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Αξιότιμοι κύριοι,  
Με αφορμή την ανάρτηση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια  
«ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής: 

1) Προτείνουμε να προστεθεί στους ζητούμενους αναλυτές και σύστημα ταχείας καλλιέργειας ούρων και 
άλλων βιολογικών υγρών με τις κάτωθι προδιαγραφές: 

ΑΝΑΛΥΤΗΣ  ΤΑΧΕΙΑΣ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ  ΑΛΛΩΝ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΥΓΡΩΝ.ΤΑΧΕΙΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ  ΦΟΡΕΙΑΣ ΣΘΕΝΩΝ 

1. Να μετράει αυτόματα την ανάπτυξη παθογόνων  σε δείγματα ούρων και άλλων βιολογικών υγρών και να 
δίνει αποτελέσματα  έως 4  και 6 ώρες αντίστοιχα . 
2. Ο εμβολιασμός των δειγμάτων να γίνεται σε φιαλίδια με ειδικό θρεπτικό          ζωμό. 
3. Τα αποτελέσματα να εκφράζονται ποσοτικά  σε CFU/ml 
4. Να επιτρέπει στον χειριστή την παρακολούθηση της καμπύλης πολλαπλασιασμού των παθογόνων σε 
πραγματικό χρόνο(real time) 
5. Η φόρτωση των δειγμάτων να μπορεί να είναι συνεχής. 
6. Να μπορεί να συνδεθεί με τον κεντρικό υπολογιστή του Εργαστηρίου. 
7. Να ελέγχει ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο την κλίμακα Mc Farland για την αξιοποίηση  των θετικών 
δειγμάτων σε άμεση ταυτοποίηση η αντιβιόγραμμα. 
8. Να διαθέτει την δυνατότητα εκτέλεσης γρήγορου  αντιβιογράμματος σε 
  επείγοντα δείγματα. 
9. Να διαθέτει την δυνατότητα εκτέλεσης δοκιμασίας ανίχνευσης αναστολέων ανάπτυξης των παθογόνων στο 
δείγμα. 

Ζητούμενες εξετάσεις:             
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΥΡΩΝ  
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ-ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ-
ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ-ΕΝΥ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ(MRSA,VRE, CARBA  
 

**Επισυνάπτουμε σχετικό prospectus με τα βασικά χαρακτηριστικά του αναλυτή 
2) Επί του α/α 27 έως και 40 που αφορούν θρεπτικά υλικά σε σκόνη προτείνουμε να ζητηθούν υλικά  που δεν 

απαιτούν βρασμό κατά την διάλυση της σκόνης για αποφυγή εισπνοής βλαβερών ατμών από το 
προσωπικό.  

3) Για την παρασκευή αιματούχων υλικών προτείνουμε να ζητηθεί επιπλέον σε ανάλογη ποσότητα 
πιστοποιημένο αίμα αλόγου ή προβάτου για  την αποφυγή χρήσης  ανθρώπινου ληγμένου αίματος και 
την καλύτερη απόδοση των παραγόμενων τρυβλίων.  

Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε. 
Με εκτίμηση, 
Για την εταιρεία DIACHEL Α.Ε 

 
Βαγγέλης Δέτσικας 
Χημικός PhD 
Κιν.: 6977-600265 
e-mail: v.detsikas@diachel.gr 
web site: www.diachel.gr  
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