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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 
1. Ο προσφερόμενος αναλυτής να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος, σύγχρονης 
τεχνολογίας, απλός και φιλικός προς τον χρήστη, και να εκτελούνται όλες οι 
προαναφερόμενες εξετάσεις χρόνος προθρομβίνης (ΡΤ, θρομβοπλαστίνη ανθρώπινη 
ISI 1-1,1), χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT), Ινωδογόνο, D-Dimers υψηλής 
ευαισθησίας και πλέον αυτών ( να αναφερθούν). 
2. Θα πρέπει να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης των προγραμματισμένων εξετάσεων 
με διαφορετικές εναλλακτικές μεθοδολογίες, όπως πηξιολογικές, χρωματομετρικές και 
ανοσολογικές.(επιπλέον μεθοδολογίες θα συνεκτιμηθούν) 
3. Ο αναλυτής να εκτελεί εξετάσεις με τυχαία επιλογής δείγματος (Random Access). 
4. Η ταχύτητα εκτέλεσης των εξετάσεων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 90 
εξετάσεις την ώρα σε πραγματική ρουτίνα των ζητουμένων εξετάσεων. 
5. Να είναι συνεχούς λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ανάγκη 
αναπλήρωσης αναλωσίμων και αντιδραστηρίων. 
6. Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει πάνω από 30 ψυχόμενες θέσεις 
αντιδραστηρίων (10°C +/-2°C) 
7. Δυνατότητα ανάγνωσης γραμμικού κώδικα. 
8. Δυνατότητα μέτρησης επειγόντων δειγμάτων (STAT) ανά πάσα στιγμή και κατά 
την διάρκεια των μετρήσεων. 
9. Να διαθέτει χωρητικότητα τουλάχιστον 30 δειγμάτων σε σωληνάρια αιμοληψίας. 
10. Ο προσφερόμενος αναλυτής να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης των εξετάσεων 
εις διπλούν και να υπολογίζει το μέσο όρο αυτών, ελέγχοντας την απόκλισή τους. 
11. Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης αραίωσης των δειγμάτων για τις εκτός 
γραμμικότητας μετρήσεις, αυτόματης επανάληψης και εκτέλεση συμπληρωματικών 
εξετάσεων (reflex testing). 
12. Να επιτρέπει συνεχή φόρτωση δειγμάτων και αντιδραστηρίων και οι κυβέττες 
αντίδρασης να είναι αυτοτελείς, ανεξάρτητες μεταξύ τους για καλύτερη διαχείριση 
από τον αναλυτή και οικονομία. 
13. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης στάθμης για επάρκεια του δείγματος και των 
αντιδραστηρίων, καθώς επίσης για επίπεδα αιμόλυσης, χολερυθριναιμίας και λιπαιμίας 
πριν την μέτρηση του δείγματος και ειδοποιεί κατάλληλα τον χρήστη, ώστε να 
αποφεύγονται εσφαλμένα αποτελέσματα κατά την μέτρηση. 
14. Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των τελευταίων καμπυλών βαθμονόμησης 
ανά παράμετρο. 
15. Να έχει ενσωματωμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου (Quality Control Levely 
Jenning & Westgard rules), σύγκριση παλιάς και καινούργιας καμπύλης αναφοράς. 
16. Δυνατότητα παρουσίασης στην οθόνη και σε συνδεδεμένο εκτυπωτή. 
17. Να έχει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό Η/Υ (L.I.S.). Η 
σύνδεση να επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
18. Προδιαγραφές που δεν τεκμηριώνονται σε έντυπα του κατασκευαστή 
(prospectus, manuals κλπ) θα απορρίπτονται ως τεχνικά απαράδεκτες 
19. Να διαθέτει δύο αυτόματους διανεμητές υγρών, έναν για τα δείγματα και έναν για 
τα αντιδραστήρια προς αποφυγή επιμολύνσεων (Carry Over) . Επίσης να δέχεται 
αρχικά σωληνάρια αιμοληψίας διαφόρων μεγεθών και cups κλειστά-πωματισμένα ή 
ανοικτά ταυτόχρονα, και ο διανεμητής των δειγμάτων να διαθέτει δυνατότητα 
διάτρησης ελαστικού πώματος κλειστού σωληναρίου. 



20. Να έχει ελεύθερα πρωτόκολλα εξετάσεων (ανοικτό σύστημα). 
21. Για την απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου σε περίπτωση βλάβης του 
αναλυτή, να προσφερθεί απαραιτήτως δεύτερος πλήρως αυτοματοποιημένος 
αναλυτής ως εφεδρικός μικρότερης παραγωγικότητας, όχι απαραίτητα καινούργιος, ο 
οποίος να χρησιμοποιεί τα ίδια αντιδραστήρια με τον κύριο αναλυτή, προκειμένου να 
επιτευχθεί μείωση του κόστους. Και οι δύο αναλυτές να είναι επιτραπέζιοι. 
22. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει απαραίτητα κατάσταση εργαστηρίων 
που χρησιμοποιούν αντίστοιχα αντιδραστήρια και Αναλυτές με τα προσφερόμενα 
ώστε να τεκμηριώνεται η ευρεία εμπειρία του προμηθευτή. 
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