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ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 19.009,51 € µε Φ.Π.Α. 
 

 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ, ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ 

ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΩΝ 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ 

 

1. Να είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένος αναλυτής ειδικών πρωτεϊνών, 

προηγµένης τεχνολογίας, τυχαίας προσπέλασης (Random Access). 

2. Να εκτελεί εξετάσεις εφαρµόζοντας ταυτόχρονα µεθόδους κινητικής 

νεφελοµετρίας τελικού σηµείου, fixed time κινητικές . 

3. Να διαθέτει µεγάλη γκάµα εξετάσεων: (π.χ IgG,  IgA, IgM, C3, C4, cardio 

phase CRP, IgE, RF, ASL κλπ). 

4. Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 90 εξετάσεων την ώρα. 

5. Να έχει αυτόµατο σύστηµα προαραίωσης δειγµάτων (pre-dilution). 

6. Να εκτελεί αυτόµατα, όλες τις απαραίτητες αραιώσεις των δειγµάτων που 

βρίσκονται εκτός γραµµικότητας. 

7. Να χρησιµοποιεί πολλούς τύπους σωληναρίων: πρωτογενή, δευτερογενή, 

eppendorf, ώστε να µην χάνεται χρόνος και να µειώνεται το κόστος κατά το 

χειρισµό δειγµάτων, ιδίως των παιδιατρικών αλλά και αυτών µε πολύ µικρό 

όγκο. 

8. Να έχει δυνατότητα εισαγωγής διαφορετικών τύπων δειγµάτων (πλάσµα, 

ορός, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ούρα ) στον ίδιο υποδοχέα ταυτοχρόνως, αλλά 

και διαφορετικών τύπων σωληναρίων. 

9. Να έχει δυνατότητα να τρέχει πολύ µικρούς όγκους δείγµατος (10-100µl). 

10. Οι µετρήσεις να πραγµατοποιούνται σε σταθερή θερµοκρασία στους 37 ͦC. 

11. Να έχει δυνατότητα αυτόµατης ανίχνευσης µέσω γραµµικού κώδικα (bar 

code) αντιδραστηρίων (reagents), δειγµάτων, πρότυπων ορών βαθµονόµησης 

(calibrators) καθώς επίσης και προτύπων ορών ελέγχου ποιότητας (controls). 

12. Να πραγµατοποιεί αυτόµατο έλεγχο της στάθµης: αντιδραστηρίων (reagents), 

πρότυπων ορών βαθµονόµησης (calibrators) και προτύπων ορών ελέγχου 

ποιότητας (controls) και να προειδοποιεί για τυχόν έλλειψη αυτών, µε χρήση 

προγράµµατος αυτόµατης διαχείρισης (autostock management). 

13. Να είναι αναλυτής συνεχούς ροής (continuous access). 

14. Να έχει δυνατότητα συνεχούς επαναφόρτωσης δειγµάτων και αντιδραστηρίων 

χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του αναλυτή. 

15. Να είναι αναλυτής άµεσης εκκίνησης (Auto start). 

16. Να διαθέτει ειδική µέθοδο προαραίωσης δειγµάτων (prereaction mode) ώστε 

να διασφαλίζεται η µεγαλύτερη προστασία των δειγµάτων από το φαινόµενο 

της περίσσειας αντιγόνου (antigen excess). 



17. Να διαθέτει µεγάλο εύρος µετρήσεων για τις εξετάσεις, ώστε να 

επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη ευαισθησία και οικονοµία λόγω των ελάχιστων 

επαναλήψεων που απαιτούνται. 

18. Να πραγµατοποιεί εξετάσεις σε ορό, πλάσµα, ούρα και εγκεφαλονωτιαίο 

υγρό. 

19. Να διαθέτει ψυγείο (θερµοκρασίας 2-8
o
C ) µε 30 θέσεις αντιδραστηρίων και 

ορών ελέγχου, τα οποία να παραµένουν πάνω στον αναλυτή διαρκώς, ώστε ο 

αναλυτής να βρίσκεται σε ετοιµότητα όλο το εικοσιτετράωρο. 

20. Να χρησιµοποιεί κυβέτες µιας χρήσης ώστε να µην δηµιουργείται κανένα 

σφάλµα κατά την µέτρηση και να µεγιστοποιείται η ακρίβεια και η 

ευαισθησία των µετρήσεων. 

21. Να διαθέτει σύστηµα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών µερών και σύστηµα 

εντοπισµού βλαβών, ενηµερώνοντας αυτόµατα για οποιοδήποτε πρόβληµα. 

22. Ο αναλυτής να µπορεί να βρίσκεται σε ετοιµότητα όλο το εικοσιτετράωρο. 

23. Να µπορεί να δεχτεί επείγοντα δείγµατα, ανά πάσα στιγµή, χωρίς τη διακοπή 

της λειτουργίας του. 

24. Να αποκλείει πιθανές επιµολύνσεις και εξατµίσεις αντιδραστηρίων και ορών 

ελέγχου, εξαιτίας του τρόπου µε τον οποίο αυτά εισάγονται στον αναλυτή 

(evaporation cups). Έτσι µειώνεται το κόστος χρήσης επειδή δεν υπάρχουν 

απώλειες αυτών των υλικών αλλά και αυξάνεται ιδιαίτερα η αξιοπιστία από 

την έλλειψη οποιαδήποτε επιµόλυνσης. 

25. Το πρόγραµµα του αναλυτή να ενηµερώνεται αυτόµατα µε τα νέα στοιχεία 

των ορών ελέγχου και των βαθµονοµητών µέσω δισκέτας ή CD, 

εκµηδενίζοντας χειριστικά σφάλµατα. 

26. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης έως τριών διαφορετικών παρτίδων 

του ίδιου αντιδραστηρίου. (Ταυτόχρονη χρήση έως τριών διαφορετικών 

καµπυλών βαθµονόµησης για την ίδια εξέταση). 

27. ∆υνατότητα ταυτόχρονης βαθµονόµησης και επεξεργασίας δειγµάτων. 

28. Να έχει δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας µε τα συστήµατα διαχείρισης 

δειγµάτων και τα υπάρχοντα µηχανογραφικά συστήµατα των εργαστηρίων 

(LIS). 

29. Να συνοδεύεται από PC, εκτυπωτή και να µπορεί να τυπώνει τα 

αποτελέσµατα ανά ασθενή και συγκεντρωτικά µε πρόγραµµα στατιστικής 

δεδοµένων. 

30. Να έχει αυτόµατο σύστηµα ελέγχου και αξιολόγησης αποτελεσµάτων και 

σύστηµα ποιοτικής ανάλυσης (quality control system). 

31. Να κατατεθεί πελατολόγιο από Εργαστήρια άλλων Ελληνικών Νοσοκοµείων 

που χρησιµοποιούν τον συγκεκριµένο αναλυτή 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

1 IgG (ορού, ΕΝΥ) 500 

2 IgA (ορού, ΕΝΥ) 500 



3 IgM (ορού, ΕΝΥ) 500 

4 IgE 100 

5 C3 800 

6 C4 800 

7 CRP-H 6000 

8 RF 300 

9 ASO 100 

10 Κυστατίνη 50 

 

Η τιµή ανά εξέταση να περιλαµβάνει τυχόν χρήση αναλωσίµων όπως cups, 

σωληνάρια, controls, standards, calibrators, diluent, buffer, πώµατα, cleaner, τα οποία 

πρέπει να προσφέρονται σε ποσότητες ανάλογες µε τον αριθµό των test που 

ζητούνται ανά εξέταση. 

 

 

 

 


