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ΠΡΟΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

 για τη διενέργεια Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμα με συνοδό 

εξοπλισμό Αιματολογικών τεστ »  

  

Σχόλια επί των τεχνικών Προδιαγραφών: Με σκοπό τον εμπλουτισμό των τεχνικών 

προδιαγραφών που θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία του εργαστηρίου 

καταθέτουμε τα παρακάτω σχόλια:  

  

Προδιαγραφή Νο 3: Να διαθέτει ψυχόμενες θέσεις αντιδραστηρίων.  

Προτείνουμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως κατωτέρω:  

 Να διαθέτει ψυχόμενες θέσεις αντιδραστηρίων θερμοκρασίας 10°C  (±2°C) για διατήρηση 

της σταθερότητας των αντιδραστηρίων πάνω στον αναλυτή και δυνατότητα λειτουργίας όλο 

το 24-ωρο.  

•  Με τη παραπάνω προσθήκη εξασφαλίζεται τόσο η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων 

όσο και η ευκολία του χρήστη αφού τα αντιδραστήρια παραμένουν στον αναλυτή 

σε θερμοκρασία ψυγείου(8-12°C) όλο το 24ωρο.  

Επίσης στη:  

Προδιαγραφή Νο 16: Να έχει ενσωµατωµένο σύστηµα ποιοτικού ελέγχου µε διαγράµµατα  

Levey Jennings κλπ. Να περιγράφει αναλυτικά  

Προτείνουμε η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως κατωτέρω:  

Να έχει ενσωµατωµένο σύστηµα ποιοτικού ελέγχου µε διαγράµµατα  

Levey Jennings κλπ. Να περιγράφει αναλυτικά .Για την διασφάλιση της αξιοπιστίας των 

εξετάσεων και των αποτελεσμάτων θα πρέπει τα αντιδραστήρια βαθμονόμησης  και 

ποιοτικού ελέγχου να είναι του ιδίου οίκου κατασκευής με τα αντιδραστήρια των 

εξετάσεων. Επίσης όλα τα πλάσματα ποιοτικού ελέγχου – Controls και οι Βαθμονομητές – 

Callibrators, τουλάχιστον για τις περισσότερο συχνές εξετάσεις PT και APTT  να έχουν 

μεγάλη σταθερότητα μετά την ανασύσταση τουλάχιστον πάνω από τρείς εβδομάδες.  

  

  

 

2 η   ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
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•  Με τη παραπάνω προσθήκη εξασφαλίζεται τόσο η αξιοπιστία του αναλυτή όσο και 

η οικονομία  σε Controls και Callibrators λόγω μέγαλης σταθερότητας.  

  

  

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ VAKTRO SCIENTIFIC  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΙΣΙΡΛΗ  

                              Έδρα: Πανεπιστημίου 195, 26443, Πάτρα. Τηλ.:2616-003200, Φαξ: 2610-223595  
Υποκατάστημα: Εθνικής Αντιστάσεως 10, Λυκόβρυση 14123, Αθήνα. Τηλ.: 210-2751602  

Μονάδα Αποστείρωσης ΕΑΑΜ,  ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ ΟΤ35Β   
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e-mail: info@vaktro.gr , URL: www.vaktro.gr  

  




