίου μεγέθους,     
       αριθμός και ένδειξη % κοκκιοκυττάρων) με τη μέθοδο ογκομετρικής  
       αντίστασης. 

 Να χρησιμοποιεί δείγματα ολικού αίματος σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη των 100μL, 

σε ανοικτό και κλειστό φιαλίδιο.  

 Η ταχύτητα μέτρησης να είναι έως και  60 δείγματα την ώρα σε ανοικτό και κλειστό 

σύστημα. 
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 Να μετρά και να υπολογίζει τις παρακάτω βασικές παραμέτρους:  

 Αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων (WBC),  Αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC),  

Αιμοσφαιρίνη (HGB),  Αιματοκρίτη (HCT),  Μέσο όγκο ερυθρών (MCV),  Μέση 

ποσότητα αιμοσφαιρίνης (MCH),  Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC),  

Εύρος κατανομής ερυθρών SDRDW-SD, Εύρος κατανομής ερυθρών CVRDW-CV, 

Αριθμός αιμοπεταλίων (PLT),  Αιμοπεταλιοκρίτη (PCT),  Μέσο όγκο αιμοπεταλίων 

(MPV), Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων SDPDW-SD, Εύρος κατανομής 

αιμοπεταλίων CVPDW-CV, Αριθμός μεγάλων αιμοπεταλίων P–LCC, Ποσοστό 

μεγάλων αιμοπεταλίων P–LCR, Αριθμός και ένδειξη % λεμφοκυττάρων LYM%,    

Αριθμός κυττάρων μεσαίου μεγέθους  MID, Ποσοστό % κυττάρων μεσαίου 

μεγέθους MID%, Αριθμός κοκκιοκυττάρων GRA, Ποσοστό % κοκκιοκυττάρων GRA%. 

 Να υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης αριθμού αιμοπεταλίων σε πλάσμα πλούσιο σε 

αιμοπετάλια (PRP). 

 Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος τα αντιδραστήρια να μην περιέχουν 

κυάνιο. 

 Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να γίνεται με διεθνώς αποδεκτή και βιβλιογραφικά 

τεκμηριωμένη μέθοδο.  

 Να διαθέτει  ή να συνοδεύεται από οθόνη στην οποία να εμφανίζονται τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων με τα αντίστοιχα ιστογράμματα  λευκών, ερυθρών 
και αιμοπεταλίων. 

 Να διαθέτει τους εξής τύπους δειγματοληψίας: Α) Χειροκίνητο σύστημα ανοικτού 
τύπου, Β)  Χειροκίνητο σύστημα κλειστού τύπου. 

 Το ρύγχος δειγματοληψίας να αυτοκαθαρίζεται μετά από κάθε μέτρηση χωρίς την 
παρέμβαση του χειριστή, ώστε να μην έρχεται σε επαφή το προσωπικό με τυχόν 
υπολείμματα δειγμάτων στο ρύγχος. 

 Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της στάθμης των αντιδραστηρίων και 
αποβλήτων. Να διαθέτει σύστημα προειδοποίησης του χειριστή για τη στάθμη των 
αντιδραστηρίων και των αποβλήτων. 

 Να διαθέτει οθόνη αφής, στην οποία να εμφανίζονται τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων με τα αντίστοιχα ιστογράμματα λευκών, ερυθρών και αιμοπεταλίων. 

 Να διαθέτει bar code reader  για την εισαγωγή των στοιχείων των δειγμάτων. 

 Να διαθέτει πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου, με τα απαραίτητα υλικά ποιοτικού 
ελέγχου. Οι τιμές στόχοι των υλικών ποιοτικού ελέγχου να φορτώνονται στον 
αναλυτή αυτόματα από bar code reader ή από USB. 

 Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας με LIS. 

 Να διαθέτει τη δυνατότητα αποθηκευσης αρχείου 10000 δειγματων.  

 Να διαθέτει εκτυπωτή για εκτύπωση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων. 

 Η καθημερινή συντήρηση και ο καθαρισμός να είναι διαδικασίες απλές και 
αυτοματοποιημένες. 

 Να συνοδεύεται από  σύστημα σταθεροποίησης τάσης (UPS), για συνέχιση της 
λειτουργίας του αναλυτή σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος και αυξομειώσεων 
της τάσης του δικτύου. 

 Να δουλεύει με 220V, 50Hz και να φέρει σήμανση CE Mark. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει απαραίτητα φύλλο συμμόρφωσης με 
σαφείς παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια, τεχνικές περιγραφές, οδηγίες χρήσεως 
και άλλα επίσημα έγγραφα. 

 Να πληροί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας. 

 Να υπάρχει πλήρης και άμεση τεχνική κάλυψη από την εταιρεία, εφόσον ζητηθεί. 
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 Να υπάρχει δέσμευση από την εταιρεία ότι θα γίνεται προληπτική συντήρηση στον 
αναλυτή (ανεξαρτήτως προβλήματος) τουλάχιστον ανά εξάμηνο. 

 Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO. 
 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
 

 
Α/Α 

 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

 
Αριθμός  δειγμάτων 

1 Μέτρηση αριθμού αιμοπεταλίων σε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια 
(PRP) και έλεγχος γενικής αίματος σε επείγοντα περιστατικά του 
Ιατρείου Αιμόστασης 

9000 (είδος 119) 

   

Α/Α 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

1  Calibrator  για βαθμονόμηση  

2 Δείγματα ελέγχου λειτουργίας (controls) 

3 Διάλυμμα καθαρισμού αναλυτή (Cleaner) 

4 Ειδικό διάλυμμα καθαρισμού πιπεττόρων (Hypoclean)  

5 Διάλυμμα αραιώσεως (Diluent)  

6 Λοιπά πιθανά αναλώσιμα είδη (που θα εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του αναλυτή) 
ανάλογα με το είδος του αναλυτή που θα επιλεγεί 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Η Μονάδα Ελέγχου Αιμόστασης της ΝΥ Αιμοδοσίας του ΓΝΑ Λαϊκό καταθέτει τις ανωτέρω 
προδιαγραφές σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σήμερα στον διεθνή επιστημονικό χώρο για την 
εργαστηριακή διερεύνηση των αιμοστατικών διαταραχών. 
Ο αριθμός των δοκιμασιών που ζητείται για τα αντιδραστήρια αιμόστασης δεν αντιστοιχεί 
επ΄ ακριβώς στον αριθμό των  εξεταζομένων ασθενών από το Κέντρο Αίματος. Αυτό 
συμβαίνει για τους εξής λόγους: 

1. Η ευαισθησία των αντιδραστηρίων αιμόστασης (σταθερότητα για    περιορισμένο 
χρονικό διάστημα μετά την ανασύσταση) δεν επιτρέπει την χρήση μέχρι εξαντλήσεως 
του ανασυσταμένου όγκου τους, άνεξαρτήτως αριθμού δειγμάτων που έχει ελεγχθεί 
και την ποσότητα του αντιδραστηρίου που έχει χρησιμοποιηθεί.  Επιβάλλεται η 
αχρήστευσή τους.  

2. Για κάθε  flacon αντιδραστηρίου που τοποθετείται σε αναλυτή υπάρχει ένας ‘νεκρός 
όγκος – dead volume’  που δεν χρησιμοποιείται και αποσκοπεί στην προστασία των 
πιπετόρων του αναλυτή,  με αποτέλεσμα να μην υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία με τον 
εν δυνάμει  αριθμό των δηλωμένων δοκιμασίων  από το κάθε εμπορικό  kit  και των 
πραγματικά εξεταστέων δειγμάτων. 

3. Πολλές από τις δοκιμασίες αιμόστασης διενεργούνται εις διπλούν (διεθνείς 
κατεθυντήριες οδηγίες), ενώ σε κάποια από τα πρωτόκολλα ο αριθμός αυτός είναι 
μεγαλύτερος, με σκοπό την μεγαλύτερη αξιοπιστία των ελέγχων που διενεργούνται, 
ιδιαίτερα δε αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του  ότι στις πλείστες των περιπτώσεων ο 
έλεγχος διενεργείται άπαξ και χαρακτηρίζει ασθενείς δια βίου. 

4. Θα πρέπει, επίσης, να λήφθεί υπ΄ όψιν ότι για κάθε δοκιμασία επιβάλλεται να γίνεται 
εκ των προτέρων  καμπύλη βαθμονόμησης  και σε καθημερινή βάση έλεγχος 
δειγμάτων ελέγχου (controls), φυσιολογικών και μη, σε κάποιες περιπτώσεις δε και 
παραπάνω από μια φορά την ημέρα. 

5. Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι λόγω ακριβώς της ευαισθησίας των 
αιτούμενων δοκιμασιών και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων σύμφωνα με την 
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κλινική κατασταση και το ιστορικό του εξεταζομένου, σε αρκετές περιπτώσεις 
επιβάλλεται επανάληψη κάποιας δοκιμασίας και αλληλοδιάδοχες δοκιμασίες ιδίως 
για ασθενείς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση  και απαιτείται καθορισμός της 
θεραπευτικής αγωγής με βάση τα επίπεδα των παραγόντων με έλλειψη. 

6. Δεδομένου ότι οι αιμοστατικές διαταραχές αποτελούν αντικείμενο συνεχούς έρευνας 
με διευρυνόμενες εφαρμογές σε όλα τα πεδία της κλινικής ιατρικής, η Μονάδα 
Ελέγχου Αιμόστασης του Γεν. Λαικού Νοσοκομείου Αθηνών, η οποία αποτελεί και 
Κέντρο Αναφοράς Αιμορραγικών Διαταραχών της Ευρωπαΐκής Ένωσης για την Ελλάδα, 
ζητά να υπάρχει, στο προσεχές έτος που θα ισχύει ο παρών διαγωνισμός, η 
δυνατότητα πρόσβασης σε τεχνικό εξοπλισμό και αντιδραστήρια που δεν είναι 
δυνατό να προβλεφθούν την παρούσα στιγμή, εφόσον η ανάγκη αυτή θα έχει 
τεκμηριωθεί επιστημονικά, για την ορθότερη ταυτοποίηση και αντιμετώπιση των 
αιμοστατικών διαταραχών τόσο των εσωτερικών ασθενών του Νοσοκομείου όσο και 
του γενικότερου πληθυσμού που απευθύνεται στο Κέντρο.   
 

Βαθμολογία για τα παραρτήματα 1 έως 11: 
 

  Ομάδα Α Συντελεστής 

1 Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης X 30% 

2 Ποιότητα και αποδοτικότητα  του   αναλυτή                    
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 

X 20% 

3 Λειτουργικά χαρακτηριστικά του   αναλυτή                          X 20% 

 Σύνολο ομάδας Α                                                                                                                       70% 

  Ομάδα Β Συντελεστής 

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας                                      X 10% 

2 Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης  του αναλυτή                              
(παρεχόμενο service από τον προμηθευτή, ύπαρξη 
ανταλλακτικών κλτ) 

X 10% 

3 Χρόνος παράδοσης                                                     X 5% 

4 Επίδειξη λειτουργίας- εκπαίδευση προσωπικού         X 5% 

   Σύνολο ομάδας Β                                                              30% 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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