
 

 

   ΓΕΝΙΚΗ ΟΤΡΩΝ Ε ΠΛΗΡΩ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΝΑΛΤΣΗ 

 

Σν πξνζθεξόκελν απηόκαην ζύζηεκα θπζηθνρεκηθήο νπξναλάιπζεο πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγην θαη ακεηαρείξηζην, ηξέρνλ κνληέιν (δειαδή λα 
βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαηαζθεπαζηή) θαη λα θαιύπηεη ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο : 

 

1. Όιε ε δηαδηθαζία κέηξεζεο  ησλ δεηγκάησλ λα είλαη πιήξσο απηόκαηε ρσξίο ηελ αλάγθε ζπλερνύο παξνπζίαο ρεηξηζηή. 

2. Λα έρεη παξαγσγηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 200 δείγκαηα/ώξα.  

3. Λα κεηξά ην εηδηθό βάξνο κε δηαζιαζίκεηξν ζε εύξνο 1,000 – 1,050 κε αλάιπζε 0,001 ρσξίο απαηηήζεηο θαζεκεξηλήο βαζκνλόκεζεο ηνπ. 

4. Γηα ηελ απνθπγή ςεπδώλ απνηειεζκάησλ λα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεη: 
 ην Δηδηθό Βάξνο, κε ηελ ρξήζε δηαζιαζίκεηξνπ, πνπ είλαη κέζνδνο αλαθνξάο. 

 ην ρξώκα, κε ηελ ρξήζε αηζζεηήξσλ RGB, πνπ ππνινγίδνπλ  δηαθνξεηηθέο απνρξώζεηο ηνπ. 

 ηελ Όςε/Θνιεξόηεηα κε ηελ ρξήζε ζνινζίκεηξνπ. 

 

5. Ζ πξνζζήθε/αθαίξεζε αληηδξαζηεξίσλ λα γίλεηαη κε απιή πξνζζήθε ηνπ επηζπκεηνύ αξηζκνύ ηαηληώλ ζηνλ ηξνθνδόηε (ζπλερνύο 
θόξησζεο αληηδξαζηεξίσλ).  

6. Λα έρεη απηόκαην δεηγκαηνθνξέα ηνπιάρηζηνλ 50 ζέζεσλ θαη απηόκαην δεηγκαηνιήπηε κε αλάδεπζε ηνπ δείγκαηνο πξηλ ηελ ιήςε. 

7. Λα κπνξεί λα κεηξά επείγνληα δείγκαηα (STAT), ρσξίο δηαθνπή ηεο ξνπηίλαο ηνπ αλαιπηή. 

8. Λα ρξεζηκνπνηεί ηε κεζνδνινγία πνιπρξσκαηηθήο αλαθιαζηκεηξίαο, ζε όιεο ηηο ρεκηθέο κεηξήζεηο, γηα απνθπγή αλεπηζύκεησλ παξεκβνιώλ. 

9. Λα κελ ππάξρνπλ θαηλόκελα επίδξαζεο από δείγκα ζε δείγκα (Carry over) θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή ζε ζπλζήθεο ξνπηίλαο.  

10. Λα δηνξζώλεηαη απηόκαηα ε ηηκή ησλ κεηξήζεσλ ζε πεξηπηώζεηο αθξαίσλ ηηκώλ ηνπ pH. 

11. Λα θάλεη απηόκαηα δηόξζσζε ηεο επίδξαζεο ηνπ ρξώκαηνο θάζε δείγκαηνο νύξσλ ζηε κέηξεζε όισλ ησλ αλσηέξσ παξακέηξσλ, γηα 
ιηγόηεξα ςεπδή απνηειέζκαηα. 
 

12. Οη αληηδξαζηήξηεο ηαηλίεο πξέπεη λα έρνπλ αλνρή θαη έλδεημε γηα ην αζθνξβηθό νμύ, γηα απνθπγή ςεπδώο αξλεηηθώλ απνηειεζκάησλ. 
 
 

13. Σν αλαιπηηθό ζύζηεκα λα κεηξά ηηο εμήο παξακέηξνπο  : 
 ΠΡΧΣΔΨΛΔ 
 ΛΗΣΡΗΘΑ 
 ΙΔΤΘΟΘΤΣΣΑΡΗΘΖ ΔΣΔΡΑΖ 
 ΑΗΚΟΦΑΗΡΗΛΖ 
 ΓΙΤΘΟΕΖ 
 ΥΟΙΔΡΤΘΡΗΛΖ 
 ΟΤΡΟΥΟΙΗΛΟΓΟΛΟ 
 ΘΔΣΟΛΗΘΑ ΧΚΑΣΑ 



 

 

 ΑΘΟΡΒΗΘΟ 
 pH 
 ΥΡΧΚΑ 
ΟΦΖ  
ΔΗΓΗΘΟ ΒΑΡΟ 

 

14. Δπηπξνζζέησο, ζα εθηηκεζεί ε αλάιπζε θαη επηπιένλ παξακέηξσλ (πρ κέηξεζε θξεαηηλίλεο νύξσλ πξνο ππνινγηζκό θαη ηνπ ιόγνπ 
Πξσηετλώλ/Θξεαηηλίλεο γηα εθηίκεζε ηεο πξσηετλνπξίαο ζε ηπραίν δείγκα νύξσλ). 

 

15. Οη πξνζθεξόκελεο αληηδξαζηήξηεο ηαηλίεο  ηνπ αλαιπηή λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη κε απιή νπηηθή παξαηήξεζε (ε θιίκαθα 
κεηξήζεσλ λα βξίζθεηαη πάλσ ζηελ πιαζηηθή ζπζθεπαζία ηνπο) θαιύπηνληαο ηηο βηνρεκηθέο εμεηάζεηο :  

 ΠΡΧΣΔΨΛΔ 
 ΛΗΣΡΗΘΑ 
 ΙΔΤΘΟΘΤΣΣΑΡΗΘΖ ΔΣΔΡΑΖ 
 ΑΗΚΟΦΑΗΡΗΛΖ 
 ΓΙΤΘΟΕΖ 
 ΥΟΙΔΡΤΘΡΗΛΖ 
 ΟΤΡΟΥΟΙΗΛΟΓΟΛΟ 
 ΘΔΣΟΛΗΘΑ ΧΚΑΣΑ 
 ΑΘΟΡΒΗΘΟ 
 pH 
ΔΗΓΗΘΟ ΒΑΡΟ 
 

16. Λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηα δείγκαηα, θνηλά ζσιελάξηα ηνπ εκπνξίνπ. 

17. Λα έρεη ζηελ θύξηα κνλάδα, εθηππσηή, νζόλε αθήο θαη Bar Code reader δεηγκάησλ θαη αληηδξαζηεξίσλ. 

18. Λα δηαζέηεη αξρείν απνηειεζκάησλ (ηνπιάρηζηνλ 10.000 απνηειεζκάησλ ξνπηίλαο θαη 5.000 επεηγόλησλ απνηειεζκάησλ) θαζώο θαη αξρείν 
γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο ηνπ αλαιπηή (1.000 απνηειεζκάησλ πνηνηηθνύ ειέγρνπ). 

19. Οη απαηηνύκελνη βαζκνλνκεηέο (calibrators), ηα πγξά έθπιπζεο θαη ηα πιηθά ειέγρνπ πνηόηεηαο (controls) πξέπεη λα είλαη ηνπ ίδηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ κε ηνλ αλαιπηή. 

20. Όια ηα πξνζθεξόκελα είδε λα έρνπλ ζήκαλζε CE IVD. 

21. Λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε LIS , κε εμσηεξηθό Ζ/Τ θαη εμσηεξηθό εθηππσηή. Λα έρεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε on line ζύζηεκα δηαρείξηζεο 
αζζελώλ ζηελ Διιεληθή, κε δαπάλε ηνπ κεηνδόηε. 

 

 
 

 



 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

-Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ή γηα ην ζύλνιν ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο. 
Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ζηελ ηερληθή πξνζθνξά πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο CE MARK ησλ πξντόλησλ πνπ πξνζθέξνπλ, 

από πηζηνπνηεκέλν νξγαληζκό & ΗSΟ θαηαζθεπαζηή (επίζεκα κεηαθξαζκέλα, ζηελ Διιεληθή γιώζζα ) 
 

-Σα θαηαηεζεηκέλα prospectus, ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηόηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη 

από Τπεύζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη ηα αλαγξαθόκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κεηα ζηνηρεία ηνπ prospectus ηνπ θαηα-
ζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

 
-Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη απαξαίηεηα, ζηελ ηερληθή θαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξνληαη γηα θάζε πξνζθεξόκελν είδνο :  

Α. κε ηνλ αύμνληα αξηζκό, ηνπ πίλαθα ησλ δεηνύκελσλ εηδώλ ηεο δηαθήξπμεο καο  

Β. ηελ εκπνξηθή νλνκαζία – κάξθα - θσδηθό, ην εξγνζηάζην θαη ηελ ρώξα θαηαζθεπήο ηνπ θάζε είδνπο  
Γ. ηελ ζπζθεπαζία  

Γ. ηνλ θσδηθό ΔΘΑΠΣΤ 
 

-Ζ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ θαηαζθεπάζηξηα λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλε από ηελ θαηαζθεπάζηξηα ε-
ηαηξεία γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ πξντόλησλ ηεο ζηα ειιεληθά δεκόζηα, ηξαηησηηθά θαη Ηδησηηθά Λνζνθνκεία ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή/ έγθαη-

ξε πξνκήζεηα ησλ πξντόλησλ ζην λνζνθνκείν, ε νπνία ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Λνκνζεζία θαζώο θαη ηελ ηήξεζε όισλ ησλ δηαδη-

θαζηώλ ή ζε πηζαλή αλάθιεζε/ απόζπξζε πξντόληνο ή κεηά από ζπκπιήξσζε ηεο «Θάξηαο Αλαθνξάο Πεξηζηαηηθώλ Υξεζηώλ Ηαηξνηερλνινγη-
θώλ Πξντόλησλ (ιεπθή θάξηα)» από ηνλ ρξήζηε.  

 
 


