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Ανακοίνωζη Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ 

 για ηην Ππoμήθεια  «Ανηιδπαζηήπια και Αναλώζιμα ποζοηικού πποζδιοπιζμού καπδιακών δεικηών 

με παπασώπηζη Αςηόμαηος Αναλςηή ωρ ςνοδό εξοπλιζμό, CPV:33696300-8». 
 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο - Ννζειεπηηθή Μνλάδα Μεζνινγγίνπ  ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ :  

1) Σν κε αξίζκ. πξση. 2891/ 24-07-2015 έγγξαθν ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΕΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Τπνρξεσηηθή δηαδηθαζία ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ γηα όινπο ηνπο δεκνζίνπο θνξείο  

πγείαο». 

2) Σν κε αξίζκ. πξση. 3512/ 14-09-2015 έγγξαθν ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΕΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζύληαμεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη 

πξνηύπσλ». 

3) Σν κε αξίζκ. πξση. 4978/ 15-12-2015 έγγξαθν ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΕΠΤ) ζρεηηθά κε «Εγθύθιην 

αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ, όπσο απηή έρεη θαζνξηζζεί 

δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ ηεο Οινκέιεηαο  ηεο ΕΠΤ πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ ππ’ αξίζκ. 65/ 

17.7.2015/21.7.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΔΑ Φ11Η465ΦΤΟ-16Φ) θαη ηελ ππ’ αξίζκ. 67/ 

19.11.2015/24.11.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΤΟ-Φ0Η)». 

4) Η κε αξίζκ. πξση. 236/19-01-2016 Οδεγία ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΕΠΤ) ζρεηηθά κε «Αηηηνινγία 

ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη πξνηύπσλ». 

5) Σν κε αξίζκ. πξση. 4662/14-09-2016 έγγξαθν ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο (ΕΠΤ) ζρεηηθά κε 

«Αξκνδηόηεηα ηεο ΕΠΤ λα εγθξίλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ Ν.4412/2016». 

6) To ππ.αξηζκ. 10022/24-09-2021 έγγξαθν κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο από ηελ 

επηηξνπή θαηάξηηζεο πξνδηαγξαθώλ. 

Aλαθνηλώλεη ηελ δηεμαγσγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ πξνκήζεηα «Αληηδξαζηήξηα 

θαη Αλαιώζηκα πνζνηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θαξδηαθώλ δεηθηώλ κε παξαρώξεζε Απηόκαηνπ Αλαιπηή σο πλνδό 

εμνπιηζκό, CPV:33696300-8» πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηνύλ νη ηειηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

   Η δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νξίδεηαη  γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα  δέθα  (15) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ  

αλάξηεζε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο ζηνλ ηζηόηνηνπν ηνπ ΕΗΔΗ. 
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   Η παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΕΗΔΗ) (http://www.eprocurement.gov.gr) ζην ζύλδεζκν “Δηαβνπιεύζεηο” θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο (www.hospital-agrinio.gr). 

   Σα ζρόιηα γηα ηε δηαβνύιεπζε κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ γηα ην ζύλνιν ηεο δηαβνύιεπζεο άκεζα θαη απηόκαηα, 

κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ΕΗΔΗ κε ηελ επηινγή «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ» θαη εηζαγσγή θεηκέλνπ κε πιεθηξνιόγεζε ή 

κε αληηγξαθή γηα θάζε παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα ην ζύλνιν ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.  

   Με ηελ επηινγή απηή θαη γεληθόηεξα ζηελ πιαηθόξκα δηαβνπιεύζεσλ ηνπ ΕΗΔΗ δελ γίλεηαη επηζύλαςε 

αξρείσλ. Αξρεία κπνξνύλ λα απνζηαινύλ ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, κόλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηώζεηο ζηνηρείσλ πνπ δελ κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ σο θείκελν ζηελ «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ» θαη είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηε δηαβνύιεπζε (π.ρ. ράξηεο, θσηνγξαθίεο θ.ιπ.).  

   Κάζε απνζηνιή ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  ζα αμηνινγείηαη. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί όηη 

ε θαηαρώξεζε ησλ ζρνιίσλ κπνξεί λα γίλεη κε εηζαγσγή θεηκέλνπ ζην πεδίν «Καηαρώξεζε ζρνιίνπ», ηόηε δε ζα 

γίλεηαη αλάξηεζε ησλ ελ ιόγσ ζρνιίσλ από ηνλ δηαρεηξηζηή ησλ δηαβνπιεύζεσλ, αιιά ζα ελεκεξώλεηαη ν 

απνζηνιέαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο επηινγήο απηήο, εθόζνλ επηζπκεί ηελ αλάξηεζε ησλ ζρνιίσλ ηνπ. 

   ε θάζε πεξίπησζε ηα ζρόιηα πνπ έξρνληαη ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, απνζηέιινληαη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πνπ επηζπκεί ηε δηαβνύιεπζε.  

   Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, ζα αλαξηεζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο (www.hospital-agrinio.gr) κε ηα ζηνηρεία ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία θαη ζα αλαξηώληαη νη παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.  

  Επηζεκαίλεηαη όηη ηα θαηαρσξεκέλα ζρόιηα ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, αλαξηώληαη απηνύζηα ζηελ ειεθηξνληθή 

θόξκα ηνπ ΕΗΔΗ, σο ζρόιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο. 

   Η ηειηθή απόθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθώλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο αηηηνινγεκέλε, 

δηάινγν ησλ ζπληαθηώλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :  

1) Σν πιηθό πνπ ηεο παξαδίδεηαη από ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ. 

2) Σηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα.  

3) Σηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο. 

4) Σελ εκπεηξία.  

5) Σπρόλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο. 

6) Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνύιεπζεο πνπ  πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 

θαη πξνηύπσλ.  

Παξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπόθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο. 

 

Η Αν. Διοικήτρια 

Φιλιπποπούλοσ Ελένη 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΙΓΩΝ 

 
Η ηερληθή πεξηγξαθή απηή θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηνλ ηξόπν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ησλ ππό 

πξνκήζεηα Αληηδξαζηεξίσλ.  

Ωο «ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ» θέξνληαη ζην εμήο, όια ηα βηνινγηθά, βηνρεκηθά, αλνζνινγηθά πιηθά ή άιια 

πιηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αληίζηνηρσλ εμεηάζεσλ. 
 

ΜΔΡΟ Α. ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (Ν.Μ. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ) 

Α.1. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Α.1.1. ΓΔΝΙΚΑ 

1. Σα ππό πξνκήζεηα πιηθά πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηα θαη θαηαζθεπαζκέλα κε ηηο 

ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο. 

2. Οη πξνζθεξόκελνη αλαιπηέο λα είλαη πςειώλ πξνδηαγξαθώλ, ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, ζηεξεάο θαη 

αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο, λα ελζσκαηώλνπλ δε όια ηα ραξαθηεξηζηηθά αλαιπηώλ κεγάινπ λνζνθνκεηαθνύ 

εξγαζηεξίνπ. 

3. Να ζπλεξγάδνληαη άκεζα, γξήγνξα θαη αμηόπηζηα κε ηα πξνζθεξόκελα αληηδξαζηήξηα, calibrators θαη 

θάζε είδνπο ρξεζηκνπνηνύκελα ρεκηθά, κέζσ εθαξκνγήο ησλ αλάινγσλ πξνεγθαηεζηεκέλσλ 

κεζνδνινγηώλ. 

4. Οη δεηνύκελεο επηδόζεηο, απνδόζεηο θαη δπλαηόηεηεο ησλ αλαιπηώλ πνπ ζα πξνζθεξζνύλ, ζα πξέπεη 

απαξαηηήησο λα πηζηνπνηνύληαη κε θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

5. Πποϋπόθεζη αξιολόγηζηρ αποηελεί η καηάθεζη θύλλος ζςμμόπθωζηρ, ζην νπνίν ζα απαληάηαη κε 

θάζε ιεπηνκέξεηα θαη κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη όια ηα αηηήκαηα ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. Όπνπ 

δεηείηαη ή θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαδξνκή ζε θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ πξνο απόδεημε 

δεηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, απηή ζα γίλεηαη κε ζαθή αλαθνξά ζηελ ζειίδα θαη παξάγξαθν ηνπ θπιιαδίνπ, 

όπνπ εκπεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία απηά.  

6. Με απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ απνδεηθλύεηαη έγγξαθα, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη 

δπλαηόηεηα γηα ζπλερή θαη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε, δειαδή επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά θαη άιια πιηθά, 

πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, πνπ ζα δηαηεζεί από ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηε 

δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ εμεηάζεσλ, θαζώο θαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθώλ 

βαζκνλόκεζεο θαη ειέγρνπ (standards, controls) ζε πνζόηεηεο ηέηνηεο πνπ λα κελ παξαθσιύεηαη ε 

απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

7. ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδόηεο ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ δελ είλαη κεηνδόηεο θαη γηα ηνλ επόκελν 

δηαγσληζκό ππνρξενύηαη ζηελ απόζπξζε ησλ αλαιπηώλ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα νξηζηεί από ην αξκόδην 

όξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

8. ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδόηεο ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ αλαθεξπρζεί κεηνδόηεο θαη γηα ηνλ επόκελν 

δηαγσληζκό ππνρξενύηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αλαιπηώλ, εθόζνλ απηνί ππεξβαίλνπλ ηελ ηεηξαεηία 

από ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπο. 

9. Κάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ 

9.1. Βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο όηη ηα πξνζθεξζέληα ζηνλ δηαγσληζκό  

αληηδξαζηήξηα, αληαιιαθηηθά θαη αλαιώζηκα (πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ζην κεράλεκα) πξνηείλνληαη από 

ηνλ ελ ιόγσ νίθν γηα θαλνληθή ρξήζε, όηη είλαη απόιπηα ζπκβαηά κε ηα ειεθηξνληθά θαη κεραληθά κέξε 

ηνπ κεραλήκαηνο θαη όηη δελ ζα επεξεάζνπλ ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

9.2. Βεβαίσζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο όηη ε πξνζθέξνπζα εηαηξεία (πξνκεζεπηήο) 

είλαη εμνπζηνδνηεκέλε γηα ηελ παξνρή πιήξνπο ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο θαη όηη ζηειέρε 

ηεο έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηα εξγνζηάζηα ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο. 

9.3. Απνδεηθηηθά σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ δηάξθεηα ζα ζπλππνβιεζνύλ κε ηελ βεβαίσζε 



9.4. Καηάζεζε ζηνηρείσλ κε ηελ πςειή επαλαιεςηκόηεηα ηνπ κεραλήκαηνο, ηεθκεξησκέλε κε 

πηζηνπνηεηηθά θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο από ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ή αλεμάξηεηνπο νίθνπο αμηνιόγεζεο.. 

9.5. Καηάζεζε πιήξνπο αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ (από ην κεράλεκα), ζε ζρέζε 

κε ηηο εθάζηνηε κεζόδνπο αλαθνξάο. 

9.6. Καηάζεζε Τπεύζπλεο δήισζεο ηνπ Ν.1599/86, όηη ην κεράλεκα θαηαζθεπάζηεθε κεηά ηελ 01-01-

2018, αλαθέξνληαο ηνλ ζρεηηθό αξηζκό ζεηξάο, S/N 

9.7. πκκόξθσζε CE, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 98/79/ΔΟΚ. 

Α.2. ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ 

Α.2.1. ΓΔΝΙΚΑ 

Σα ππό πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

1. Να αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηε ρξήζε ηνπο ζε αλαιπηέο. 

2. Να ζπλνδεύνληαη από ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο. 

3. Να έρνπλ ηνλ θαηά ην δπλαηόλ καθξόηεξν ρξόλν ιήμεσο. 

4. Να ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνύ ειέγρνπ, όπνπ ηνύην πξνβιέπεηαη 

5. Να έρνπλ ηελ θαηάιιειε ζπζθεπαζία ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Α.3. ηεο παξνύζαο. 

6. Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν κε εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα 

όισλ ησλ παξηίδσλ ησλ πξντόλησλ ηόζν θαηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, όζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα 

ρξήζεσο, κεηά από ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ Γ/ληνύ ηνπ Δξγαζηεξίνπ, αξθνύλησο ηεθκεξησκέλε 

7. Όια ηα ππό πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα ζα αμηνινγεζνύλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνκήζεηαο θαη ζα 

ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο. 

Α.2.2. ΙΓΙΑΙΣΔΡΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

Α. Σν πξντόλ ζα πξέπεη λα είλαη πξόζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ λα κελ 

έρνπλ παξέιζεη ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπ. 

Β. ε πεξίπησζε πνπ ζα παξαηεξεζεί αιινίσζε ηνπ πξντόληνο πξν ηεο ιήμεσο ηνπ θαη ελώ έρνπλ ηεξεζεί 

νη πξνβιεπόκελεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζπλζήθεο ζπληεξήζεσο ηνπ, λα ππνρξενύηαη ν πξνκεζεπηήο 

ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο αιινησζείζεο πνζόηεηαο. 

Οπνηαδήπνηε απόθιηζε από ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο/πξνδηαγξαθέο απνηειεί αηηία απόξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο. 
 

Α.3.  ΤΚΔΤΑΙΑ 

1. Η ζπζθεπαζία ζα είλαη όπσο απηή ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, ρσξίο άιιε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε 

ησλ ζρεηηθώλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο, πνπ δελ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή. 

2. ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο, θαζώο θαη ζε θάζε κνλάδα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη νη παξαθάησ ΔΝΓΔΙΞΔΙ, ζηα Διιεληθά ή Αγγιηθά, εθηόο εάλ ε Τπνπξγηθή Απόθαζε 

ελαξκόληζεο ηεο νδεγίαο 98/79/Δ.Κ. νξίδεη δηαθνξεηηθά:  

i. Eπσλπκία θαη δηεύζπλζε θαηαζθεπαζηή. Δάλ ν θαηαζθεπαζηήο εδξεύεη ζε ρώξα εθηόο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία θαη ε δηεύζπλζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ θνηλόηεηα 

εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ii. Σα ζηνηρεία πνπ είλαη απνιύησο αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ην 

δηαγλσζηηθό πξντόλ, ηελ πνζόηεηά ηνπ θαη ην πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο. 

iii. Καηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε ΣΔΙΡΟ ή άιιε έλδεημε, κε ηελ νπνία επηζεκαίλεηαη ε εηδηθή 

κηθξνβηνινγηθή θαηάζηαζε ή ε θαηάζηαζε από πιεπξάο θαζαξόηεηαο. 

iv. Σνλ θσδηθό ηεο παξηίδαο, κεηά από ηε ιέμε ΠΑΡΣΙΓΑ ή ηνλ αύμνληα αξηζκό. 

v. Η εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ην πξντόλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιώο, ρσξίο ππνβηβαζκό ηεο 

επίδνζεο. 

vi. Καηά πεξίπησζε, έλδεημε, κε ηελ νπνία ζα επηζεκαίλεηαη όηη πξόθεηηαη γηα « πξντόλ» πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη in vitro ή κόλν γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ επηδόζεσλ. 

vii. Σηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή θαη ρεηξηζκνύ. 



viii. Σηο ελδεδεηγκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο ή θαη πξνθπιάμεηο. 

3. ε θάζε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΔΩ ζηα Διιεληθά, εθηόο 

εάλ ε ππνπξγηθή απόθαζε ελαξκόληζεο ηεο νδεγ.98/79/Δ.Κ νξίδεη δηαθνξεηηθά σο εμήο : 

i. Σα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο. 

ii. Σελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ηνπ αληηδξώληνο πξντόληνο θαη ηελ πνζόηεηα ή ηε ζπγθέληξσζή 

ηνπ ή ησλ δξαζηηθώλ ζπζηαηηθώλ ηνπ ή ησλ αληηδξαζηεξίσλ ή ηνπ ζπλόινπ (kit). 

iii. Γήισζε όηη ην δηαγλσζηηθό πξνηόλ πεξηέρεη όια ηα ζπζηαηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηε κέηξεζε. 

iv. Σηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ην ρξόλν δηαηήξεζεο κεηά από ηελ πξώηε απνζθξάγηζε ηεο 

πξσηνγελνύο ζπζθεπαζίαο, θαζώο θαη ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ζηαζεξόηεηαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ 

εξγαζίαο. 

v. Σηο επηδόζεηο ηνπ πξντόληνο αλαθνξηθά κε ηελ αλαιπηηθή επαηζζεζία, ηελ εμεηδίθεπζε, ηελ αθξίβεηα, 

ηελ επαλαιεςηκόηεηα, ηελ αλαπαξαγσγηκόηεηα, ηα όξηα αλίρλεπζεο θαη ηηο γλσζηέο αιιειεπηδξάζεηο. 

vi. Έλδεημε ηνπ ηπρόλ απαηηνύκελνπ εηδηθνύ εμνπιηζκνύ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ εηδηθνύ 

απηνύ εμνπιηζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί νξζώο. 

vii. Σνλ ηύπν ηνπ δείγκαηνο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, ηηο εηδηθέο ηπρόλ ζπλζήθεο ζπιινγήο, 

πξνεπεμεξγαζίαο θαη θαηά πεξίπησζε, ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη νδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

αζζελνύο. 

viii. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο αθνινπζεηέαο δηαδηθαζίαο γηα ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο. 

ix. Σε δηαδηθαζία κεηξήζεσο πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη κε ην δηαγλσζηηθό πξντόλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηά πεξίπησζε: 

• Σεο αξρήο ηεο κεζόδνπ. 

• Σσλ εηδηθώλ αλαιπηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ επηδόζεσο (επαηζζεζία, εμεηδίθεπζε, αθξίβεηα, 

επαλαιεςηκόηεηα, αλαπαξαγσγηκόηεηα, όξηα αλίρλεπζεο, θάζκα κεηξήζεσλ, πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ γλσζηώλ ζρεηηθώλ παξεκβνιώλ), ησλ πεξηνξηζκώλ ηεο κεζόδνπ θαη ησλ 

πιεξνθνξηώλ, νζνλ αθνξά ηε ρξεζηκνπνίεζε, εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε, ησλ δηαδηθαζηώλ θαη πιηθώλ 

κεηξήζεσλ αλαθνξάο. 

• Σσλ πιεξνθνξηώλ, πνπ αθνξνύλ θάζε επηπιένλ δηαδηθαζία ή ρεηξηζκό, ν νπνίνο απαηηείηαη, πξηλ από ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαγλσζηηθνύ πξνηόληνο (π.ρ. αλαζύζηαζε, επώαζε, έιεγρνο νξγάλσλ θ.ι.π) 

• Δλδείμεσλ γηα ην θαηά πόζνλ απαηηείηαη εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ. 

x. Σε καζεκαηηθή κέζνδν, κε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη ηα καζεκαηηθά απνηειέζκαηα θαη νπνπ απαηηείηαη 

ε κέζνδνο πξνζδηνξηζκνύ ησλ ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ. 

xi. Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη, ζε πεξίπησζε αιιαγώλ ζηηο αλαιπηηθέο επηδόζεηο ηνπ 

πξντόληνο. 

xii. Σηο θαηάιιειεο γηα ηνπο ρξήζηεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε: 

• Toλ εζσηεξηθό έιεγρν πνηόηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ επηθύξσζεο. 

• Αλαθνξά ζηνλ ηξόπν βαζκνλόκεζεο ηνπ πξντόληνο. 

• Σα κεζνδηαζηήκαηα αλαθνξάο γηα ηηο πξνζδηνξηδόκελεο πνζόηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πεξηγξαθήο ηνπ πιεζπζκνύ αλαθνξάο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε. 

• Αλ ην πξντόλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό ή λα εγθαζίζηαηαη ή λα ζπλδέεηαη κε άιια 

ηαηξνηερλνινγηθά πξντόληα ή εμνπιηζκό, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη, ζύκθσλα κε ηνλ πξννξηζκό ηνπ, 

επαξθή ζηνηρεία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε επηινγή ησλ ελδεδεηγκέλσλ 

πξντόλησλ ή εμνπιηζκνύ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη αζθαιήο θαη 

θαηάιιεινο ζπλδπαζκόο. 

• Όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξντόληνο θαη ηεο 

νξζήο θαη αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζώο θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηε θύζε θαη ηε ζπρλόηεηα ηεο 

ζπληήξεζεο θαη βαζκνλόκεζεο πνπ απαηηνύληαη, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία 

ηνπ πξντόληνο. 

• Πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ. 

• Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε πξόζζεηε επεμεξγαζία ή ρεηξηζκό πνπ απαηηείηαη, πξνηνύ ρξεζηκνπνηεζεί 

ην πξντόλ (π.ρ. απνζηείξσζε, ηειηθή ζπλαξκνιόγεζε θ.ι.π.) 

• Σηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ην ελδερόκελν θζνξάο ηεο πξνζηαηεπηηθήο ζπζθεπαζίαο. 

• Λεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο επαλαπνζηείξσζεο ή απνιύκαλζεο. 



xiii. Σηο πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηνπο ηπρόλ εηδηθνύο θαη αζπλήζεηο θηλδύλνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ή ηε δηάζεζε ησλ δηαγλσζηηθώλ πξντόλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εηδηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, αλ ην δηαγλσζηηθό πξντόλ πεξηέρεη νπζίεο αλζξώπηλεο ή δσηθήο πξνέιεπζεο 

πξέπεη λα εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ρξεζηώλ ζηε δπλεηηθή κνιπζκαηηθή θύζε ηεο. 

xiv. Σελ εκεξνκελία εθδόζεσο ή ηεο πιένλ πξόζθαηεο αλαζεώξεζεο ησλ νδεγηώλ ρξήζεσο. 

α. Μεηά ηελ θαηαθύξσζε, ν κεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα επηζεκαίλεη επηπιένλ θάζε κνλάδα 

ζπζθεπαζίαο ησλ πιηθώλ πνπ παξαδίδνληαη κε: 

i. Σα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή 

ii. Αξηζκό ζύκβαζεο 

iii. Σελ έλδεημε « ΚΡΑΣΙΚΟ ΔΙΓΟ» 
 

 

ΜΔΡΟ Β. ΔΙΓΙΚΔ-ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ 

ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (Ν.Μ. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ) 

Β.1. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΛΤΣΗ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ.Ν. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 

Ο πξνο δηάζεζε Αλνζνινγηθόο αλαιπηήο ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 

 

 Να ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν ηεο Υεκηθσηαύγεηαο γηα ηελ κέηξεζε ησλ εμεηάζεσλ ησλ δεηγκάησλ 

θαη λα είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλνο κε ιεηηνπξγία ηπραίαο πξνζπέιαζεο δεηγκάησλ 

(RANDOM ACCESS). 

 Να εθηειεί ηηο δεηνύκελεο εμεηάζεηο ζηνλ κηθξόηεξν δπλαηό ρξόλν.  

 Να πξαγκαηνπνηεί πάλσ από 10 εμεηάζεηο ηαπηόρξνλα. 

 Γηα ηελ θαξδηαθή Σξνπνλίλε Ι απαηηείηαη πςειήο επαηζζεζίαο (θαηά IFCC) πνζνηηθόο 

πξνζδηνξηζκόο. 

 Να δηαζέηεη απηόκαην δεηγκαηνιήπηε ζπλερνύο θόξησζεο θαη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα επείγνπζαο 

αλάιπζεο (SΣΑΣ). Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε ν ηξόπνο εθηέιεζεο ησλ επεηγόλησλ 

δεηγκάησλ. 

 Ο δεηγκαηνθνξέαο λα κπνξεί λα δερηεί ηαπηόρξνλα ζε νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκό ζσιελάξηα 

δηαθνξεηηθήο δηακέηξνπ (ηνπιάρηζηνλ 10 mm) θαη ύςνπο, θαςάθηα θαη θαςάθηα ζε ζσιελάξηα κε 

barcode. 

 Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα θαηάζηαζεο εηνηκόηεηαο (Stand by) γηα 24σξε ιεηηνπξγία. 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά (αθξίβεηα, επαηζζεζία, γξακκηθόηεηα θιπ.), λα αλαγξάθνληαη ζηα έλζεηα 

νδεγηώλ ρξήζεσο ησλ ζπζθεπαζηώλ ησλ αληηδξαζηεξίσλ ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπο, γηα ηνλ 

πξνζθεξόκελν ηύπν αλαιπηή. Οη θακπύιεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ λα έρνπλ θαηά ην δπλαηόλ 

κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο, ην δε εύξνο κέηξεζεο γξακκηθόηεηαο γηα θάζε εμέηαζε λα είλαη ην 

δπλαηόλ κεγαιύηεξν. Να αλαθεξζεί ν ρξόλνο ζηαζεξόηεηαο ηεο βαζκνλόκεζεο θαζώο θαη ην 

εύξνο κέηξεζεο γηα θάζε εμέηαζε.  

 Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ςπγείν (<12 νC) ζπληήξεζεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ, κεγάιεο 

ρσξεηηθόηεηαο, γηα ηελ θόξησζε ηνπιάρηζηνλ ησλ απαξαηηήησλ γηα ηελ ηαπηόρξνλε εθηέιεζε 

όιεο ηεο γθάκαο ησλ δηαθνξεηηθώλ αλαιύζεσλ ηνπ επηζπλαπηόκελνπ πίλαθα. Σα θηαιίδηα ησλ 

αληηδξαζηεξίσλ λα ηνπνζεηνύληαη απ' επζείαο ζηνλ αλαιπηή, ζε ηπραίεο ζέζεηο, ρσξίο κεηαγγίζεηο 

ή αλαζύζηαζε. Θα αμηνινγεζεί επηπξόζζεηα ε ρξήζε έηνηκσλ πξνο ρξήζε βαζκνλνκεηώλ θαη 

νξώλ ειέγρνπ. 

 Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ απαξαίηεηνπ αθέξαηνπ αξηζκνύ ζπζθεπαζηώλ πιηθώλ γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ εηήζηνπ αξηζκνύ εμεηάζεσλ λα ιεθζεί ππόςε ν δεηνύκελνο αξηζκόο εμεηάζεσλ θαη ν ρξόλνο 

ζηαζεξόηεηαο ησλ πξνζθεξόκελσλ αληηδξαζηεξίσλ, πιηθώλ βαζκνλόκεζεο, πιηθώλ εζσηεξηθνύ 

ειέγρνπ πνηόηεηαο, κεηά ην άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

αλαιπηή γηα έλα έηνο (365 εκέξεο), ζύκθσλα θαη κε ηηο Οδεγίεο Υξήζεσο ηνπο. 



 Να ππάξρεη δπλαηόηεηα αλάγλσζεο δεηγκάησλ θαη αληηδξαζηεξίσλ κε γξακκσηό θώδηθα (bar 

code) γηα ηελ απνθπγή ζθαικάησλ. 

 Να δηαζέηεη ζύζηεκα απηόκαηεο αλίρλεπζεο ηεο ζηάζκεο αληηδξαζηεξίσλ, δεηγκάησλ θαη ινηπώλ 

πγξώλ. Να πεξηγξαθεί ν ηξόπνο. 

 Να έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηζεκαίλεη ηελ αλαξξόθεζε αλεπαξθνύο πνζόηεηαο δείγκαηνο, ε νπνία 

ζα νθείιεηαη ζε πήγκαηα ή άιινπο παξάγνληεο (θπζαιίδεο), αθόκα θαη αλ δελ θξάζζεη ην ξύγρνο 

ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνύ βξαρίνλα. 

 Να δηαζέηεη θηιηθό ζην ρξήζηε πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο. 

 Να θέξεη ζύζηεκα ειέγρνπ πνηόηεηαο (QC), κε απεηθόληζε δηαγξακκάησλ Levey - Jennings θαη κε 

απνζήθεπζε ησλ ηηκώλ ησλ νξώλ ειέγρνπ θαη ησλ θακππιώλ βαζκνλόκεζεο. Να δνζεί πιήξεο θαη 

εθηελήο πεξηγξαθή. 

 Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ζπλδεζεί κε θεληξηθό ζύζηεκα κεραλνξγάλσζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

(LIS), λα ιεηηνπξγεί ππό ηάζε 220 Volts θαη λα ζπλνδεύεηαη από UPS, γηα πξνζηαζία από 

δηαθνπέο ηάζεο ξεύκαηνο. Η ζύλδεζε ζε ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ην LIS ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζα 

γίλεη κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

 Σα αληηδξαζηήξηα θαη ν αλαιπηήο λα δηαζέηνπλ CE mark. 

 Σα έμνδα εγθαηάζηαζεο, εθπαίδεπζεο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο βιαβώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ 

αληαιιαθηηθώλ ηνπ αλαιπηή, βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 Σα παξαπάλσ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απνηεινύλ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ζα 

πξέπεη λα πιεξνύληαη πιήξσο γηα ηελ νκαιή θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ. 
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