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 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ/ΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

 
 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 
Ο ΙατροΤεχνολογικός Εξοπλισμός που θα   στο Αιματολογικό τμήμα πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από πιστοποίηση και αποδοτικότητα κατάλληλης αξιοπιστίας. 
 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ  
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 365 ΗΜΕΡΕΣ/ΕΤΟΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ 5 DIFF   270.000/ETOΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΚ       40.000/ ΕΤΟΣ 
SLIDES                   18.000/ETOΣ 
Στην οικονομική προσφορά να περιλαμβάνονται όλα τα επιμέρους κόστη λειτουργίας του 
συστήματος. 
1)ΕΝΑ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 
2) ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : 3 CONTROLS (1 NORMAL, 1 LOW, 1 HIGH)/ ΗΜΕΡΑ 
Η κατασκευάστρια εταιρεία του προμηθευόμενου αναλυτή, να παρέχει πρότυπο 

παρασκεύασμα ελέγχου (control) για όλες ανεξαιρέτως τις παραμέτρους, για τον εσωτερικό 

ποιοτικό έλεγχο του αναλυτή και πρότυπο αίμα ρύθμισης του (calibrator) για όλες τις 

βασικές παραμέτρους (WBC, RBC, HgB, HCT, MCV, PLT).                  

ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΙΣ  (3) ΥΨΗΛΗΣ  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΕΚ ΚΑΙ ΕΜΠΥΡΗΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ.ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΧΡΩΣΕΩΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΑ 

ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 305.000,00 € 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

I. Για τον αναλυτή ή συνδυασμό αναλυτών 

1. Να είναι σύγχρονης  τεχνολογίας και να δύναται να αναλύει τα έμμορφα στοιχεία του 
αίματος σε απόλυτο αριθμό και σε ποσοστό. 
 

2. Να διαχειρίζεται τα δείγματα – σωληνάρια αρχικής αιμοληψίας με αυτόματη αραίωση 
δειγμάτων, αντιδραστηρίων, controls. Να δοθεί  περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση 
ροής εργασιών των δειγμάτων. 

3. Δυνατότητα ανάλυσης σε άλλα βιολογικά υγρά  πέρα του φλεβικού όπως π.χ. 
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εγκεφαλονωτιαίο, πλευριτικό, αρθριτικό, κ.α. Να κατατεθεί επίσημη παραπομπή στα 
τεχνικά έντυπα του κατασκευαστή ή σε επίσημες δημοσιεύσεις. 

4. Να εκτελούνται αυτόματα η μέτρηση των κάτωθι παραμέτρων από το φιαλίδιο της 
γενικής αίματος: 

 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Αριθμός λευκών 
αιμοσφαιρίων  

  

2 
Αριθμός ερυθρών 

αιμοσφαιρίων  
  

3 
Απόλυτο αριθμό και 

ποσοστό % των 
εμπυρήνων ερυθρών 

  

4 Αιματοκρίτη   

5 Αιμοσφαιρίνη   

6 MCH   

7 MCV   

8 MCHC   

9 RDW   

10 PLT   

11 PDW   

12 MPV   

13 PCT 
 

14 

Aπόλυτο αριθμό και 
ποσοστό % των 

υποπληθυσμών του 
λευκοκυτταρικού 

διαφορικού τύπου 

Το άθροισμα του 
ποσοστού των  
υποπληθυσμών να είναι 
100. 

15 

Απόλυτο αριθμό και 
ποσοστό % των 

δικτυοερυθροκυττάρων 
(ΔΕΚ) 

  

16 Δείκτη ωρίμανσης των ΔΕΚ   

17 

Δείκτη 
αιμοσφαιρινοποίησης των 

ΔΕΚ ή αντίστοιχου 
αποτελέσματος 

  

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
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18 

τον διαφορικό τύπο των 
δικτυοερυθροκυττάρων 
ανάλογα με το βαθμό 
αωρότητας τους, σε 
απόλυτο αριθμό και 

ποσοστό %  

    

 

5. Η παραγωγικότητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 100 δείγματα ανά ώρα στο 
αυτόματο κλειστό σύστημα,  για όλες τις βασικές αιματολογικές παραμέτρους, από τις 
οποίες εξαιρείται η μέτρηση των ΔΕΚ. 
 

6. Να αναφερθούν και να περιγραφούν οι χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες μέτρησης 
που θα διασφαλίζουν την ορθότητα των αποτελεσμάτων. 

7. Να αναφερθεί ο μικρότερος όγκος δείγματος προς ανάλυση τόσο στο ανοιχτό όσο και 
στο κλειστό σύστημα(μL/ανοιχτό/κλειστό) και να διασφαλίζεται η ακρίβεια των 
αραιώσεων. Η δυνατότητα ανάλυσης δείγματος τριχοειδικού προαραιωμένου αίματος 
θα αξιολογηθεί.  

8. Να διαθέτει πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου για την αξιόπιστη λειτουργία του οργάνου.  

9. Να  διαθέτει αναγνώριση δειγμάτων και αντιδραστηρίων με barcode. 

10. Ο διαχειριστής δειγμάτων του συστήματος να : 
α) διαθέτει ένα σημείο εισαγωγής φορέων δειγμάτων , να αναφερθεί η χωρητικότητα 
β) επιτρέπει τη διενέργεια επειγόντων αναλύσεων (STAT) . 
 

11. Να διαθέτει χειροκίνητο και αυτόματο σύστημα δειγματοληψίας, με δειγματολήπτη 
100 τουλάχιστο θέσεων: 

a. Το αυτόματο σύστημα, να χρησιμοποιεί κλειστά σωληνάρια, όλων των 
εταιρειών και να διαθέτει γραμμικό κώδικα για την ανάγνωση των 
κωδικοποιημένων στοιχείων του ασθενή από το φιαλίδιο, επίσης να 
εξασφαλίζει την ακριβή επάρκεια αίματος για την διεξαγωγή της γενικής 
αίματος. 

b. Και στις δυο περιπτώσεις δειγματοληψίας, τα ακροφύσια να καθαρίζονται 
αυτόματα. 

c. Πριν από την αναρρόφηση του αυτόματου δειγματολήπτη να προηγείται 
αυτόματη ανάδευση. Να περιγραφεί. 

12. Οι κατανομές των κυττάρων να εμφανίζονται στην οθόνη έγχρωμα και να 
εκτυπώνονται σε μορφές νεφελογραμμάτων, ιστογραμμάτων, κλπ παρέχοντας με 
αυτόν τον τρόπο ασφαλείς και χρήσιμες πληροφορίες που υποβοηθούν τη διάγνωση. 

13. Να δοθούν στοιχεία για την   ακρίβεια (WBC count/RBC count, Hemoglobin/platelet, 
MCV ή Hct), τη γραμμικότητα (WBC count/RBC count, Hemoglobin/platelet, MCV(fl) ή 
Hct (%)) και την επαναληψιμότητα  των μετρήσεων . 

14. Να έχει αυξημένες δυνατότητες στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από δείγματα 
που περιέχουν παθολογικά κύτταρα, καθώς επίσης και από δείγματα με ελαττωμένο ή 
αυξημένο αριθμό κυττάρων. Αναλυτικότερα και αναφορικά με:                                                                                                                                                                                                                                                                
την μορφολογία των λευκών αιμοσφαιρίων να επισημαίνει:  

 τα άτυπα λεμφοκύτταρα 
 τους βλάστες 
 την λευκοπενία 
 την λευκοκυττάρωση 
 την λεμφοπενία 
 την ουδετεροπενία 
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 την ουδετεροφιλία 
 την μονοκυττάρωση 
 την ηωσινοφιλία 
 την βασεοφιλία 
 τα άωρα κύτταρα  της κοκκιώδους σειράς(μεταμυελοκύτταρα, 

μυελοκύτταρα, προμυελοκύτταρα). Αν διατίθεται η δυνατότητα 
μέτρησης σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό, να προσφερθεί και θα 
βαθμολογηθεί. 

την μορφολογία των ερυθρών αιμοσφαιρίων να επισημαίνει:  
 την ανισοκυττάρωση 
 την μικροκυττάρωση 
 μακροκυττάρωση και ποικιλοκυττάρωση, όπως και την ύπαρξη αναιμίας, 

ερυθροκυττάρωσης, θραυσμάτων και συγκολλήσεων ερυθρών.  
την μορφολογία των αιμοπεταλίων να επισημαίνει: 

 την ύπαρξη συσσωματωμένων αιμοπεταλίων 
 γιγάντιων αιμοπεταλίων 
 την θρομβοπενία και 
 την θρομβοκυττάρωση 

 

15. Να διασφαλίζεται η έγκαιρη αντικατάσταση των αντιδραστηρίων. Να περιγραφεί 
αναλυτικά το σύστημα (ειδοποιήσεις,κα). 

16. Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου και βαθμονόμησης. Να περιγραφεί αναλυτικά. 

17. Να διαθέτει : 
α. Λογισμικό και υλικοτεχνική υποδομή για την  αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων των αιματολογικών αναλυτών, σύμφωνα με βιομετρικούς 

κανόνες και κανόνες που προκύπτουν από τις ανάγκες του εργαστηρίου με τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται όλους 
τους τύπους αιματολογικών αναλυτών της προθημεύτριας εταιρίας 
ταυτόχρονα. Η διαχείριση να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες του 
αναλυτή (τιμές παραμέτρων, νεφελογράμματα,  ιστογράμματα, 
επισημάνσεις, κτλ). 

 Αμφίδρομη  επικοινωνία μέσω κατάλληλου πρωτοκόλλου, κατά 
προτίμηση (TCP/IP). 

 Λειτουργικό σύστημα, Ελληνικά Windows 2000, XΡ ή νεότερο 

 Να διαθέτει πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας χρηστών μέσω κωδικών. 

 Για την εισαγωγή  δημογραφικών στοιχείων των ασθενών να 
περιλαμβάνονται απαραίτητα τα πεδία: 
  Αριθμός μητρώου 
 Όνομα 
 Επίθετο 
 Φύλο 
 Κλινική 
 Ημερομηνία-ώρα  κα 

 δυνατότητα δημιουργίας αρχείου (φακέλου) του ασθενούς με 
ιστορικό, αντικειμενική εξέταση , παρακολούθηση κλπ. 

 Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backup). 

 Συνεχής λειτουργία 24 ώρες την ημέρα σε 7μερη βάση 
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18. Να διαθέτει φιλική προς το χρήστη  διεπαφή (interface), δυνατότητα εκτύπωσης και να 
αναλυθούν οι δυνατότητες του λογισμικού , που θα συνοδεύει τον προσφερόμενο 
εξοπλισμό. 
Να έχει την δυνατότητα εφαρμογής κανόνων αξιολόγησης των πληροφοριών των 
αναλυτών και του αρχείου ασθενών στην πλειονότητα των κάτωθι: 

 Θέσπιση κανόνων ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου. 
 Ενεργοποίηση των κανόνων με την έναρξη του προγράμματος. 
 Αυτόματος έλεγχος του αποτελέσματος της κάθε παραμέτρου 

(απόλυτος αριθμός και επί % μεταβολή), της κλινικής που προέρχεται 
το δείγμα, της ώρας αιμοληψίας, της παραγγελίας και συνδυασμού 
όλων των παραπάνω. 

 Σύγκριση των παραμέτρων με το προηγούμενο ιστορικό του ασθενούς, 
εμφανίζοντας τις δύο τελευταίες γενικές αίματος στην οθόνη. 

 Από τις συγκρίσεις και τους ελέγχους των προκαθορισμένων κανόνων,  
να προτείνεται η καταλληλότερη ενέργεια πχ. επανεξέταση του 
δείγματος, στρώσιμο-βαφή πλακιδίου, άμεση ενημέρωση Ιατρού κτλ.  

 Να είναι διαθέσιμο το ιστορικό του ασθενούς (έως και δέκα γενικών 
περίπου) σε μια οθόνη. 

 Το πρόγραμμα να συνδέεται με εκάστοτε διαθέσιμο LIS του 
Εργαστηρίου με αμφίδρομη επικοινωνία και με κατά προτίμηση βάση 
το πρωτόκολλο ASTM. 

 Το πρόγραμμα θα επιδειχθεί στο αρμόδιο προσωπικό και σε 
κατάλληλο και κοινώς αποδεκτό χώρο, προς απόδειξη των ανωτέρω 
ζητούμενων χαρακτηριστικών.  

 

19. Η διαχείριση των αρχείων των ασθενών  και των αποτελεσμάτων να υποστηρίζονται 
στην Ελληνική επί της οθόνης του βασικού ή συνοδευτικού Η/Υ. 

20. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη και εκτυπωτή έγχρωμης εκτύπωσης. 

21. Να συνδεθεί το αναλυτικό σύστημα με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εργαστηρίου 
(LIS) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (HIS): 
 (Σταθμοί Εργασίας:    ). Θα δοθούν αναλυτικά στοιχεία. 

22.  Η λειτουργία του εργαστηρίου είναι συνεχής (24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την 
εβδομάδα). Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στο σύστημα ώστε να καλυφθεί 
η παραγωγικότητα του εργαστηρίου. Ο χρόνος της μειωμένης παραγωγικότητας  να 
μην υπερβαίνει ετησίως τις 48 ώρες. Η τεχνική κάλυψη να καλύπτει όλο το 24ωρο όλη 
την εβδομάδα και να είναι άμεση. 
 

23. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και  
οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης  και σε 
περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών 

 

24. Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές και σε τεχνικά 
έντυπα του κατασκευαστή οίκου  . 

25. Οι προσφέροντες έχουν την υποχρέωση να εντάξουν το εργαστήριο σε εγκεκριμένο 
σύστημα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου. Θα εκτιμηθεί ο κατάλογος ελληνικών 
νοσοκομείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

II. Για τη συσκευή επίστρωσης και χρώσης επιχρισμάτων περιφερικού αίματος 

26. Να εκτελεί επίστρωση  πλακιδίων περιφερικού αίματος και επιλογή τρόπου 

χρώσης αυτών (μονή χρώση ή διπλή χρώση). 
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27. Nα περιγραφεί ο τρόπος μεταφοράς των δημογραφικών στοιχείων του ασθενή  

από τον αιματολογικό αναλυτή. Αν διατίθεται δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς, 

να κατατεθεί και  θα αξιολογηθεί. 
 

28. Αν διατίθεται δυνατότητα επιλογής των δειγμάτων για στρώση και χρώση 

πλακιδίων με αυτόματο τρόπο από το αντίστοιχο λογισμικό που θα προσφερθεί 

μαζί με το σύστημα, να κατατεθεί και θα βαθμολογηθεί. Τα κριτήρια επιλογής να 

καθορίζονται από το εργαστήριο. 
 

29. Να περιγραφεί ο τρόπος  μεταφοράς του προς χρώση δείγματος της γενικής 

αίματος (όπου κρίνεται απαραίτητη η στρώση και χρώση επιχρίσματος) από τους 

αιματολογικούς αναλυτές. Αν διατίθεται δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς, να 

κατατεθεί και  θα αξιολογηθεί. 
 

30. Η όλη διαδικασία επίστρωσης και χρώσης να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, να 

μην απαιτούνται χειροκίνητες διαδικασίες από τον χειριστή και το πλακίδιο που 

προκύπτει να είναι έτοιμο προς μικροσκόπηση.  
 

ΙΙΙ. Προαιρετικά για το σύστημα αυτόματης ταξινόμησης κυττάρων παρασκευασμάτων 
περιφερικού αίματος 

31. Αν διατίθεται σύστημα αυτόματης ταξινόμησης κυττάρων παρασκευασμάτων 
περιφερικού αίματος που θα «διαβάζει» αυτόματα φυσιολογικά και παθολογικά 
παρασκευάσματα περιφερικού αίματος στην πλειονότητα των κάτωθι χαρακτηριστικών 
να προσφερθεί και θα αξιολογηθεί.  

 Το σύστημα να ‘διαβάζει’ αυτόματα φυσιολογικά και παθολογικά 
παρασκευάσματα περιφερικού αίματος μετά την κατάλληλη επίστρωση 
και βαφή. 

 Η ταχύτητα ανάγνωσης – ταξινόμησης των κυττάρων (βάσει υπάρχουσας 
βιβλιοθήκης) να είναι μικρότερη από 3 λεπτά ανά παρασκεύασμα 
(πλακίδιο). 

 Να γίνεται αυτόματος προσδιορισμός του διαφορικού λευκοκυτταρικού 
τύπου. 

 Να μπορεί ο ιατρός να ελέγξει την ορθότητα των αποτελεσμάτων και να 
δύναται να παρεμβαίνει ο ίδιος  για την μεταβολή του αποτελέσματος. 

 Να είναι εφικτή η αποθήκευση των αποτελεσμάτων και των εικόνων των 
κυττάρων σε γνωστό και ευρέως χρησιμοποιούμενο format. 

 Να είναι δυνατή η πρόσβαση στη βάση δεδομένων από οποιαδήποτε 
θέση εργασίας του δικτύου. 

 Να έχει την δυνατότητα δημιουργίας προτύπων με βάση μορφολογικές 
παραμέτρους, τις οποίες θα ορίζει ο χρήστης, με σκοπό την αναγνώριση 
ιδιαίτερης μορφολογίας παθολογικών κυττάρων. 

 Να έχει την δυνατότητα μετάδοσης των δεδομένων και εικόνων μέσω του 
διαδικτύου (τηλεϊατρική) 
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2. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ HPLC ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ 500/ ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 2.400,00 €  

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να διακρίνεται από της υψηλής αξιοπιστίας 
αποτελέσματα. 

2. Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος σταθμός εργασίας και να λειτουργεί με υγρή 
χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) με κατιοντοανταλλακτική στήλη για τον 
καλύτερο και πιο αναλυτικό διαχωρισμό των αιμοσφαιρινών. 

3. Να δοθεί  περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών. 

4. Να έχει μεγάλη ακρίβεια και επαναληψιμότητα στις μετρήσεις αιμοσφαιρίνης (CV < 
3%) 

5. Το προσφερόμενο σύστημα να αποτελείται από μια ενιαία μονάδα μικρών 
διαστάσεων για εύκολη τοποθέτηση / μετακίνηση στο χώρο του εργαστηρίου και να 
διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή και bar code reader 

6. Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στο σύστημα ώστε να καλυφθεί η 
παραγωγικότητα του εργαστηρίου. Ο χρόνος της μειωμένης παραγωγικότητας  να 
μην υπερβαίνει ετησίως τις 48 ώρες. 
 

7. Να μην απαιτεί τη χρήση ειδικών σωληναρίων για ανάλυση αλλά να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν απευθείας σωληνάρια αιμοληψίας κλειστού τύπου 

8. Να αναφερθεί η παραγωγικότητα του αναλυτή. Να διαθέτει αυτόματο 

δειγματολήπτη / δειγματοφορέα τουλάχιστον 20 δειγμάτων. 

 

9. Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης και ανάλυσης αναιμικών 

δειγμάτων, χωρίς προεργασία. 

 

10.  Η συσκευή να μπορεί να διακρίνει διάφορα κλάσματα αιμοσφαιρινών στο δείγμα, 
(S, C, F, Lepore, A1c κλπ). Να παρατεθούν και τα αντίστοιχα χρωματογραφήματα που 
να αποδεικνύουν τον παραπάνω ισχυρισμό. 

11. Αν διαθέτει ανάλυση επειγόντων δειγμάτων να κατατεθεί και θα αξιολογηθεί. 

12. Να συνδεθεί το αναλυτικό σύστημα με το Πληροφοριακό Σύστημα του Εργαστηρίου 
(LIS) και το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (HIS): 
 (Σταθμοί Εργασίας:    ). Θα δοθούν αναλυτικά στοιχεία. 

13. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης UPS με κατάλληλη ισχύ και  
οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης  και σε 
περίπτωση επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών 
 

14. Όλα τα παραπάνω να τεκμηριώνονται απαραίτητα με παραπομπές και σε τεχνικά 
έντυπα του κατασκευαστή οίκου  . 
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3)ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΩΝ  

 

ΦΕΡΡΙΤΙΝΕΣ  7.000/ΕΤΟΣ  

 

Β12 50/ΕΤΟΣ 

 

ΦΥΛΙΚΟ 50/ΕΤΟΣ 

 

Β2 ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗ  50/ΕΤΟΣ 

 

Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  RANDOM ACCESS  ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΛΥΣΗ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ-ΑΙΜΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ  

 

Α/Α 
Είδος εξέτασης 

Αριθμός Εξετάσεων/έτος 

1. FERRITIN 6.100 

2. ΒΙΤΑΜΙΝΗ B12 50 

3. FOLATE  50 

4. B2MG 50 

 

Παρατήρηση : Οι προμηθευτές πρέπει να προσφέρουν τιμή για όλα τα απαιτούμενα υλικά, τα 

κοντρόλ /calibrator κ.λ.π. για τη διενέργεια τών εξετάσεων καθώς και για τα είδη των εξετάσεων που 

πραγματοποιούν οι αναλυτές που θα προσφέρουν και δεν συμπεριλαμβάνονται στον παραπάνω 

πίνακα. 

 

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 13.200,00 € 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ-ΑΙΜΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 

1. Σύγχρονης τεχνολογίας με τυχαία επιλογή δειγμάτων (RANDOM ACCESS). 

2. Να εξασφαλίζει την συνεχή προσπέλαση σε ορούς και αντιδραστήρια χωρίς την 
διακοπή η στάση της οποιασδήποτε λειτουργίας του. 

3. Να έχει δυνατότητα επείγουσας ανάλυσης (stat). Να περιγραφεί ο τρόπος. 

4. Να εκτελεί απαραίτητα τις αιματινικές εξετάσεις φερριτίνης, βιταμίνης Β12, 
φυλλικού οξέως, και Β2 μικροσφαιρίνης 

5. Ταχύτητα ανάλυσης, τουλάχιστον 60 εξετάσεις /ώρα. 

6. Η καμπύλη βαθμονόμησης των εξετάσεων τεκμηριωμένα να παραμένει σταθερή για 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και επί ποινή απόρριψης όχι 
μικρότερο των είκοσι πέντε (25) ημερών.  

7. Να έχει την δυνατότητα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και αποθήκευσης καμπυλών 
βαθμονόμησης από 2 διαφορετικές παρτίδες. 

8. Τα αντιδραστήρια να έχουν τον μεγαλύτερο δυνατό χρόνο ζωής μετά το άνοιγμα της 
κάθε συσκευασίας, ώστε να εξασφαλίζεται  πάντα η λειτουργία του εργαστηρίου με 
υλικά σε ισχύ, χωρίς σπατάλη η κίνδυνο στην αξιοπιστία του κάθε αποτελέσματος. 

9. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης πιθανού θρόμβου στο δείγμα και σύστημα 
δειγματοληψίας που ελαχιστοποιεί την επιμόλυνση από δείγμα σε δείγμα (carry 
over), με ρύγχη μιας χρήσης.  

10. Να έχει δυνατότητα αυτόματης αραίωσης δειγμάτων και να  δέχεται δείγματα σε 
πρωτογενή σωληνάρια (primary tubes), καθώς και σε καψάκια 

11. Να έχει δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης δειγμάτων και αντιδραστηρίων για την 
αποφυγή πιθανών λαθών χειρισμού καθώς και αμφίδρομης επικοινωνίας με 
εξωτερικό λογισμικό (LIS Εργαστηρίου). 

 

 

 

4) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ (A) - ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ (Β) –ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ (Γ) 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ  ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ,ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ 

ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ,ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ,ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  3 ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΜΕ ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ  RANDOM ACCESS ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 265.000,00 € 



 

10 

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 

 

Α.  ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 

Β.  ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

Γ.  ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ 

 

    A.ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΑΝΑΛΥΤΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 

  ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ AT- ΙΙI 400 

2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PROTEIN C activity 400 

3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PROTEIN S activity 200 

4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FREE PROTEIN S (αντιγονικός προσδιορισμός) 100 

5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗΣ 100 

6 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FIBRINOGEN 12.000 

7 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PLASMINOGEN activity 50 

8 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PLASMIN INHIBITOR activity 50 

9 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ D-DIMERS 8.000 

10 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ APC-R 4.000 

11 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Παράγοντα von Willebrand (activity) 200 

12 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Παράγοντα von Willebrand (Ag) 50 

13 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR II DEFICIENCY 50 

14 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR V DEFICIENCY 50 

15 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR VII DEFICIENCY 50 

16 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR VIII DEFICIENCY 50 

17 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR IX DEFICIENCY 50 

18 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR X DEFICIENCY 50 
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19 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR XI DEFICIENCY 50 

20 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR XII DEFICIENCY 50 

21 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ FACTOR XIIΙ ANTIGEN 30 

22 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PT (ανθρώπινη recombinant θρομβοπλαστίνη) 12.000 

23 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ APTT (υγρό αντιδραστήριο) 12.000 

24 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TT 50 

25 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ LUPUS ANTICOAGULANTS (screening) 100 

26 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ LUPUS ANTICOAGULANTS (επιβεβαιωτικά) 100 

27 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ SILICA CLOTTING TIME (screening και επιβεβαιωτικό) 100 

28 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ PiCi % (Protac induced coagulation inhibition) 30 

29 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ HEPARIN LMWH (υγρό αντιδραστήριο) 400 

30 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ HIT 100 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 

 

1. Για την προφύλαξη και ορθή λειτουργία των αναλυτών τα αντιδραστήρια θα πρέπει να διατίθενται 

στα ειδικά φιαλίδια – έτοιμα για χρήση ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη εφαρμογή στον χώρο 

των αντιδραστηρίων και η απ’ ευθείας τοποθέτηση χωρίς μεταγγίσεις.Τα φιαλίδια τών 

αντιδραστηρίων να διαθέτουν barcode για την αυτόματη αναγνώρισή τους απο τους αναλυτές,για 

την αποφυγή σφαλμάτων κατά την τοποθέτηση. 

 

2. Θα πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά πλήρη πρωτόκολλα εφαρμογής των προσφερόμενων 

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) τών προσφερομένων ειδών (υλικά,αναλυτές)   

 

3. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να συνοδεύονται από control & calibrator με αναμενόμενες 

τιμές στους αναλυτές. 
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4. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να διαθέτουν υψηλή σταθερότητα μετά την ανασύσταση (να 

αναφερθεί η διάρκεια). 

 

 

Θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά και τα εξής : 

 

1. Η τιμή ανα συσκευασία όλων των υλικών (αντιδραστηρίων, αναλωσίμων, calibrators,controls) τα 

οποία θα τιμολογούνται από τον προμηθευτή.  

2. Αναλυτικός πίνακας με τα calibrators και controls που απαιτούνται για κάθε εξέταση.Η συχνότητα 

χρήσης των controls για τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο θα προσδιορίζεται απόλυτα απο το 

εργαστήριο ανάλογα με τις εκάστοτε  ανάγκες του. 

3. Δίνεται η δυνατότητα να προσφερθούν και επιπλέον αντιδραστήρια εκτός των ζητούμενων 

εξετάσεων καθώς και όλα τα αναλώσιμα τους, calibrators και controls ή buffers, τα οποία θα 

αξιολογηθούν αναλόγως. 

 

 

 

Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ANΑΛΥΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 

1. 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 τού αναλυτή. 

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

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

4. Να διαθέτει διαφορετικά ρύγχη αναρρόφησης για τα δείγματα και διαφορετικά ρύγχη 
για τα αντιδραστήρια, ώστε να αποκλείεται κατ’ επιθυμία κάθε επιμόλυνση του 
συνδυασμού (δείγματος από δείγμα), (δείγματος από αντιδραστήριο) και 
(αντιδραστηρίου από αντιδραστήριο). Να δοθούν στοιχεία. 

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

6. Να διαθέτει περισσότερες από 40 ψυχόμενες θέσεις αντιδραστηρίων σε 
θερμοκρασία χαμηλότερη του περιβάλλοντος ώστε τα αντιδραστήρια να 
μπορούν να παραμένουν στον αναλυτή μέχρι να καταναλωθούν χωρίς να 
αλλοιωθούν και να εξασφαλίζεται η 24ωρη λειτουργία του. 
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7. Να έχει χωρητικότητα ταυτόχρονης τοποθέτησης 120 τουλάχιστον δειγμάτων και να 
έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης τοποθέτησης δειγμάτων σε καψάκια και σωληνάρια 
αιμοληψίας με ή χωρίς barcode. Η δυνατότητα προσθήκης συστήματος δειγματοληψίας 
από κλειστά σωληνάρια, ώστε να διασφαλίζονται οι χειριστές από επικίνδυνα και 
μολυσματικά δείγματα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 

8. 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 της αρχικής είναι εκτός ορισμένων ορίων. 

9. Να ανιχνεύει αναστολείς των παραγόντων με αυτόματες πολλαπλές αραιώσεις, 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, π.χ. διφασική καμπύλη, χαμηλά επίπεδα 
παραγόντων πήξης, ανεπάρκεια ινωδογόνου κλπ. 

10. Να ελέγχει αυτόματα τη στάθμη των αντιδραστηρίων, δειγμάτων και κυβεττών και να 
ειδοποιεί εάν υπάρχει ανάγκη προσθήκης. Να έχει τη δυνατότητα αυτόνομης 
λειτουργίας για 800 τουλάχιστον εξετάσεις χωρίς την παρουσία του χειριστή. 

11. Να εκτελεί τουλάχιστον τις παρακάτω εξετάσεις: 

 Αντιπηκτικά Τύπου Λύκου με δύο μεθόδους 

 Χρόνο Θρομβίνης 

 Διμερή ινώδους 

 Αντιθρομβίνη ΙΙΙ 

 Πρωτείνη C (activity) 

 Πρωτείνη S (activity) 

 Ελεύθερη Πρωτείνη S (Αντιγονικός Προσδιορισμός) 

 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (vWF:Ag, vWF Activity, II,V,VII,X,VIII,IX,XI,XII,XIII) 

 Χρόνο Προθρομβίνης 

 APTT 

 Fibrinogen 

 Πλασμινογόνο 

 Αναστολέα Πλασμίνης 

 Ομοκυστείνη 

 ΑPC Resistance 

 Επίπεδα Ηπαρίνης. 

12. Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων να γίνεται αυτόματα ανά ασθενή, με τα 
δημογραφικά του στοιχεία με ταυτόχρονη κατ’ επιθυμία αναγραφή των 
φυσιολογικών τιμών ανά εξέταση, ώστε να δύναται να δοθεί ως απευθείας 
απάντηση στον ασθενή. 

13. Να διαθέτει πλήρες πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου QC με διαφορετικά 
controls και διαγράμματα (Levey-Jenning-Westgard κανόνες) και το λογισμικό του να 
είναι φιλικό προς το χρήστη, σε περιβάλλον  Windows. Για λόγους ιχνηλασιμότητας ο 
αναλυτής να αποθηκεύει στοιχεία που σχετίζονται με τις μετρήσεις των δειγμάτων (πχ 
παρτίδες αντιδραστηρίων, ποιοτικός έλεγχος που αντιστοιχεί στις μετρήσεις των 
ασθενών κλπ.). 

14. Να έχει την δυνατότητα προγραμματισμού 200 τουλάχιστον πρωτοκόλλων εξετάσεων, 
να αποθηκεύει αποτελέσματα τουλάχιστον 4 μηνών και να έχει δυνατότητα σύνδεσης 
αμφίδρομα με το μηχανογραφικό σύστημα του Νοσοκομείου. 

15. Να προσφερθεί εφεδρικός αναλυτής που να εκτελεί όλες τις εξετάσεις του κύριου 
αναλυτή. 
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 B.ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΑΝΑΛΥΤΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

Α/Α ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

1 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ: Το προσφερόμενο αντιδραστήριο να είναι 

ανθρώπινο, ανασυνδυασμένο και να μην επηρεάζεται από την παρουσία 

αντιπηκτικών του λύκου. 

14.000 

2 
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ: Το προσφερόμενο αντιδραστήριο να 

είναι υγρό,  και τα φωσφολιπίδια να είναι κεφαλίνη. 
14.000 

3 
ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ: Μέθοδος Clauss. Το αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται από την 

ηπαρίνη. 
17.000 

4 ΧΡΟΝΟΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ 100 

5 ΧΡΟΝΟΣ ΡΕΠΤΙΛΑΣΗΣ 100 

6 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Δ-ΔΙΜΕΡΩΝ: Ανοσοθολοσυμετρική μέθοδος 14.000 

7 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΙΝΩΔΟΥΣ 100 

8 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ αντι-Xa ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΗΠΑΡΙΝΗΣ: 

Χρωματομετρική μέθοδος 
100 

9 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ αντι-Xa ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ 

ΒΑΡΟΥΣ ΗΠΑΡΙΝΗΣ: Χρωματομετρική μέθοδος 
700 

10 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ αντι-Xa ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ FONDAPARINUX: 

Χρωματομετρική μέθοδος 
200 

11 ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ II 100 

12 ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ V 100 

13 ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VII 100 

14 ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VIII 100 

15 ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ IX 100 

16 ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ X 100 

17 ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ XI 100 

18 ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ XII 100 

19 
ΑΝΟΣΟΘΟΛΟΣΥΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VON 

WILLEBRAND 
100 

20 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ XIII 10 
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21 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗΣ: Η μέθοδος να ανιχνεύει όλες τις 

ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχες της αντιθρομβίνης 
800 

22 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΙΝΗΣ 100 

23 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ C 100 

24 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ S: Η μέθοδος να μην επηρεάζεται από 

θεραπευτικές δόσεις ηπαρίνης 
800 

25 
ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ S  :Η μέθοδος να 

μην επηρεάζεται από θεραπευτικές δόσεις ηπαρίνης:  
200 

26 
ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ S :Η μέθοδος να μην 

επηρεάζεται από θεραπευτικές δόσεις ηπαρίνης:  
100 

27 
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΛΥΚΟΥ (αδρή δοκιμασία screening με ενεργοποιητή πυριτιο και 

χαμηλή περιεκτικότητα σε φωσφολιπίδια) 
100 

28 ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΛΥΚΟΥ (επιβεβαιωτική δοκιμασία με εξαγωνικά φωσφολιπίδια) 50 

29 ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΛΥΚΟΥ (αδρή δοκιμασία screening με DRVV) 100 

30 ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΛΥΚΟΥ (επιβεβαιωτική δοκιμασία με DRVV) 100 

31 
POOL φυσιολογικών ανθρώπινων πλασμάτων κατάλληλο για δοκιμασίες 

mixing 
300 

32 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ TAFI 100 

33 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ: Χρωματομετρική μέθοδος 100 

34 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΑΣΜΙΝΗΣ: Χρωματομετρική μέθοδος 100 

35 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ PAI: Χρωματομετρική μέθοδος 100 

36 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΗΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΩΝ 

ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ (PPL activity) 
100 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 
 

1.  Για την προφύλαξη και ορθή λειτουργία των αναλυτών τα αντιδραστήρια αιμόστασης για 

χρήση στους αυτόματους αναλυτές  θα πρέπει να διατίθενται στα ειδικά φιαλίδια – έτοιμα 

για χρήση ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη εφαρμογή στον χώρο των αντιδραστηρίων 

και η απ’ ευθείας τοποθέτηση χωρίς μεταγγίσεις. Τα φιαλίδια των αντιδραστηρίων να 

διαθέτουν barcode για την αυτόματη αναγνώρισή τους από τους αναλυτές, για την 

αποφυγή σφαλμάτων κατά την τοποθέτηση. 
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2.  Θα πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά πλήρη τυποποιημένα πρωτόκολλα εφαρμογής 

των προσφερόμενων 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)   

 

3.  Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να συνοδεύονται από control & calibrator με 

αναμενόμενες τιμές στους αναλυτές. 

 

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

 

Θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά και τα εξής : 

 

1. Η τιμή ανά συσκευασία όλων των υλικών (αντιδραστηρίων, αναλωσίμων, calibrators,controls) τα 

οποία θα τιμολογούνται από τον προμηθευτή.  

2. Αναλυτικός πίνακας με τα calibrators και controls που απαιτούνται για κάθε εξέταση. Η 

συχνότητα χρήσης των controls για τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο θα προσδιορίζεται απόλυτα 

από το εργαστήριο ανάλογα με τις εκάστοτε  ανάγκες του. 

3. Δίνεται η δυνατότητα να προσφερθούν και επιπλέον αντιδραστήρια εκτός των ζητούμενων 

εξετάσεων, τα οποία θα αξιολογηθούν αναλόγως. 

 

 

Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ANΑΛΥΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 

1. Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονου προσδιορισμού πηκτολογικών, χρωματομετρικών 
και ανοσολογικών εξετάσεων σε λειτουργία RANDOM ACCESS για όλες τις εξετάσεις.  

2. Nα διαθέτει έγχρωμη touch-screen οθόνη, απλό λογισμικό, εξωτερικό εκτυπωτή κοινού 
χαρτιού καθώς και ενσωματωμένο σύστημα barcode για την αναγνώριση δειγμάτων και 
αντιδραστηρίων προς αποφυγή σφαλμάτων κατά την τοποθέτηση. 

3. Να διαθέτει διαφορετικά ρύγχη αναρρόφησης για τα δείγματα και διαφορετικά ρύγχη 
για τα αντιδραστήρια, ώστε να αποκλείεται κατ’ επιθυμία κάθε επιμόλυνση του 
συνδυασμού (δείγματος από δείγμα), (δείγματος από αντιδραστήριο) και 
(αντιδραστηρίου από αντιδραστήριο). Να δοθούν στοιχεία 

4. Ο προσδιορισμός των  πηκτικολογικών εξετάσεων να μην επηρεάζεται από την 
παρουσία χολερυθρίνης, αιμοσφαιρίνης και λιπιδίων στο πλάσμα. Να αναφερθεί η 
μεθοδολογία μέτρησης του αναλυτή.  
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5. Nα έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης σε δείγματα χωρίς καθυστέρηση της 
λειτουργίας του και συνεχή δυνατότητα προσθήκης επειγόντων δειγμάτων (stat) και να 
μπορεί να οριστεί ως επείγον, δείγμα που έχει ήδη φορτωθεί στον αναλυτή. 

6. Να είναι δυνατός ο επανέλεγχος ενός δείγματος (rerun) καθώς και η προσθήκη 
εξετάσεων σε δείγματα που ήδη έχουν φορτωθεί στον αναλυτή. 

7. Να είναι επίσης δυνατή η απομάκρυνση κάποιων επιλεγμένων δειγμάτων οποιαδήποτε 
στιγμή, χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση της λειτουργίας του αναλυτή. 

8. Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 200 δειγμάτων, ώστε να είναι δυνατό να 
παραμένουν όλα τα δείγματα της ημέρας φορτωμένα στον αναλυτή για τυχόν 
επανελέγχους ή προσθήκη εξετάσεων αναλόγως των αποτελεσμάτων. 

9. Τα δείγματα να βρίσκονται σε κατάλληλο χώρο ελεγχόμενης θερμοκρασίας, ώστε να 
μην αλλοιώνονται από περιβαλλοντικές συνθήκες όσο παραμένουν στον αναλυτή. 

10. Να έχει επίσης τη δυνατότητα ταυτόχρονης τοποθέτησης δειγμάτων σε καψάκια και 
σωληνάρια αιμοληψίας, με ή χωρίς barcode. Σε περίπτωση που το barcode  δείγματος 
δεν είναι αναγνώσιμο από τον αναλυτή, να είναι εφικτή η χειροκίνητη εισαγωγή 
στοιχείων του δείγματος. 

11. Να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης συστήματος δειγματοληψίας από κλειστά 
σωληνάρια (Cap Piercing), για την ασφάλεια των χειριστών από επικίνδυνα και 
μολυσματικά δείγματα. 

12. Να διαθέτει πραγματική ταχύτητα (παραγωγικότητα) τουλάχιστον 250 test/ώρα. 
13. Να διαθέτει 68 τουλάχιστον θέσεις αντιδραστηρίων – βαθμονομητών – υλικών 

ποιοτικού ελέγχου σε κλειστή και προστατευμένη περιοχή του αναλυτή με σταθερή 
θερμοκρασία χαμηλότερη του περιβάλλοντος για λόγους διατήρησης της σταθερότητάς 
τους και εξασφάλισης της 24ωρης λειτουργίας του αναλυτή. 

14. Να υπάρχουν θέσεις αντιδραστηρίων με δυνατότητα ανάδευσης. 
15. Να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης στον αναλυτή περισσοτέρων του ενός φιαλιδίων 

του ιδίου αντιδραστηρίου ώστε όταν αδειάσει το πρώτο φιαλίδιο, ο αναλυτής 
αυτόματα να χρησιμοποιεί το επόμενο, χωρίς να σταματά τη λειτουργία του και 
καθυστερεί η διενέργεια των εξετάσεων. 

16. 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 εκτελεί αυτόματα επανέλεγχο των δειγμάτων όταν το 
αποτέλεσμα είναι εκτός εύρους μέτρησης. 

17. Να ελέγχει αυτόματα τη στάθμη των αντιδραστηρίων, δειγμάτων, κυβεττών και 
πλυστικών υγρών και να ειδοποιεί εάν οι υπάρχουσες ποσότητες δεν επαρκούν για τις 
εξετάσεις που έχουν προγραμματισθεί. Η φόρτωση των κυβεττών και πλυστικών υγρών 
να είναι συνεχής, χωρίς να απαιτείται διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή. 

18. Η διαχείριση των αποβλήτων του να γίνεται επίσης μέσω του λογισμικού του αναλυτή 
και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. 

19. Οι ποσότητες των αναλωσίμων που φορτώνονται στον αναλυτή να εξασφαλίζουν 
αυτονομία για 1000 τουλάχιστον εξετάσεις χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. 

20. Για λόγους οικονομίας θα ήταν επιθυμητό οι κυβέττες να είναι μεμονωμένες, ώστε να 
εξασφαλίζεται η χρήση (και η αχρήστευση) μιας μόνο κυβέττας για κάθε δοκιμασία. 

21. Να εκτελεί τουλάχιστον τις παρακάτω εξετάσεις: 

  PT 

 APTT 

 Ινωδογόνο 

 Αντιπηκτικά Τύπου Λύκου 

 Χρόνο Θρομβίνης 

 Χρόνο Ρεπτιλάσης 
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 D-DIMERS 

 Μονομερή του Ινώδους (ποσοτικός προσδιορισμός) 

 Αντιθρομβίνη ΙΙΙ 

 Πρωτεΐνη C 

 Πρωτεΐνη S (δραστικότητα) 

 Ελεύθερη Πρωτεΐνη S (αντιγονικός προσδιορισμός) 

 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (vWF:Ag, II,V,VII,X,VIII,IX,XI,XII) 

 Πλασμινογόνο 

 a-2 Αντιπλασμίνη 

 PAI 

 Επίπεδα Ηπαρινών (κλασική, μη κλασματοποιημένη, χαμηλού μοριακού βάρους, 
Fondaparinux). 

Οι εξετάσεις αυτές είναι απαραίτητες για το βασικό έλεγχο αιμορραγικών ή 

θρομβοφιλικών διαθέσεων. Να αναφερθούν επιπρόσθετες εξετάσεις που εκτελεί ο 

αναλυτής. Να αναφερθεί επίσης αν υπάρχουν προβαθμονομημένες εξετάσεις που δεν 

απαιτούν καμπύλη από τον χειριστή. 

22. Να έχει την δυνατότητα προγραμματισμού 200 τουλάχιστον πρωτοκόλλων εξετάσεων. 
23. Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης περισσότερων από 2 διαφορετικών καμπυλών 

ανά παράμετρο αιμόστασης, αναφερόμενες σε 2 διαφορετικούς αριθμούς παρτίδας 
αντιδραστηρίων, με δυνατότητα ορθής διαχείρισης των διαφορετικών παρτίδων 
αντιδραστηρίων κατά την εκτέλεση των εξετάσεων αυτόματα, χωρίς την παρέμβαση 
του χειριστή. Να είναι εφικτή η ταυτόχρονη συνύπαρξη των δύο διαφορετικών 
παρτίδων στον αναλυτή με αυτόματη (χωρίς την παρέμβαση του χειριστή) ορθή χρήση 
της αντίστοιχης καμπύλης. Για λόγους ασφαλείας, ο αναλυτής να μην αποδέχεται 
δεύτερη καμπύλη της ίδιας παρτίδας αντιδραστηρίου. 

24. Να διαθέτει πλήρες πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου με διαφορετικά 
επίπεδα controls και διαγράμματα (Levey-Jennings), με δυνατότητα εκτύπωσης των 
διαγραμμάτων αυτών. Να αναφερθεί, αν υπάρχει, επιπρόσθετη δυνατότητα 
συμμετοχής σε πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου. 

25. Ο αναλυτής να έχει δυνατότητα αποθήκευσης αποτελεσμάτων μεγάλου αριθμού 
φακέλων ασθενών και να μπορεί να συνδεθεί αμφίδρομα με το μηχανογραφικό 
σύστημα του Νοσοκομείου. 

26. 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). 

27. Ο προσφερόμενος αναλυτής να μπορεί να συνδεθεί σε αρθρωτά συστήματα σειρών 
αιματολογικών αναλυτών άλλων εταιρειών για λόγους αυτοματισμού. 

28. Να προσφερθεί εφεδρικός αναλυτής ο οποίος θα εκτελεί όλες τις εξετάσεις που 
ζητούνται για τον κύριο αναλυτή. 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. 
 

 Γ.ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΗ  ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ  

  ΟΛΕΣ  ΟΙ  ΚΑΤΩΤΕΡΩ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ / 

ΕΤΟΣ 

1 

Χρόνος Προθρομβίνης (P.T.).Ανθρώπινη Θρομβοπλαστίνη λυοφιλιοποιημένη ISI= 

1(1,0-1,1)  44.000 

2 

Xρόνος Μερικής Θρομβολαστίνης (a P.T.T.).Yγρό αντιδραστήριο,έτοιμο πρός 

χρήση περιέχον ενεργοποιητή πυρίτιο. 34.000 

3 ΑΡΤΤ ευαίσθητο στην παρουσία αντιπηκτικών λύκου. Υγρό αντιδραστήριο. 100 

4 Προσδιορισμός ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ με χρήση αναραίωτων δειγμάτων. 1.200 

5 Χρόνος Θρομβίνης ( ΤΤ ) με χρωμογόνο υπόστρωμα. 100 

6 Χρόνος Ρεπτιλάσης. (Μέθοδος Πηκτικολογική) 100 

7 Προσδιορισμός Επιπέδων ΗΠΑΡΙΝΗΣ. (Μέθοδος Χρωμογονική) 100 

8 Λειτουργικότητα ΑΤ ΙΙΙ  με Χρωμογόνο υπόστρωμα (βασισμένη στον FII) 700 

9 Λειτουργικότητα ΑΤ ΙΙΙ  με Χρωμογόνο υπόστρωμα (βασισμένη στον FXa) 200 

10 Λειτουργικότητα Πρωτείνης C με Χρωμογόνο υπόστρωμα     700 

11 Λειτουργικότητα Πρωτείνης  S με Πηξιολογική μέθοδο 100 

12 Α2-Αντιπλασμίνη (Μέθοδος Χρωμογονική) 100 

13 Πλασμινογόνο (Μέθοδος Χρωμογονική) 100 

14 Διμερή Ινώδους (Μέθοδος Ανοσολογική).Μεγάλη ευαισθησία. 100 

15 Αντιπηκτικά Λύκου (RVVT) Screening 700 

16 Αντιπηκτικά Λύκου (RVVT) Επιβεβαιωτικό 180 

17 Προσδιορισμός Ρlasminogen Αctivator Ιnhibitor test με Χρωμογόνο υπόστρωμα 100 

18 

Έλεγχος του συνολικού  συστήματος του κύκλου της Πρωτείνης C και του 

παράγοντα FV Leiden. 400 

19 Αντίσταση στην Πρωτείνη  C   100 

20 Προσδιορισμός Αντιγόνου τού Παράγοντα V.Willebrantd  (VW Ag) 100 

21 Λειτουργικότητα Παράγοντα V.Willebrand  (Restosetin Cofactor) 100 
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22 Προσδιορισμός έλλειψης Παράγοντα F II   100 

23 Προσδιορισμός έλλειψηςΠαράγοντα F V   700 

24 Προσδιορισμόςέλλειψης Παράγοντα  F VII    100 

25 Προσδιορισμόςέλλειψης Παράγοντα  F X   100 

26 Προσδιορισμόςέλλειψης Παράγοντα F  VIII  100 

27 Προσδιορισμός έλλειψηςΠαράγοντα F VIII Χρωμογονικά 100 

28 Προσδιορισμός έλλειψηςΠαράγοντα F IX    100 

29 Προσδιορισμός έλλειψηςΠαράγοντα F XI    100 

30 Προσδιορισμόςέλλειψης Παράγοντα F XII   100 

31 Προσδιορισμός έλλειψηςΠαράγοντα F XIII Χρωμογονικά 50 

   

Σημείωση.  

1. Ολα τά προσφερόμενα αντιδραστήρια από α/α 1 έως α/α 31  αποτελούν  ενιαία ομάδα  

(έλεγχος Θρομβοφιλικών Διαθέσεων) καί οι  προσφέροντες πρέπει νά διαθέτουν αντιδραστήρια γιά όλο 

τόν έλεγχο τής πήξης.  

2. Ολα τά προσφερόμενα αντιδραστήρια από α/α   1   έως α/α  31  νά διαθέτουν  barcode καί νά  είναι 

πλήρως αυτοματοποιημένα μέ υψηλή ακρίβεια καί επαναληψημότητα καί αξιοπιστία. 

 

 

 

Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ANΑΛΥΤΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 

1. Ο αναλυτής πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρως 
αυτοματοποιημένος, τυχαίας επιλεκτικής προσπέλασης (Random Access), 
συνεχούς φόρτωσης (Continuous Loading), πολλαπλών επιλογών 
(Μultitasking).  

2. Να εκτελεί ταυτόχρονα πηκτικολογικούς, χρωμογονικούς και 
Ανοσολογικούς προσδιορισμούς για όλα τα δείγματα. 

3. Να μπορεί να πραγματοποιεί όλους τους ελέγχους πήξης – αιμόστασης, 
δηλαδή: 

 χρόνο προθρομβίνης (ΡΤ) 

 χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT) 

 Ινωδογόνο 
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 Παράγοντες Πήξεως (ΙΙ, V, VII, VIII, VIIIchr, IX, X, XI, XII, XIII) 

 Ηπαρίνη 

 α2-αντιπλασμίνη 

 Πλασμινογόνο 

 Πρωτεϊνη-C 

 Πρωτεϊνη S 

 Aντιθρομβίνη ΙΙΙ 

 APC-FVL καί screening 

 APC Resistance 

 Διμερή Ινώδους 

 Von Willebrand Factor (Restocetin Cofactor) 

 Von Willebrand  Ag 

 Θρομβίνη 

 Ρεπτιλάση 

 Αντιπηκτικά Λύκου (RVVT) 

 C1-Inhibitor 

 Ολικό Συμπλήρωμα 

 Αναστολέα Ενεργοποιητή του Πλασμινογόνου (P.A.I.) 
4. Nα διαθέτεi πάνω από  35 θέσεις αντιδραστηρίων εκ των οποίων αρκετές 

να είναι ψυχόμενες για καλύτερη διατήρηση των αντιδραστηρίων.  
5. Να δύναται να πραγματοποιεί, αυτόματα κατά την εισαγωγή και χωρίς την 

παρέμβαση του χρήστη, θετική αναγνώριση δειγμάτων αντιδραστηρίων 
Standards και Controls με χρήση γραμμικού κώδικα (barcode reader). 

6. Να κάνει Αυτόματο έλεγχο και διαχείριση όλων των χρησιμοποιούμενων 
κυβεττών, αναλωσίμων, δειγμάτων, υγρών αντιδραστηρίων με τη βοήθεια 
αισθητήρων στάθμης και να  προειδοποιεί τον χρήστη για τυχούσα 
έλλειψη. 

7. Να κάνει αυτόματη βαθμονόμηση των παραμέτρων εξετάσεων κατ’ 
επιθυμία και κατά τη διάρκεια των μετρήσεων και να έχει δυνατότητα 
αποθήκευσης μεγάλου αριθμού καμπυλών βαθμονόμησης ανά 
παράμετρο που αντιστοιχούν σε διαφορετικό αριθμό παρτίδας 
αντιδραστηρίου. Η δυνατότητα πιστοποίησης με κάποια μεθοδολογία της 
ακρίβειας βαθμονόμησης, θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση. Να 
δοθούν στοιχεία.  

8. Να κάνει μέτρηση επείγοντος STAT ανά πάσα στιγμή καθ’ όλη την 
διάρκεια λειτουργίας και να τα μετρά αμέσως χωρίς να διακόπτεται η 
συνεχής λειτουργία και ροή ανάλυσης των δειγμάτων ρουτίνας του 
αναλυτή. 

9. Να έχει φιλικό και εύχρηστο λειτουργικό σύστημα κατά προτίμηση 
παραθυρικού τύπου (windows), με εικονίδια περιγραφής εντολών εύκολης 
χρήσης, δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου αριθμού αποτελεσμάτων και 
δεδομένων λειτουργίας, δυνατότητα μεγάλης ποικιλίας εκτυπώσεων 
αποτελεσμάτων και στατιστικών δεδομένων λειτουργίας. Να δοθούν 
στοιχεία και εκτυπώσεις ενδεικτικών φορμών προς αξιολόγηση. 

10. Να είναι ανοικτό κατά προτίμηση σύστημα ως προς το προγραμματιστικό 
μέρος, διαθέτοντας ελεύθερα πρωτόκολλα για προγραμματισμό και άλλων 
εξετάσεων. 
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11. Η ενημέρωση του συστήματος με τα εκάστοτε στοιχεία των 
αντιδραστηρίων (Standards, Controls  για ομάδα Lot Numbers κλπ.), να 
γίνεται αυτόματα μέσω κάποιου αποθηκευτικού μέσου ή barcode reader.  

12. Να δύναται να δεχθεί και να διατηρεί στην μνήμη του πάνω από έξη (6) 
διαφορετικές καμπύλες αναφοράς Lot Numbers του ιδίου αντιδραστηρίου. 
Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης στον αναλυτή περισσοτέρων του ενός 
φιαλιδίων του ιδίου αντιδραστηρίου και να κάνει αυτόματα χρήση των 
άλλων όταν και όποτε αδειάζουν τα προηγούμενα χωρίς να σταματά η 
λειτουργία του. 

13. Να δέχεται τουλάχιστον 90 δείγματα σε αρχικά σωληνάρια αιμοληψίας 
κάθε είδους και διαστάσεων προγραμματιζόμενα ένα προς ένα ή κατά 
ομάδες και να έχει τη δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων χωρίς 
να διακόπτεται η λειτουργία του αναλυτή. Κατ’ επιθυμία να δέχεται 
δείγματα μικρού όγκου π.χ. παιδιατρικά, σε ειδικούς υποδοχείς πχ. 
eppendorf , ταυτόχρονα με τα αρχικά σωληνάρια αιμοληψίας. 

14. Να διαθέτει  πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου εξετάσεων και 
αποτελεσμάτων, αυτόματες αραιώσεις και επαναλήψεις μετρήσεων, 
αυτόματο Προγραμματισμό συνέχισης ανάλυσης με σύγκριση 
αποτελεσμάτων (reflex testing). 

15. Να έχει την δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό Η/Υ και  
σύνδεσης με LIS και Ηοst Computer. 

16. Να διαθέτει επαρκή αριθμό ξεχωριστών διανεμητών (pipetors) για 
δείγματα, standards, controls  και αντιδραστήρια. Να δοθούν στοιχεία. 

17. Η εφαρμοζόμενη τεχνική θέρμανσης, ανάμιξης των αντιδρώντων και 
μέτρησης των δειγμάτων να είναι ταχεία, αξιόπιστη και διεθνώς 
αναγνωρισμένη. Να δοθούν στοιχεία. 

18. Να διαθέτει επαρκή χώρο φόρτωσης κυβεττών κατά την έναρξη 
λειτουργίας του  (τουλάχιστον 380), για διεξαγωγή αντίστοιχου αριθμού 
εξετάσεων χωρίς την παρέμβαση του χρήστη.   

19. Η εξέλιξη μετρήσεων των δειγμάτων να εμφανίζεται επί της οθόνης του  
υπολογιστή και να εκτυπώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε 
χρήστη. 

20. Να έχει τη δυνατότητα αυτοελέγχου, εντοπισμού και ανάδειξης τεχνικών 
βλαβών. 

21. Κατά εκκίνηση και μετά το πέρας της ρουτίνας του εργαστηρίου να γίνεται 
αυτόματη έκπλυση χωρίς την επέμβαση του χειριστή,.  

22. Κατά προτίμηση και λόγω εξοικονόμησης χώρου ο αναλυτής να είναι 
επιτραπέζιος και να έχει ταχύτητα άνω των 300  tests/h. 

23. Να κατατεθεί κατάλογος πελατολογίου όπου έχουν εγκατασταθεί ιδίου 
τύπου αναλυτές. 
 

5)ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΚΕ 

  

12.000 ΔΕΙΓΜΑΤΑ/ΕΤΟΣ 

  

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΑΠΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ  ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

 ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 6.000,00€ 

 

 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ.Ε. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ 

1. Να εκτελεί όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις που ορίζονται από το Αιματολογικό 
Εργαστήριο. 

2. Να διαθέτει μεγάλη ακρίβεια & επαναληψιμότητα. 

3. Να διαθέτει ενσωματωμένο αυτόματο δειγματολήπτη με κατά προτίμηση χρήση του 
ιδίου  δειγματοφορέα (Rack) των αιματολογικών μας αναλυτών, (με μία αιμοληψία να 
έχουμε και γενική αίματος από τον αιματολογικό αναλυτή και μέτρηση ΤΚΕ από την 
ζητούμενη συσκευή). 

4. Η αναγνώριση των εξετάσεων να γίνεται αυτόματα. 

5. Να χρησιμοποιεί μικρό όγκο δείγματος  < 2 ml  για άμεσες απαντήσεις σε ειδικά 
τμήματα του νοσοκομείου όπως ΜΕΘ, ΜΜΟ,  ΤΕΠ κλπ. 

6. Τα αντιδραστήριά του να έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια. Να αναφερθεί. 

7. Κατάλληλο Hardware & Software για άμεση σύνδεση με computer. 

8. Να διαθέτει κατάλληλο πληκτρολόγιο κατά προτίμηση αφής, για εισαγωγή διάφορων 
δεδομένων, καθώς επίσης κατάλληλη και ευκρινής οθόνη τύπου LCD, για απεικόνιση 
αποτελεσμάτων μηνυμάτων κλπ. 

9. Να διαθέτει επίσης κατάλληλο εκτυπωτή εκτύπωσης αποτελεσμάτων. Να δοθούν 
στοιχεία. 

10. Να είναι επιτραπέζιος. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Προτείνεται το χρονικό διάστημα της σύμβασης να είναι τουλάχιστον τέσσερα 

(4) έτη.  Η /οι εταιρεία/ες στην οποία/ες θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 

υποχρεούται/νται να παραχωρήσει τον ΙατροΤεχνολογικό  Εξοπλισμό. Τα 

αντιδραστήρια, αναλώσιμα, κ.λ.π. θα παραδίδονται σε συσκευασία συγκεκριμένου 

αριθμού εξετάσεων. Ειδικότερα, στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή 

μονάδας συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά: 

 η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού και η υποχρέωση 

αντικατάστασής του σε περίπτωση βλάβης ή σε περίπτωση 

κυκλοφορίας μηχανήματος νέας τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης, 

 η εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του εργαστηρίου, 

 η αναβάθμιση του λογισμικού του εξοπλισμού και η σύνδεση τους με το 

πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου για όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης, 

 την πλήρη συντήρηση για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης  

 το σύνολο των εργασιών και υλικών συντήρησης και επισκευών, με την 

υποχρέωση τήρησης ελαχίστου αποθέματος ανταλλακτικών και εν γένει 

αναλώσιμων υλικών εντός του νοσοκομείου, 

 ο απαιτούμενος εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος της καλής 

λειτουργίας των μηχανημάτων. 

 Το κόστος ασφάλισης του ΙατροΤεχνολογικού Εξοπλισμού 

  

2. Λόγω της φύσεως και των ιδιαιτεροτήτων της ιατρικής τεχνολογίας που 

φέρουν τα εν λόγω συστήματα και για να προκύψει το μέγιστο δυνατό όφελος 

για το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ προτείνεται το άνοιγμα της βαθμολογίας να είναι 

100 έως 130 βαθμούς. Λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2004/18/ΕΚ Άρθρο 

53, το ΠΔ 60/2007(Α΄64) και το ΠΔ 118/2007 (Άρθρο 3, §3/ Άρθρο 2, 

§2.7) η βαθμολογία ενός κριτηρίου είναι 100 για τις περιπτώσεις που 

καλύπτονται ακριβώς οι όροι και οι απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης και 

μπορεί να αυξάνεται μέχρι 130 βαθμούς για τις περιπτώσεις που 

υπερκαλύπτονται οι όροι και απαιτήσεις. 

3.  Η κάθε προσφορά να περιέχει  δυο τιμές : 

α) την τιμή ανά εξέταση για το ζητούμενο αριθμό εξετάσεων  

β)τιμή για εξετάσεις πέρα του  ζητούμενου αριθμού εξετάσεων  ετησίως. 

4. Ο ΙατροΤεχνολογικός Εξοπλισμός θα είναι το πλέον σύγχρονο Μοντέλο του 

Κατασκευαστικού Οίκου και θα ενσωματώνει δε όλα τα χαρακτηριστικά 

αναλυτών μεγάλου νοσοκομειακού εργαστηρίου, καινούριος και 

αμεταχείριστος. 
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5. Ο ΙατροΤεχνολογικός Εξοπλισμός να υπόκεινται στους Ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς ασφαλείας και αξιοπιστίας οι οποίοι θα κατονομάζονται και 

πιστοποιούνται. Να υπάρχουν και να κατατεθούν έγκυρα πιστοποιητικά ISO 

τόσο για την κατασκευάστρια όσο και για την προμηθεύτρια εταιρεία. 

Ειδικότερα για την προμηθεύτρια εταιρεία να έχει Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2008 και κατά το πρότυπο 

ISO13485:2003 για την τεχνική υποστήριξη. 

6. Όλα τα αντιδραστήρια να είναι εγκεκριμένα για διαγνωστική χρήση (CE-IVD 

98/79) συμβατά με τον προσφερόμενο εξοπλισμό, ο οποίος να είναι 

εγκεκριμένος για διαγνωστική χρήση (CE-IVD 98/79).  

7. Στην προσφορά της κάθε εταιρείας θα πρέπει να υπάρχουν αντίγραφα των 

εσωκλείστων ή άλλων επίσημων φυλλαδίων που θα αφορούν : 

 τα χαρακτηριστικά των αντιδραστηρίων και 

 πληροφορία (μορφή υλικού, διάρκεια ζωής, τρόπος φύλαξης, κ.α) 

σχετική για τα απαραίτητα υλικά (όπως calibrators, controls, 

diluents, buffers, κ.α.)  για όλες τις προσφερόμενες εξετάσεις. 

8. Να αναφερθεί η μέγιστη καταναλισκόμενη ισχύς του αναλυτή ή των 

συστημάτων. 

9. Οι ζητούμενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες των αναλυτών που θα 

προσφερθούν, θα πρέπει απαραιτήτως να πιστοποιούνται με φυλλάδια του 

κατασκευαστικού οίκου. 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ                                                                                      ΓΙΑ ΤΟ  

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ                                                           ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
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