
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 

 

1. Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος  ανοσολογικός αναλυτής επιτόπου 

επεκτάσιμος, διαμορφώσιμος και με δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με αναλυτή 

Κλινικής Χημείας, ώστε να δύναται να αποτελέσει κι ενοποιημένη πλατφόρμα 

ανάλυσης  Κλινικής Χημείας & Ανοσολογίας 

2. O αναλυτής να είναι τύπου Random Access. 

3. Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 170 αποτελέσματα /ώρα. 

4. Ο προσδιορισμός των παραμέτρων να γίνεται με τη μέθοδο της 

ηλεκτροχημειοφωταύγειας  

5. Να έχει αυξημένη ευαισθησία και υψηλή γραμμικότητα που να αποδεικνύεται με 

εσώκλειστα της εταιρείας 

6. Το πρώτο αποτέλεσμα να δίνεται σε χρόνο λιγότερο των 30 λεπτών. Οι καρδιακοί 

δείκτες να δίδουν αποτέλεσμα σε χρόνο μικρότερο των 10 λεπτών. 

7. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης οποιουδήποτε συνδυασμού 

τουλάχιστον 22 εξετάσεων σε κάθε δείγμα.  

8. Ο αναλυτής να δέχεται,, σε εφάπαξ φόρτωση, τουλάχιστον 150 δείγματα ορού ή 

πλάσματος σε σωληνάρια φυγοκέντρου  ή καψάκια. Η φόρτωση δειγμάτων να 

είναι συνεχής. 

9. Ο απαραίτητος όγκος δείγματος για τη διενέργεια οποιασδήποτε εξέτασης να μην 

ξεπερνά τα 50μl 

10. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης BAR CODE για τα αντιδραστήρια και για τα 

δείγματα. 

11. Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση, δηλαδή να μην χρειάζονται 

ανασύσταση ή άλλες προκατεργασίες από τον χειριστή πριν την εισαγωγή τους 

στον αναλυτή 

12. Τα αντιδραστήρια να έχουν τη δυνατότητα παραμονής στον αναλυτή, σε χώρο 

κατάλληλης θερμοκρασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και να 

μην είναι απαραίτητη η φύλαξη τους στο ψυγείο μετά το τέλος της ρουτίνας. 

13.  Ο αναλυτής να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης πηγμάτων, στάθμης 

ορών και αντιδραστηρίων και να  ειδοποιεί το χειριστή για τυχόν έλλειψή τους. 

14. Να έχει την δυνατότητα αραίωσης στα δείγματα εκτός γραμμικότητας.  

15. Να χρησιμοποιεί ρύγχη μιας χρήσεως για την αναρρόφηση των δειγμάτων για την 

εξάλειψη κάθε πιθανής επιμόλυνσης (carry-over). 



16. Να έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης επειγόντων δειγμάτων (STAT)  μέσω 

ειδικής θύρας, χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του αναλυτή 

17. Ο αναλυτής να διαθέτει πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου (QC). Να εκτελεί 

αυτόματα ποιοτικό έλεγχο βάση χρόνου & μετά από τη βαθμονόμηση 

αντιδραστηρίου, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. Να απεικονίζονται  

διαγράμματα Levy-Jennings για ημερήσιο & συγκεντρωτικό ποιοτικό έλεγχο. 

18. Να εκτελεί αυτόματα βαθμονόμηση βάση χρόνου & μετά από αυτόματη 

αξιολόγηση του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. Να 

δέχεται προληπτική βαθμονόμηση των εν αναμονή αντιδραστηρίων.  

19. Ο αναλυτής να διαθέτει έξοδο για  σύνδεση με κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

20. Να υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού του προσφερόμενου αναλυτή με 

επιτραπέζιο αναλυτή μικρότερης παραγωγικότητας, ο οποίος να χρησιμοποιεί την 

ίδια τεχνολογία και τα ίδια αντιδραστήρια για την κάλυψη αναγκών εφεδρείας 

21. Να εκτελεί οπωσδήποτε τις παρακάτω εξετάσεις: 

i. Θυροειδικές Ορμόνες: Τ3, Τ4, TSH, FΤ3, FΤ4, TG, ANTI TG, ANTI TPO, TG, 

Anti-TSHR, T-UPTAKE 

ii. Ορμόνες Γονιμότητας/Σύνδρομο Down : ACTH, C-PEPTIDE, LH, FSH, 

ESTRADIOL, PROLACTIN, PROGESTERONE, TESTOSTERONE, β-HCG, 

ACTH, DHEA-S, SHBG, INSULIN, CORTISOL, free β-HCG, PAPP-A, hGH, 

AMH 

iii. Καρκινικούς Δείκτες: AFP, CEA, PSA, FPSA, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, CA 

72-4, NSE, S100, CYFRA 21-1, HE4 

iv. Καρδιακούς δείκτες : hsΤROPONIN –T , MYOGLOBIN, CK-MB (mass), NT-

pro BNP, Digoxin, Digitoxin, Tn I 

v. Δείκτες Αναιμίας: FERRITIN, B12, FOLATE, RBC FOLATE 

vi. Δείκτες Μεταβολισμού Οστών: PTH, OSTEOCALCIN, β-CROSSLAPS (CTX) 

ορού, P1NP, Vit D (25-OH), PTH (1-84) 

vii. Δείκτες Ηπατίτιδας, HIV,TORCH : Anti-HAV, Anti-HAV IgM, HBsAg, HBsAg 

confirmatory, HBsAg quantification, Anti-HCV, HBeAg, Anti-HBe, Anti-HBs, 

Anti – HBc, Anti-HBc IgM, HIV combi, HIV Ag, HIV Ag confirmatory, 

Syphilis, HTLV I/II, Toxo IgG, Toxo IgM, Rubella IgG, Rubella IgM, CMV 

IgG, CMV IgM, HSV-1 IgG, HSV-2 IgG, Toxo IgG Avidity, CMV IgG Avidity 

viii. Δείκτες επειγόντων :  IL-6, PCT 

ix. Δείκτες προεκλαμψίας : PLGF, sFLT-1 



x. Anti – CCP, IgE 

 

 

Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές  αποτελούν την ελάχιστη απαίτηση του 

εργαστηρίου και θα πρέπει να πληρούνται επί ποινή απόρριψης. 

 

 

 

 

 


