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ΠΡΟΣ: Γενικό  Νοσοκομείο  Πατρών  «Ο Άγιος Ανδρέας»  
ΥΠΟΨΗ: Γραφείο προμηθειών 
ΚΟΙΝ.:  Επιτροπή αξιολόγησης της διαβούλευσης 

 

ΘΕΜΑ:   Παρατηρήσεις - Προτάσεις  επί της διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών  για 

τον αναλυτή ταχύτητας καθίζησης  ερυθροκυττάρων 

 

Αξιότιμοι  Κύριοι , 

   Έπειτα από προσεκτική μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών  της  δημόσιας  

διαβούλευσης   για τον αναλυτή ταχύτητας καθίζησης ερυθροκυττάρων , σεβόμενοι πάντα 

το έργο της Επιτροπής  Σύνταξης  Τεχνικών Προδιαγραφών , θα θέλαμε να υποβάλλουμε τις 

παρακάτω  παρατηρήσεις –προτάσεις  στις  ακόλουθες προδιαγραφές   : 

Το προσφερόμενο σύστημα προσδιορισμού της Ταχύτητας Καθίζησης Ερυθροκυττάρων 

Τ.Κ.Ε, θα πρέπει απαραιτήτως να παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1.Θα πρέπει να προσδιορίζει την ΤΚΕ 1ης ώρας από σωληνάρια γενικής αίματος 

(αντιπηκτικό EDTA), ώστε να μην απαιτείται επιπλέον δειγματοληψία σε οποιοδήποτε 

ειδικό σωληνάριο. 

2.Η ακολουθούμενη μεθοδολογία προσδιορισμού της τιμής ΤΚΕ θα πρέπει να αξιολογεί όλα 

τα στάδια της αντίδρασης καθίζησης όπως ακριβώς και η μέθοδος αναφοράς Westergreen 

(σχηματισμός Rouleaux, καθίζηση, «πακετάρισμα» ερυθροκυττάρων). 

3.Δεν θα πρέπει να δημιουργεί οποιουδήποτε τύπου βιολογικά απόβλητα (και άρα 

δυνητικά μολυσματικά) ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη προστασία χρηστών και 

περιβάλλοντος. 

Οι αναλυτές, που χρησιμοποιούν σωληνάριο γενικής αίματος για την εξέταση της ταχύτητας 

καθίζησης των ερυθρών ,έχουν δοχείο αποβλήτων το οποίο πρέπει να αλλάζει όταν γεμίζει. 

Οπότε, ο αναλυτής πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο δοχείο αποβλήτων το οποίο να 

συλλέγει το προς εξέταση δείγμα μετά το πέρας της μέτρησης.  
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Προτείνουμε την εξής διόρθωση στη προδιαγραφή:  

Ο αναλυτής να διαθέτει δοχείο αποβλήτων χωρητικότητας τέτοιας ώστε να εξασφαλίζει την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του αναλυτή και την ασφάλεια των χειριστών. 

 

4.Θα πρέπει να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, με ενσωματωμένο σύστημα ανάδευσης 

ώστε να εξασφαλίζεται ταχύτητα και ευκολία στην χρήση αφενός, και σταθερές συνθήκες 

εκτέλεσης της εξέτασης αφετέρου.  

5.Η παραγωγικότητά του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 εξετάσεις ανά ώρα και να 

φέρει barcode scanner και ενσωματωμένο εσωτερικό εκτυπωτή.  

Προτείνουμε την εξής διόρθωση στη προδιαγραφή: 

Η παραγωγικότητά του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 120 εξετάσεις ανά ώρα και να φέρει 

barcode scanner και ενσωματωμένο εσωτερικό εκτυπωτή. 

6.Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό Η/Υ θεωρείται απαραίτητη. 

Επιπλέον, υποχρέωση του προμηθευτή αποτελεί η σύνδεση του αναλυτή με το σύστημα LIS 

του Εργαστηρίου. 

7.Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να έχει δυνατότητα αυτόματης θερμοκρασιακής 

αναπροσαρμογής των αποτελεσμάτων στους 18⁰C. 

Ο αναλυτής  πρέπει να διαθέτει θερμοστάτη ο οποίος  ελέγχει και σταθεροποιεί τη 

θερμοκρασία του προς εξέταση δείγματος. Η θερμοκρασιακή αναπροσαρμογή έχει σκοπό 

να διορθώσει τυχόν απροσδιόριστους εξωτερικούς παράγοντες.  

   

Προτείνουμε την εξής διόρθωση στη προδιαγραφή:  

Ο αναλυτής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να πραγματοποιεί αυτόματη 

θερμοκρασιακή αναπροσαρμογή των αποτελεσμάτων, για την αντιστάθμιση εξωτερικών 

παραγόντων. 

8.Δυνατότητα παρακολούθησης της κινητικής κάθε αντίδρασης θεωρείται απαραίτητη. 
 

Η παρακολούθηση της κινητικής μιας αντίδρασης είναι σημαντική όταν ο χρόνος εκτέλεσης 

της είναι σχετικά μεγάλος.   

Προτείνουμε την εξής διόρθωση στη προδιαγραφή: 

Δυνατότητα παρακολούθησης της κινητικής κάθε αντίδρασης θεωρείται απαραίτητη, εκτός 

εάν ο χρόνος εξέτασης είναι μικρός.  
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9.Να κατατεθεί ενδεικτική βιβλιογραφία, η κατάθεση της κρίνεται απαραίτητη για την 

αξιολόγηση. 

10.Να έχει CE mark. 

11. Το σύστημα θα συνδεθεί με LIS με δαπάνη του μειοδότη. 

 

 

Επίσης  προτείνουμε την προσθήκη των εξής προδιαγραφών:  

1. Λειτουργία Random Access - συνεχής φόρτωση δειγμάτων. 

 2. Ο νεκρός όγκος δείγματος να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος για την δυνατότητα 

μέτρησης παιδιατρικών δειγμάτων. Θα αξιολογηθεί ο μικρότερος όγκος. 

3. Η απαιτούμενη ποσότητα αίματος για την εξέταση να είναι όσο το δυνατόν λιγότερη. 

Θα αξιολογηθεί η μικρότερη ποσότητα. 

 

 

Με εκτίμηση, 

Για την εταιρεία 

VAKTRO  Scientific 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

 


