
 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΕΣΡΗΣΗ ΑΚΥΑΡΟΤ 
ΑΙΜΑΣΟ 

1. Πηζηνπνίεζε ISO (θαηόπηλ πξνζθόκηζεο κειέηεο 15197/2015) 
βάζε επξωπαϊθήο νδεγίαο . 

2. Ο κεηξεηήο λα ρξεηάδεηαη κηθξή πνζόηεηα αίκαηνο. 
3. Να έρνπκε άκεζα απνηειέζκαηα. 
4. Κάζε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα 

ζηνηρεία. 
5. Τα απνηειέζκαηα λα είλαη επαλάγλωζηα αθόκα θαη από 

αλζξώπνπο κε κεηωκέλε δπλαηόηεηα όξαζεο. 
6. Τν αίκα λα παξακέλεη πάλω ζηελ ηαηλία θαη λα κελ κπαίλεη ζην 

ζώκα ηνπ κεηξεηή έηζη ώζηε λα κελ ρξεηάδεηαη θαζόινπ 
θαζάξηζκα. 

7. Ο κεηξεηήο λα ελεξγνπνηείηαη άκεζα θαη απηόκαηα κε ηελ 
είζνδν ηεο ηαηλίαο ζηελ ππνδνρή κέηξεζεο ρωξίο θνπκπηά ON-
OFF ή δηαθόπηεο. 

8. Η έλαξμε ηεο κέηξεζεο λα γίλεηαη κόλν όηαλ ε πνζόηεηα 
αίκαηνο πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζηελ ηαηλία είλαη επαξθήο. 

9. Ο ρξόλνο εκθάληζεο ηνπ απνηειέζκαηνο λα είλαη όζν ην 
δπλαηόλ κηθξόηεξνο θαη όρη πεξηζζόηεξνο ηωλ 10 sec. 

10. Τα απνηειέζκαηά ηνπο λα είλαη αμηόπηζηα, δειαδή λα κελ 
παξνπζηάδνπλ απόθιηζε από ηηο θπζηνινγηθέο ηηκέο ηνπ 
εξγαζηεξίνπ (έωο 10 κνλάδεο). 

 

 

 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΑΙΝΙΩΝ ΜΕΣΡΗΗ 
ΑΚΥΑΡΟΤ ΑΙΜΑΣΟ 

1. Τν εύξνο αηκαηνθξίηε γηα ην νπνίν νη ηαηλίεο ζαθράξνπ δίλνπλ 
αμηόπηζηα απνηειέζκαηα λα είλαη αξθεηά κεγάιν. 

2. Η ζπζθεπαζία ηωλ ηαηληώλ λα ηηο πξνζηαηεύεη από 
νπνηνλδήπνηε θίλδπλν αιινίωζεο θαηά ηελ ρξήζε ηνπο. 

3. Η αληίδξαζε λα κελ επεξεάδεηαη από ην θωο. 
4. Οη ηαηλίεο λα δίλνπλ: 

 Μεηξήζεηο αλεπεξέαζηεο από θάξκαθα ή θαη άιιεο νπζίεο. 



 Απνηέιεζκα κόλν αλ πάξεη ηελ απαξαίηεηε πνζόηεηα αίκαηνο. 
 Τν απνηέιεζκα αλεπεξέαζην από θωο. 
 Τν κήθνο ηεο ηαηλίαο λα είλαη ηόζν ώζηε ην ζεκείν εηζόδνπ ηνπ 

αίκαηνο λα είλαη ζε απόζηαζε αζθαιείαο από ηνλ κεηξεηή. 

5. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο δεηγκάηωλ αίκαηνο ηελ ίδηα 
ρξνληθή ζηηγκή κε κεηξεηέο άιιωλ εηαηξηώλ. 

6. Τα πξνζθεξόκελα είδε λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο 
ηωλ δηεζλώλ θαη επξωπαϊθώλ πξνηύπωλ θαη λα θέξνπλ ηελ 
πξνβιεπόκελε ζήκαλζε CE. 

Σημειώνεηαι πώς αν κριθεί απαραίηηηο, ηο νοζοκομείο διαηηρεί ηο 
δικαίωμα να ζηηήζει προζκόμιζη δειγμάηων ηων ζηηοσμένων 
ειδών. 

7. Να εθνδηάζεη ην λνζνθνκείν κε ζπζθεπέο κέηξεζεο ζαθράξνπ 
ζύκθωλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ − θιηληθέο θαη εμωηεξηθνί αζζελείο 
(ηνπιάρηζηνλ 200 ηεκάρηα). 

8. Τν εύξνο ηωλ κεηξήζεωλ αίκαηνο λα είλαη από 20-400mg/dL 

 

 

 

                                                                                 


