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«Ππόζκληζη Ππώηηρ Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ για ηην Ππoμήθεια

Ανηιδπαζηηπίων

για

καηηγοπία

33696100-6

CPV

ηην

Δξακπίβωζη
για

ηιρ

Ομάδαρ

ανάγκερ

ηος

Αίμαηορ
Γενικού

Νοζοκομείος Υανίων».
Σσεηικά:
1)

Το με απίθμ. ππωη. 2891/ 24-07-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Υποσπεωηική διαδικαζία ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων για όλοςρ ηοςρ δημοζίοςρ
θοπείρ ςγείαρ».

2)

Το με απίθμ. ππωη. 3512/ 14-09-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Διεςκπινίζειρ αναθοπικά με ηη διαδικαζία και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων».

3)

Το με απίθμ. ππωη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων, όπωρ αςηή έσει
καθοπιζθεί δςνάμει ηων αποθάζεων ηηρ Ολομέλειαρ ηηρ ΕΠΥ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/
17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/
19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)».

4)

Tη με απίθμ. ππωη. 236/19-01-2016 Οδηγία ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Αιηιολογία ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων».

5)

Το με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 30η Ιοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγωνιζμών
από ηην Επιηποπή Ππομηθειών Υγείαρ και ηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και
πποηύπων πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιάρ διαδικαζίαρ – Η
αληθήρ έννοια ηων λέξεων «επίζημοςρ θοπείρ πιζηοποίηζηρ ηηρ ημεδαπήρ και ηηρ αλλοδαπήρ» πος
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πεπιλαμβάνονηαι ζηην πεπίπηωζη
(α) ηηρ παπαγπάθος 1 ηηρ εγκςκλίος ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ
«Ενζωμάηωζη ζε ενιαίο κείμενο ………» (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι).
6)

Το με απίθμ. ππωη. 2750/16-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην απαγόπεςζη ππομήθειαρ ανηιδπαζηηπίων ή/ και αναλωζίμων ςλικών πος μποπούν να
ζςνδςαζηούν με ιαηποηεσνολογικό μησάνημα ζςγκεκπιμένηρ μόνον εηαιπείαρ ή ζςνδεδεμένων με αςηή
εηαιπιών, ηος οποίος η σπήζη λαμβάνεηαι δωπεάν».

7)

Το με απίθμ. ππωη. 2765/25-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιο για ηην παπάηαζη έωρ ηην 31η Δεκεμβπίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ππομηθειών
από ηην ΕΠΥ και ηοςρ δημοζίοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων πος
εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιόηεπηρ διαδικαζίαρ».

8)

Το με απίθμ. ππωη. 3944/20-07-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών ππομηθειών πος διενεπγούνηαι δςνάμει ηος άπθπος 27§11 ηος
Ν.3867/2010».

9)

Το με απίθμ. ππωη. 4662/14-09-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Απμοδιόηηηα ηηρ ΕΠΥ να εγκπίνει ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ μεηά ηη θέζη ζε ιζσύ ηος Ν.4412/2016».

10) Το με απίθμ. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με
«Εγκύκλιορ για ηην εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί
ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων».
11) Η με απιθμ. 7ο/ ππκ.9/ 21-03-2019 (ΑΓΑ :7ΝΒΒ46907Τ-Ν31) Απόθαζη ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος ηος
Νοζοκομείος ζσεηικά με ηην έγκπιζη Τεσνικών Πποδιαγπαθών

πποκειμένος να διενεπγηθεί Δημόζια

Διαβούλεςζη για ηην ππομήθεια Ανηιδπαζηηπίυν για ηην Δξακπίβυζη Ομάδαρ Αίμαηορ καηηγοπία

(CPV 33696100-6).

Πποζκαλούμε ζε ανοικηή Ππώηη Γημόζια Γιαβούλεςζη, μη δεζμεςηικήρ ζςμμεηοσήρ
οικονομικών θοπέυν, με ζκοπό ηη ζςλλογή εποικοδομηηικών παπαηηπήζευν και ζσολίυν για
ηην Ππομήθεια Ανηιδπαζηηπίυν για ηην Δξακπίβυζη Ομάδαρ Αίμαηορ καηηγοπία (CPV 33696100-6).
Η Γιαβούλεςζη θα διαπκέζει από ηιρ 29/03/2019 ημέπα Παπαζκεςή έωρ και ηιρ
15/04/2019 ημέπα Γεςηέπα.
Η παπούζα ανακοίνυζη θα αναπηηθεί ζηον ιζηόηοπο ηος Δθνικού Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών
Γημοζίυν

Σςμβάζευν

“Γιαβοςλεύζειρ”

(ΔΣΗΓΗΣ)

και

ζηην

(http://www.eprocurement.gov.gr)

ιζηοζελίδα

ηος

Γενικού

ζηο

Νοζοκομείος

ζύνδεζμο
Φανιών

(www.chaniahospital.gr).
Τα ζσόλια για ηη διαβούλεςζη μποπούν να ςποβληθούν για ηο ζύνολο ηηρ διαβούλεςζηρ
άμεζα και αςηόμαηα, μέζυ ηηρ πλαηθόπμαρ ΔΣΗΓΗΣ με ηην επιλογή «Καηασώπηζη ζσολίος»
και ειζαγυγή κειμένος με πληκηπολόγηζη ή με ανηιγπαθή για κάθε παπάγπαθο ή άπθπο ή για
ηο ζύνολο ηυν ηεσνικών πποδιαγπαθών.
Με ηην επιλογή αςηή και γενικόηεπα ζηην πλαηθόπμα διαβοςλεύζευν ηος ΔΣΗΓΗΣ δεν γίνεηαι
επιζύνατη

απσείυν.

Απσεία

μποπούν

να

αποζηαλούν

ζηο

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο ζε εξαιπεηικέρ πεπιπηώζειρ ζηοισείυν πος
δεν μποπούν να ενζυμαηυθούν υρ κείμενο ζηην «Καηασώπηζη ζσολίος» και είναι ζημανηικά
για ηη διαβούλεςζη (π.σ. σάπηερ, θυηογπαθίερ κ.λπ.).
Κάθε αποζηολή ζηο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείηαι. Σε πεπίπηυζη
πος διαπιζηυθεί όηι η καηασώπηζη ηυν ζσολίυν μποπεί να γίνει με ειζαγυγή κειμένος ζηο
πεδίο «Καηασώπηζη ζσολίος», ηόηε δε θα γίνεηαι ανάπηηζη ηυν εν λόγυ ζσολίυν από ηον
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αλλά θα ενημεπώνεηαι ο αποζηολέαρ για ηη σπηζιμοποίηζη
ηηρ επιλογήρ αςηήρ, εθόζον επιθςμεί ηην ανάπηηζη ηυν ζσολίυν ηος.
Σε

κάθε

πεπίπηυζη

ηα

ζσόλια

πος

έπσονηαι

ζηο

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποζηέλλονηαι ζηην αναθέηοςζα απσή πος
επιθςμεί ηη διαβούλεςζη.
Μεηά ηο πέπαρ ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ηηρ Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ, θα αναπηηθεί
ζσεηική

ανακοίνυζη

ζηην

ιζηοζελίδα

ηος

Γενικού

Νοζοκομείος

Φανιών

(www.chaniahospital.gr) με ηα ζηοισεία ηυν οικονομικών θοπέυν πος ζςμμεηείσαν ζηη
διαδικαζία και θα αναπηώνηαι οι παπαηηπήζειρ πος ςποβλήθηκαν.
Δπιζημαίνεηαι όηι ηα καηασυπημένα ζσόλια ηυν οικονομικών θοπέυν, αναπηώνηαι αςηούζια
ζηην ηλεκηπονική θόπμα ηος ΔΣΗΓΗΣ, υρ ζσόλια ηηρ ανακοίνυζηρ διενέπγειαρ ηηρ Γημόζιαρ
Γιαβούλεςζηρ.
Η ηελική απόθαζη ηηρ επιηποπήρ πποδιαγπαθών ππέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμυρ
αιηιολογημένη, διάλογο ηυν ζςνηακηών ηηρ με ηοςλάσιζηον ηα εξήρ έξι (6) ζηοισεία :
1)

Το ςλικό πος ηηρ παπαδίδεηαι από ηο Τμήμα Ππομηθειών.

2)

Τιρ εν γένει διεθνείρ παπαδεδεγμένερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και ππόηςπα.

3)

Τιρ παπαδοσέρ ηηρ επιζηήμηρ.

4)

Την εμπειπία.

5)

Τςσόν κοινυνικέρ απαιηήζειρ.

6)

Τα αποηελέζμαηα ηηρ διαβούλεςζηρ πος πποηγήθηκε επί ηος ηελικού ζσεδίος ηυν ηεσνικών
πποδιαγπαθών και πποηύπυν.

Καηά ηα λοιπά, ιζσύοςν οι αποθάζειρ ηηρ ΔΠΥ, ηυν οποίυν ηο πεπιεσόμενο αναπηήθηκε ζηον επίζημο
ιζηόηοπο αςηήρ.

Παπακαλείζθε για ηην ανηαπόκπιζη και ζςμμεηοσή ζαρ ζηη διαδικαζία ηηρ Γημόζιαρ
Γιαβούλεςζηρ.
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ ΜΗΝΑ
ςνημμένα (1) :
1)

ο

Η με απιθμ. 7 / ππκ.9/ 21-03-2019 (ΑΓΑ :7ΝΒΒ46907Τ-Ν31) Απόθαζη ηος Διοικηηικού
Σςμβοςλίος ηος Νοζοκομείος ζσεηικά με ηην έγκπιζη Τεσνικών Πποδιαγπαθών πποκειμένος να
διενεπγηθεί Δημόζια Διαβούλεςζη για ηην ππομήθεια Ανηιδπαζηηπίυν για ηην Δξακπίβυζη
Ομάδαρ Αίμαηορ καηηγοπία (CPV 33696100-6).

Κοινοποίηζη:
1.

Σμήμα Αιμοδοζίαρ

Δζωηεπική διανομή:
1.

Γπαθείο Ππομηθειών(2)
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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ
Ανηικείµενο Πποµήθειαρ
Ζ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε ηαθηηθψλ πξνµεζεπηψλ γηα
ηελ πξνµήζεηα πιηθψλ,ηα νπνία πεξηγξάθνληαη θαη πνπ απαηηνχληαη γηα ηε
δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε, πξνο θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνµείνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεµα δχν εηψλ, µε δπλαηφηεηα
παξάηαζεο ελφο έηνπο θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο, ηνλ ηξφπν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο
απηψλ.
Ο αλαγξαθφκελνο αξηζµφο γηα θάζε εμέηαζε είλαη ν ειάρηζηνο αξηζµφο εμεηάζεσλ
ηνπ Ννζνθνµείνπ γηα έλα (1)έηνο.
2. Όποι διεξαγωγήρ ηος διαγωνιζµού.
2.1 ∆είγµαηα.
Καηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο, νη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
επίδεημεο ηνπ ηξφπνπ δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ µε ηα πξνζθεξφµελα πιηθά θαη
αλαιπηέο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο.
2.2. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ:
α. Υψξα πξνέιεπζεο πιηθψλ.
β. Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο.
γ. Υξφλν παξάδνζεο ζε εµεξνινγηαθέο εµέξεο απφ ηελ παξαγγειία
δ. Υξφλν δσήο ησλ πιηθψλ
ε. Σε ζπζθεπαζία ηνπ πιηθνχ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο.
3. Σεσνικοί πποζδιοπιζµοί.
3.1. Ο Γηαγσληζκφο ζα γίλεη κε βάζε ηηο Σερληθέο πεξηγξαθέο ησλ πιηθψλ πνπ
αλαθέξνληαη
3.2. Οη κεηνδφηεο πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο (νηθνλνκηθή θαη
ηερληθή) φηη ην είδνο πνπ πξνζθέξνπλ εθπιεξψλεη ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πεξηγξαθέο
ηεο Τπεξεζίαο.
3.3. ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν πιηθφ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο ή
δηαθνξνπνηήζεηο απφ απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
Γηαθήξπμεο δελ ζα απνξξίπηνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο δελ
αλαθέξνληαη ζηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη θξίλνληαη απφ ηελ επηηξνπή επνπζηψδεηο.
Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ κε ιεπηνκέξεηεο γηα λα
αμηνινγεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή
4. ςζκεςαζία.
4.1 Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη φπσο απηή ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, ρσξίο άιιε
ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, πνπ δελ επηζηξέθνληαη
ζηνλ πξνκεζεπηή.
4.2. ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ζε θάζε κνλάδα ηνπ
πεξηερφκελνπ ηεο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη παξαθάησ ελδείμεηο ζηα Διιεληθά ή
Αγγιηθά, εθηφο εάλ ή Τπνπξγηθή απφθαζε ελαξκφληζεο ηεο Οδεγίαο 98/79/ΔΚ νξίδεη
δηαθνξεηηθά:
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4.2.1. Δπσλπκία θαη δηεχζπλζε θαηαζθεπαζηή. Δάλ ν θαηαζθεπαζηήο εδξεχεη ζε
ρψξα εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε
ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Κνηλφηεηα εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
4.2.2. Σα ζηνηρεία πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα είλαη ζε
ζέζε λα αλαγλσξίζεη ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ, ηελ πνζφηεηά ηνπ θαη ην πεξηερφκελν
ηεο ζπζθεπαζίαο.
4.2.3. Καηά πεξίπησζε, ηελ έλδεημε "ΣΔΗΡΟ" ή άιιε έλδεημε, κε ηελ νπνία
επηζεκαίλεηαη ε εηδηθή κηθξνβηνινγηθή θαηάζηαζε ή ε θαηάζηαζε απφ πιεπξάο
θαζαξηφηεηαο.
4.2.4. Σνλ θσδηθφ ηεο παξηίδαο, κεηά απφ ηε ιέμε "ΠΑΡΣΗΓΑ" ή ηνλ αχμνληα
αξηζκφ.
4.2.5. Ζ εκεξνκελία, κέρξη ηελ νπνία ην πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιψο,
ρσξίο ππνβηβαζκφ ηεο επίδνζεο.
4.2.6. Καηά πεξίπησζε, έλδεημε, κε ηελ νπνία ζα επηζεκαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα
"πξντφλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη in vitro" ή "κφλν γηα ηελ αμηνιφγεζε επηδφζεσλ"
4.2.7. Σηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή θαη ρεηξηζκνχ.
4.2.8. Σηο ελδεδεηγκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο ή θαη πξνθπιάμεηο.
4.2.9. ε θάζε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΔΩ ζηα
Διιεληθά εθηφο εάλ ε Τπνπξγηθή. Απφθαζε ελαξκφληζεο ηεο Οδεγίαο 98/79/ΔΚ
νξίδεη δηαθνξεηηθά σο εμήο:
α. Σα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο.
β. Σελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ηνπ αληηδξψληνο πξντφληνο θαη ηελ πνζφηεηα
ή ηε ζπγθέληξσζή ηνπ ή ησλ δξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ή ησλ αληηδξαζηεξίσλ ή ηνπ
ζπλφινπ (kit).
γ. Γήισζε φηη ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ πεξηέρεη φια ηα ζπζηαηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα
ηε κέηξεζε.
δ. Σηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ην ρξφλν δηαηήξεζεο κεηά απφ ηελ πξψηε
απνζθξάγηζε ηεο πξσηνηαγνχο ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο
θαη ζηαζεξφηεηαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ εξγαζίαο.
ε. Σηο επηδφζεηο ηνπ πξντφληνο αλαθνξηθά κε ηελ αλαιπηηθή επαηζζεζία, ηελ
εμεηδίθεπζε, ηελ αθξίβεηα, ηελ επαλαιεςηκφηεηα, ηελ αλαπαξαγσγηκφηεηα, ηα φξηα
αλίρλεπζεο θαη ηηο γλσζηέο αιιειεπηδξάζεηο.
ζη. Έλδεημε ηνπ ηπρφλ απαηηνπκέλνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ
αλαγλψξηζε ηνπ εηδηθνχ απηνχ εμνπιηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη νξζψο.
δ. Σνλ ηχπν ηνπ δείγκαηνο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, ηηο ηπρφλ εηδηθέο ζπλζήθεο
ζπιινγήο, πξνεπεμεξγαζίαο θαη θαηά πεξίπησζε, ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη
νδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνχο.
ε. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο αθνινπζεηέαο δηαδηθαζίαο γηα ηε ρξήζε ηνπ
πξντφληνο.
ζ. Σε δηαδηθαζία κεηξήζεσο πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη κε ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηά πεξίπησζε:
- Σεο αξρήο ηεο κεζφδνπ
- Σσλ εηδηθψλ αλαιπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ επηδφζεσο (επαηζζεζία, εμεηδίθεπζε,
αθξίβεηα, επαλαιεςηκφηεηα, αλαπαξαγσγηκφηεηα, φξηα αλίρλεπζεο, θάζκα
κεηξήζεσλ, πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ γλσζηψλ ζρεηηθψλ
παξεκβνιψλ,) ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο κεζφδνπ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, φζνλ αθνξά ηε
ρξεζηκνπνίεζε, εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη πιηθψλ κεηξήζεσλ
αλαθνξάο.
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- Σσλ πιεξνθνξηψλ, πνπ αθνξνχλ θάζε επηπιένλ δηαδηθαζία ή ρεηξηζκφ, ν νπνίνο
απαηηείηαη, πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ πξντφληνο (π.ρ.
αλαζχζηαζε, επψαζε, έιεγρνο νξγάλσλ θ.ά.)
- Δλδείμεσλ γηα ην θαηά πφζνλ απαηηείηαη εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ.
Η. Σε καζεκαηηθή κέζνδν, κε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη ηα καζεκαηηθά απνηειέζκαηα
θαη, φπνπ απαηηείηαη, ε κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ.
Ηα. Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη, ζε πεξίπησζε αιιαγψλ ζηηο αλαιπηηθέο
επηδφζεηο ηνπ πξντφληνο.
Ηβ. Σηο θαηάιιειεο γηα ηνπο ρξήζηεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε:
- Σνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ
επηθχξσζεο.
- Αλαθνξά ζηνλ ηξφπν βαζκνλφκεζεο ηνπ πξντφληνο.
- Σα κεζνδηαζηήκαηα αλαθνξάο γηα ηηο πξνζδηνξηδφκελεο πνζφηεηεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξάο πνπ πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππφςε.
- Αλ ην πξντφλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ ή λα εγθαζίζηαηαη ή λα
ζπλδέεηαη κε άιια ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ή εμνπιηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα
ιεηηνπξγήζεη, ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, επαξθή ζηνηρεία γηα ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηινγή ησλ ελδεδεηγκέλσλ πξντφλησλ ή
εμνπιηζκνχ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη αζθαιήο
θαη θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο.
- Όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο εγθαηάζηαζεο ηνπ
πξντφληνο θαη ηεο νξζήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη ιεπηνκεξή
ζηνηρεία γηα ηε θχζε θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο ζπληήξεζεο θαη, ηεο βαζκνλφκεζεο πνπ
απαηηνχληαη, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο .
- πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ
- πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε πξφζζεηε επεμεξγαζία ή ρεηξηζκφ πνπ απαηηείηαη,
πξνηνχ ρξεζηκνπνηεζεί ην πξντφλ (π.ρ. απνζηείξσζε, ηειηθή ζπλαξκνιφγεζε θ.ά.)
-Σηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ην ελδερφκελν θζνξάο ηεο πξνζηαηεπηηθήο
ζπζθεπαζίαο.
- Λεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο επαλαπνζηείξσζεο ή
απνιχκαλζεο.
Ηγ. Σηο πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηνπο ηπρφλ εηδηθνχο θαη
αζπλήζεηο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ή ηε δηάζεζε ησλ
δηαγλσζηηθψλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο,
αλ ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ πεξηέρεη νπζίεο αλζξψπηλεο ή δσηθήο πξνέιεπζεο, πξέπεη
λα εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ ζηε δπλεηηθή κνιπζκαηηθή θάζε ηεο.
Ηδ. Σελ εκεξνκελία εθδφζεσο ή ηεο πιένλ πξφζθαηεο αλαζεψξεζεο ησλ νδεγηψλ
ρξήζεσο.
4.2.10. Μεηά ηελ θαηαθχξσζε, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα επηζεκαίλεη επηπιένλ
θάζε κνλάδα ζπζθεπαζίαο ησλ πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη κε:
α. Σα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή
β. ηελ έλδεημε "ΚΡΑΣΗΚΟ ΔΗΓΟ"
4.3 Θα αμηνινγεζεί ηδηαίηεξα αλ ηα ζηνηρεία ηνπ αληηδξαζηεξίνπ είλαη
θσδηθνπνηεκέλα ζε bar code.
ΓΕΝΙΚΑ:
5. Όιεο νη ELISA δνθηκαζίεο λα είλαη SANDWITCH
Σα είδε κε Α/Α 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ζα αμηνινγεζνχλ σο ηκήκα.
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6. Έλα (1) FLACON ησλ 10 ML αληηζηνηρεί ζε 100 ΣΔΣ. Απαηηνχληαη δχν
ζηαγφλεο αλά ΣΔΣ απφ ηνλ Α/Α 4.1 έσο 4.12, θαη απφ ηνλ Α/Α 4.14.1 έσο 4.14.2. Ζ
ηηκή ζα δίλεηαη αλά ΣΔΣ. Σν ΣΔΣ ζα ππνινγίδεηαη απφ ηελ πξνζθέξνπζα εηαηξεία
γηα δχν ζηαγφλεο επί πνηλή απνξξίςεσο. Θα αμηνινγεζνχλ απφ θνηλνχ ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε νκνηνγέλεηα ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο νκάδαο ηνπ
RHESUS θαη ηνπ θαηλνηχπνπ γηα ηα είδε ηεο θαηάζηαζεο καο απφ ηνλ Α/Α 4.1 έσο
θαη 4.12.

Α/
Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ

ΚΟΗΝΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΠΖΞΖ
FDP ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΔΗ ΑΠΛΟΤΝ. ΝΑ
ΚΑΝΔΗ ΥΡΖΖ ΜΟΝΟΚΛΩΝΗΚΩΝ antiFDP
ΝΑ ΜΖΝ ΔΠΖΡΔΑΕΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ
ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ ΗΝΩΓΟΓΟΝΟΤ. Ζ
ΤΚΔΤΑΗΑ ΝΑ ΠΔΡΗΔΥΔΗ (+) & (-)
1.1 control.

ΜΟ
ΝΑ
ΓΑ
ΜΔ
ΣΡΖ
Ζ
(Tes
ΚΩΓΗΚ t/εΟ
μέηα
OR-CO ζε)

ΔΣΖ
ΗΟ

ΑΡΗ
ΘΜΟ

ΔΞΔ
ΣΑΔΩ
Ν

ΣΗΜ
Ζ
ΑΝ
Α
ΔΞΔ
ΣΑ
Ζ
(€)
ΜΔ
ΦΠ
Α

ΣΗΜΖ
ΑΝΑ
ΜΔΡΗΚ ΔΞΔΣ
Ο
ΑΖ
ΤΝΟ (€)
ΛΟ ΜΔ ΥΩΡΗ
ΦΠΑ

(€)
ΦΠΑ

ΜΔΡΗΚ
Ο
ΤΝΟ
ΛΟ
ΥΩΡΗ
ΦΠΑ
(€)

198447

test

50

5

250

4,03

201,50

125723

test

50

9

450

7,26

363,00

126478

test

25

80

2000

64,52

1613,0
0

141579

test

300

0,4

120

0,32

96,00

test

120

3

360

2,42

290,32

1

F.S. TEST UNIT ΝΑ ΜΖΝ ΔΠΗΡΔΑΕΔΣΑΗ
1.2 ΑΠΌ ΣΖΝ ΖΠΑΡΗΝΖ
ΚΗΣ ΓΗΑ ΣΑΥΔΗΑ ΠΟΗΟΣΗΚΖ
ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΓΟΚΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΑΝΣΗΖΠΑΡΗΝΗΚΩΝ IgG
ΑΝΣΗΩΜΑΣΩΝ ΣΟΝ ΟΡΟΤ ΣΟΤ
ΑΘΔΝΟΤ. MONOTEST ΜΔ ΔΩΣΔΡΗΚΟ
CONTROL ΓΗΑ ΚΆΘΔ ΔΛΔΓΥΟ (ΣΔΣ). ΝΑ
ΜΖΝ ΔΠΖΡΔΑΕΔΣΑΗ ΑΠΌ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ
ΛΗΠΗΓΗΩΝ , ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΖ ,
ΥΟΛΔΡΤΘΡΗΝΖ ΣΟΝ ΟΡΟ ΣΟΤ
ΑΘΔΝΟΤ. ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΜΔΘΟΓΟΤ:
1.3 100%, ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ>90%.
2
ΔΗΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΠΖΞΖ
2.1 PTT-LA
2.2 REPTILASE TIME
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RVVT SCREEN ΝΑ ΜΖΝ ΔΠΗΡΔΑΕΔΣΑΗ
2.3 ΑΠΌ ΣΖΝ ΖΠΑΡΗΝΖ

125933

2.4 STA-CONTRTOL LA I +2
ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΟΜΑΓΩΝ ΑΗΜΑΣΟ
4

test

240

3

720

2,42

580,65

test

240

3

720

2,42

580,65

5000
0
4000
0
5000
0
6000
0

(βι. παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο είδνπο)

4.1 Anti – Β

198424

test

4.2 Anti - ΑΒ

125246

test

4.3 Anti - Α

198438

test

4.4 Anti - D

125248

test

4.5 Anti – Human

125249

test

4.6 Anti –A1

125250

test

1000
2000
0

4.7 Anti – C

125251

test

6000

4.8 Anti – c

125252

test

Anti – E

125253

test

3000
1600
0

Anti – e

125254

test

Anti – K

125255

test

3000
1250
0

Anti – k

198443

test

100

Αιβνπκίλε 22%

125258

test

300

Αιβνπκίλε 30%
ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΗΟΛΟΓΗΚΟΤ

125259

test

200

0,02
7
0,03
2
0,02
7
0,05
55
0,08
6
0,13
7
0,52
1
0,37
4
0,36
2
0,62
6
0,37
1
0,86
8
0,49
6
0,37
2

BT

kit

4.9
4.1
0
4.1
1
4.1
2
4.1
4.1
4.1
4.2

(βι. παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο είδνπο)
ΑΝΣΗΩΜΑΣΩΝ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
5.1 ΔΗ ΑΠΛΟΤΝ ΓΗΑ ΣΗ ΔΞΔΣΑΔΗ
ΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ

1350

1.088,7
1
1032,2
6
1088,7
1
2661,2
9

1280

0,022
0,025
5

1350

0,022

3300

1122

0,044
0,069
4
0,110
4
0,420
0
0,302
0

5792

0,292

1878
4637,5
0

0,505
0,299

906,00
4672,0
0
1515,0
0
3739,9
2

86,80

0,70

70,00

148,80

0,40

120,00

74,40

0,30

60,00

12

1227 14731,
,6
2

990

11880,
00

4

372.
00

300,0
0

1200.0
0

86,00
2740
3126

69,35
2208,0
0
2520,0
0

5

198435

ΠΛΖΡΖ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
5.2 ΣΩΝ ΑΝΟΟΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΩΝ
ΔΞΔΣΑΔΩΝ
5.2 ΠΛΖΡΖ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
.1 ΣΩΝ ΟΜΑΓΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΑΒΟ & RhD

1488.0
0
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ΠΛΖΡΖ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
5.2
ΓΗΑ ΣΗ ΔΞΔΣΑΔΗ ΔΜΜΔΖ COOMBS,
.2
ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ
ΠΛΖΡΖ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
5.2
ΓΗΑ ΣΗ ΔΞΔΣΑΔ
.3
ΑΜΔΖ COOMBS
ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
5.3 ΣΩΝ ΑΝΟΟΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΩΝ
ΔΞΔΣΑΔΩΝ
ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
5.4
ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΖΞΖ

4

372.
00

1488.0
0

300,0
0

1200.0
0

kit

4

372.
00

1488.0
0

300,0
0

1200.0
0

kit

8

kit

6

396,
80
1612
,00

3174,4
0
9672,0
0

320,0
0
1300,
00

2560,0
0
7800,0
0

kit

6

620,
00

3720,0
0

500,0
0

3000,0
0

kit

4

384,
40

1537,6
0

310,0
0

1240,0
0

198432

test

3000 0,12

360

0,10

300,00

125716

test

320

0,62

198,40

0,50

160,00

125717

test

200

1,49

298,00

1,20

240,32

104,
16

624.96

84

504,00

705,00

3,79

568,50

124,00

10,0

100,00

558,00

150

450,00

18,60
2604,0
0
1338,0
0

0,015

15,00
2100,0
0
1079,0
0

kit

5.5 ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
ΔΞΔΣΑΔΩΝ
5.6 ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ CMV IgG, CMV
IgM
6
ΔΞΔΣΑΔΗ ΤΦΗΛΗΓΟ - ΔΛΟΝΟΗΑ
6.1 RPR πξνζδηνξηζκνχ
7
ΔΞΔΣΑΔΗ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟΤ
ΗΓΖΡΟΤ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΜΔ ΜΔΘΟΓΟ
ΥΩΡΗ ΑΠΟΛΔΤΚΩΜΑΣΩΖ
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΓΗΑ ΝΑ
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ ΜΗΚΡΖ ΠΟΟΣΖΣΑ
ΟΡΡΟΤ ΚΑΗ ΝΑ ΜΖ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΤΝΟΓΟ
7.1 ΔΞΟΠΛΗΜΟ
ΗΓΖΡΟΓΔΜΔΤΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ
ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΔΗ ΑΠΛΟΤΝ
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ ΠΡΟΫΠΟΘΔΖ ΝΑ
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗ ΜΗΚΡΖ ΠΟΟΣΖΣΑ
ΟΡΡΟΤ ΚΑΗ ΝΑ ΜΖ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΤΝΟΓΟ
7.2 ΔΞΟΠΛΗΜΟ
8
ΓΗΑΦΟΡΔ ΥΡΩΣΗΚΔ
8.1 ΟΞΔΗΚΟ ΟΞΤ
ΑΗΘΤΛΗΚΖ ΑΛΚΟΟΛΖ ΑΠΟΛΤΣΖ Ή
ΜΔΗΓΜΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ 100 ΑΛΚΟΟΛΗΚΩΝ
8.2 ΒΑΘΜΩΝ

125364

lit

6

125395

lit

150

8.3 ΖΩΗΝΖ ΑΛΚΟΟΛΗΚΖ 1% ΓΗΑΛΤΜΑ (Π)
ΠΑΥΤΡΔΤΣΟ IMMERSION OIL FUZ
8.4 MICZOSCOPY ( contains Benzyl benzoate)

125897

lit

252488

lit

8.5 KΑΤΣΗΚΟ ΝΑΣΡΗΟ

125362

gr

8.6 MΔΘΑΝΟΛΖ

126661

lit

8.7 ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΟ ΞΤΛΟΛΖ

125894

lit

4,70
12,4
10
0
186,
3
00
0,01
1000 86
52,0
50
8
13,3
100 8

42
10,79
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ΗΓΖΡΗΚΤΑΝΗΟΤΥΟ ΚΑΛΗΟ K4 [ Fe (CN)6
8.8 ] *3 H2O
8.9 XΡΩΣΗΚΖ METHUL VIOLET
8.1
0
XΡΩΣΗΚΖ GIEMSA
8.1
1
XΡΩΣΗΚΖ MAY GRUNWALD
8.1
2
ΑΦΡΑΝΗΝΖ
8.1
3
ΤΓΡΟΥΛΩΡΗΚΟ ΟΞΤ FUMING 37%
3

125418

gr

125429

gr

126567

lit

125432

lit

0.20
1000 46
3.76
100 96
126,
20
48
32,2
60
4

125389

ml

2000 0.02
0
1

125864

lit

4

0.165

165,00

376.96
2529,6
0
1934,4
0

3.04
102.0
0
26,00

304,00
2040,0
0
1560,0
0

420,00

0,017
6

352,00

26,8

5,4

21,61

ΔΞΔΣΑΔΗ ΔLISA

3.1 ΑSSERACHROM ANTI b2 GPI IGG

184277

3.2 ΑSSERACHROM ANTI b2 GPI IGM
ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΟΗ ΟΠΟΗΔ
ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟ 3.3 & 3.4
Σα δεηνχκελα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα
δηαζέηνπλ CE mark & IVD ζήκαλζε. Θα
εθηηκεζεί ε νκνηνκνξθία ζηα πξσηφθνιια ησλ
παξαπάλσ εμεηάζεσλ φπσο θαη ε δπλαηφηεηα
ρξήζεο θνηλψλ αληηδξαζηεξίσλ κεηαμχ ησλ
δεηνχκελσλ αληηδξαζηεξίσλ. Σα αληηδξαζηήξηα
πνπ αθνξνχλ ηελ αλίρλεπζε αληηζσκάησλ
δηαθνξεηηθψλ ηάμεσλ κηαο εμέηαζεο ζα
θαηαθπξψλνληαη ζηελ ίδηα κεηνδφηξηα εηαηξεία
γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ
ACA IgM (Anti-Cardiolipin)
3.3

6,7

204.60

test

480

3,8

1824

3,06

test

480

3,8

1824

3,06

1470,9
7
1470,9
7

test

500

5

2500

4,03

2015,0
0

4,03

2015,0
0

(βι. παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο είδνπο)
213618
ACA IgG (Anti-Cardiolipin)

3.4 (βι. παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο είδνπο)

ΤΝΟΛΟ

125775

test

500

5

2500

85420,
79

68887,
73
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ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΙΔΩΝ
ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΣΟ Α/Α Είδοςρ 4
(ΑΦΟΡΟΤΝ ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΟΜΑΓΩΝ ΑΗΜΑΣΟ & ΓΗΑΣΑΤΡΩΖΖ ΜΔ ΣΖ
ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΜΔΗΞΖ ΑΝΣΗΡΡΟΟΤ ΚΑΗ ΔΡΤΘΡΩΝ Δ ΠΛΑΚΑ Ή
ΩΛΖΝΑΡΗΑ).
1. Να είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο νξξνί φπσο ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηελ πςειή ζπγγέλεηα
θαη εηδηθφηεηα θαζψο θαη απφ ηνλ ηίηιν ηνπο.
2. Να κελ πξνθαινχλ δηαζηαπξνχκελεο αληηδξάζεηο ή θαηλφκελν πξνδψλεο.
3. Να έρνπλ πςειή επαηζζεζία γηα λα κε δηαθεχγνπλ νκάδεο ρακειήο
αληηγνληθφηεηαο.
4. Να είλαη θαζαξνί απαιιαγκέλνη κε εηδηθψλ αληηζσκάησλ, ψζηε λα απνθεχγνληαη
ςεπδψο ζεηηθά απνηειέζκαηα.
5. Ζ πξνθαινχκελε αληίδξαζε (ζπγθφιιεζε) λα είλαη θαζαξή, εκθαλήο θαη ζαθήο
ψζηε λα απνθεχγνληαη ιάζε αλαγλψξηζεο.
6. Υσξίο αξαίσζε λα δίδνπλ κε ην ελαηψξεκα ησλ αληίζηνηρσλ εξπζξψλ
ζπγθνιιήζεηο έληαζεο 3 έσο 4 ζηαπξψλ.
7. Να πεξηέρνπλ θιψλνπο πνπ ε πνηφηεηά ηνπο δελ έρεη ακθηζβεηεζεί.
8. Ζ ζπγθνιιεηηθή ηνπο δξάζε λα ζπκθσλεί κε ηα standards ηεο Αηκνδνζίαο ζηα
νπνία ην πξνζσπηθφ είλαη εμνηθεησκέλν απφ δεθαεηίεο.
9. Ο νξξφο anti Human λα είλαη επξέσο θάζκαηνο, λα κε δεκηνπξγεί αηκφιπζε ή
ςεπδνζπγθνιιήζεηο.
10. Ο νξξφο anti D λα είλαη κείγκα IgG & IgM.
11. Ο ρξφλνο δσήο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο
ηνπο.
Να ππάξρεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε Αηκνδνζίεο ηεο Διιάδαο.
ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΙΟΛΟΓΙΚΟΤ. Α/Α Είδοςρ 5.1
(ΑΝΣΙΩΜΑΣΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΕΙ ΑΠΛΟΤΝ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ
ΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ).

1. Σν εμσηεξηθφ CONTROL λα είλαη αλεμάξηεηνο νξφο πνπ λα δίλεη νξηαθά ζεηηθή
αληίδξαζε ή ηηκή ζηε γθξίδα δψλε θαη λα κπνξεί λα ειέγρεη ζπγρξφλσο ηηο εμεηάζεηο
ξνπηίλαο: αληη HIV1,2 (ηαπηφρξνλα), HTLVI, IΗ (ηαπηφρξνλα), αληηHCV, θαη
HbsSAg .
2. Να είλαη ε κηθξή πνζφηεηα /θηαιίδην, ψζηε λα κελ θηλδπλεχεη απφ επηκφιπλζε,
έηνηκν γηα ρξήζε θαη λα κε ρξεηάδεηαη αλαζχζηαζε γηα λα κε ράλεηαη ε ζηαζεξφηεηά
ηνπ κεηά ην άλνηγκα (λα έρεη ζηαζεξφηεηα 2-2,5 κήλεο κεηά ην άλνηγκα).
3. Να θπθινθνξεί ζε δηαθνξεηηθέο ζεηξέο ψζηε ην εξγαζηήξην λα επηιέγεη αλάινγα
κε ηα αληηδξαζηήξηα, ηε κέζνδν ή ηνλ αλαιπηή πνπ ρξεζηκνπνηεί.
4. Να δίλεηαη δσξεάλ ζέξβηο (αλ απαηηεζεί) ζην εξγαζηήξην κε ηελ αγνξά ΚΗΣ, ή
ζχγθξηζε νκνγελψλ εξγαζηεξίσλ παγθνζκίσο θαζφιε ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ ΚΗΣ.
5. Να έρεη ρξφλν δσήο ηνπιάρηζηνλ 1-2 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο.
6. Ζ εηαηξεία παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ λα είλαη αλεμάξηεηε
θαη λα κελ παξάγεη δηαγλσζηηθά αληηδξαζηήξηα.
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ΠΛΗΡΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ
ΑΝΟΟΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ
Α/Α Είδοςρ 5.2
Πξφγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο γηα ηηο εμεηάζεηο: Σππνπνίεζε
νκάδσλ αίκαηνο ζχζηεκα ΑΒΟ θαη RhD grouping, αλάζηξνθεο νκάδαο.,
πξναλαιπηηθήο , αλαιπηηθήο θαη κεηά αλαιπηηθήο θάζεο, λα δηελεξγείηαη 4 θνξέο
εηεζίσο κε ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα αλά θχθιν
εηήζηα δαπάλε: 4 θχθινη
Πξφγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο γηα ηηο εμεηάζεηο: antibody screening
( έκκεζε Coombs) θαη ζπκβαηφηεηα, λα πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ θιηληθή
αμηνιφγεζε, ηελ πξναλαιπηηθή , αλαιπηηθή θαη κεηά αλαιπηηθή θάζε, , λα
δηελεξγείηαη 4 θνξέο εηεζίσο κε ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα αζζελψλ θαη ηέζζεξα
δνηψλ αλά θχθιν
εηήζηα δαπάλε: 4 θχθινη
Πξφγξακκα εμσηεξηθήο . αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο γηα ηηο εμεηάζεηο: ηεζη
αληηζθαηξίλεο άκεζν, άκεζε Coombs, λα πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ θιηληθή
αμηνιφγεζε, ηελ πξναλαιπηηθή , αλαιπηηθή θαη κεηά αλαιπηηθή θάζε, λα δηελεξγείηαη
4 θνξέο εηεζίσο κε ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα αζζελψλ αλά θχθιν
εηήζηα δαπάλε: 4 θχθινη
Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη νινθιεξσκέλν παθέην
εμσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ψζηε λα θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ εμεηάζεσλ

ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Ζ εηαηξεία πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα λα πξνζθέξεη ππνρξεσηηθά νινθιεξσκέλε
ζεηξά ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο
πνηφηεηαο λα είλαη ηνπ ηδίνπ δηνξγαλσηή, ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ηα αθφινπζα:
1.ε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα παξεθθιίλνπλ απφ ηα αλακελφκελα, ην
εξγαζηήξην λα κπνξεί λα βξεη άκεζα ηελ ιχζε ηνπ ηπρφλ πξνβιήκαηνο, απφ ηνλ ίδην
πξνκεζεπηή θαη λα κελ κεηαηνπίδεηαη ην πξφβιεκα απφ ηνλ έλα πξνκεζεπηή ζηνλ
άιιν.
2.Να γίλεηαη ζπλεθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ
3.Να κελ ρξεηάδεηαη ε εθπαίδεπζε ζε δηαθνξεηηθά ινγηζκηθά .
Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ζηελ Διιάδα θαη ν θαηαζθεπαζηήο ησλ πιηθψλ εμσηεξηθνχ
ειέγρνπ πνηφηεηαο λα είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη ηνλ
θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ θαη κεραλεκάησλ πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 :
2008, ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην 919 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αληηθεηκεληθφηεηα ησλ
απνηειεζκάησλ. Δπίζεο ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα έρεη εκπεηξία ζηνλ έιεγρν
πνηφηεηαο θαη λα εμεηδηθεχεηαη θαζαξά ζε ζέκαηα εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη λα κελ εκπιέθεηαη ζε ζέκαηα δηαπίζηεπζεο πηζηνπνίεζεο,
ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε
αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ παξνρή ζπκβνπιψλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε
ησλ απνηειεζκάησλ πνηφηεηαο. Να θαηαηεζεί δήισζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν,
απνδνρήο ηεο πξνκήζεηαο. θαη λα θαηαηεζεί πειαηνιφγην απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ
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Διιάδα. ,κε ηηο θπξηφηεξεο πσιήζεηο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, .γηα ηα
ζπγθεθξηκέλα είδε.
Σα πξνγξάκκαηα λα δηελεξγνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αλά ηξίκελν κε
δπλαηφηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκφ θχθισλ θαη λα ην
ρξεζηκνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο αλαιπηέο. ε θάζε θχθιν λα αλαιχνληαη ηνπιάρηζηνλ
δχν δείγκαηα, ψζηε αθ ελφο λα ειέγρνληαη δηαθνξεηηθά επίπεδα δξαζηηθφηεηαο ησλ
εμεηάζεσλ θαη αθ εηέξνπ ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη
κία έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη ηπραίν ή ζπζηεκαηηθφ , ψζηε λα πξνβεί άκεζα, ζηηο
απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο. Δπίζεο ζηηο δηαζηαπξψζεηο λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξηο δφηεο, γηα λα ππάξρνπλ πηζαλφηεηεο εχξεζεο ζπκβαηνχ δφηε Όια ηα
αλσηέξσ πξνγξάκκαηα λα πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά έιεγρν πνηφηεηαο
πξναλαιπηηθεο, αλαιπηηθεο θαη κεηαλαιπηηθεο θάζεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο
ηνπ πξνηχπνπ ISO 15189 ΔΤΓ
Ο Οξγαληζκφο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε πνηφηεηαο λα είλαη
παγθφζκηα αλαγλσξηζκέλνο. κε θεξδνζθνπηθφο, λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO
9001 : 2008 θαη λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο σο πξνο ηελ δηελέξγεηα ζρεκάησλ
εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξφηππνπ: EN ISO/IEC
17043:2010.
TEXΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
1.Πξφγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο γηα ηηο εμεηάζεηο: Σππνπνίεζε
νκάδσλ αίκαηνο ζχζηεκα ΑΒΟ θαη RhD grouping, αλάζηξνθεο νκάδαο.,
πξναλαιπηηθήο , αλαιπηηθήο θαη κεηά αλαιπηηθήο θάζεο, λα δηελεξγείηαη 4 θνξέο
εηεζίσο κε ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα αλά θχθιν
Πξνδηαγξαθή γηα ην 1
Πξφγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο γηα ηηο εμεηάζεηο: Σππνπνίεζε
νκάδσλ αίκαηνο ζχζηεκα ΑΒΟ θαη RhD grouping, αλάζηξνθεο νκάδαο.,
πξναλαιπηηθήο , αλαιπηηθήο θαη κεηά αλαιπηηθήο θάζεο. Σν εηήζην πξφγξακκα λα
απνηειείηαη απφ 4 θχθινπο ( Με δπλαηφηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκφ
θχθισλ. ε θάζε θχθιν λα αλαιχνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα, ψζηε ζε
πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε αλ ην ζθάικα
είλαη ηπραίν ή ζπζηεκαηηθφ , ψζηε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.
2 Πξφγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο γηα ηηο εμεηάζεηο: antibody
screening ( έκκεζε Coombs) θαη ζπκβαηφηεηα, λα πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ θιηληθή
αμηνιφγεζε, ηελ πξναλαιπηηθή , αλαιπηηθή θαη κεηά αλαιπηηθή θάζε, , λα
δηελεξγείηαη 4 θνξέο εηεζίσο κε ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα αζζελψλ θαη ηέζζεξα
δνηψλ αλά θχθιν
Πξνδηαγξαθή γηα ην 2
Πξφγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο γηα ηηο εμεηάζεηο: antibody screening
( έκκεζε Coombs) θαη ζπκβαηφηεηα, λα πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ θιηληθή
αμηνιφγεζε, ηελ πξναλαιπηηθή , αλαιπηηθή θαη κεηά αλαιπηηθή θάζε, ρσξίο επηπιένλ
θφζηνο, λα δηελεξγείηαη ζε ηέζζεξηο θχθινπο εηεζίσο, κε δηθαίσκα επηινγήο ηνπ
αξηζκνχ θχθισλ, ζε θάζε θχθιν λα αλαιχνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα αζζελψλ,
ηα νπνία ζα πξνέξρνληαη απφ ηα δείγκαηα νιηθνχ αίκαηνο γηα ΑΒΟ θαη ε γηα λα
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κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε ηπραίνπ ή ζπζηεκαηηθνχ ζθάικαηνο.θαη ηέζζεξα δνηψλ
γηα ηελ δηαζηαχξσζε, γηα εχξεζε ζπκβαηνχ αίκαηνο.
3.Πξφγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο γηα ηηο εμεηάζεηο: ηεζη
αληηζθαηξίλεο άκεζν, λα πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ θιηληθή αμηνιφγεζε, ηελ
πξναλαιπηηθή , αλαιπηηθή θαη κεηά αλαιπηηθή θάζε, λα δηελεξγείηαη 4 θνξέο εηεζίσο
κε ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα αζζελψλ αλά θχθιν
Πξνδηαγξαθή γηα ην 3
Πξφγξακκα εμσηεξηθήο . αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο γηα ηηο εμεηάζεηο: ηεζη
αληηζθαηξίλεο άκεζν, λα πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ θιηληθή αμηνιφγεζε, ηελ
πξναλαιπηηθή , αλαιπηηθή θαη κεηά αλαιπηηθή θάζε, ρσξίο επηπιένλ θφζηνο, λα
δηελεξγείηαη ζε ηέζζεξηο θχθινπο εηεζίσο, κε δηθαίσκα επηινγήο ηνπ αξηζκνχ
θχθισλ, ζε θάζε θχθιν λα αλαιχνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα. αζζελψλ, γηα λα
κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε ηπραίνπ ή ζπζηεκαηηθνχ ζθάικαηνο.
ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΑΝΟΟΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΞΕΣΑΕΩΝ
Α/Α Είδοςρ 5.3
Αλεμάξηεην αληηθεηκεληθφ Control γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνηφηεηαο,
αλνζναηκαηνινγηθψλ εμεηάζεσλ , γηα ηελ ηππνπνίεζε νκάδσλ αίκαηνο ΑΒΟ, Rh ,
θαηλνηχπσλ ηνπ ζπζηήκαηνο Rh, αλάζηξνθε νκάδα, έκκεζε Coombs θαη αξλεηηθφ
θνληξφι άκεζεο coombs θαηάιειν γη φιεο ηα απηφκαηεο θαη manual κεζφδνπο.
Σν αλεμάξηεην control λα είλαη ζπκβαηφ κε απηφκαην αλαιπηή, κεζφδσλ γέιεο,
ζηειψλ, ζηεξεάο θάζεο αιιά θαη γηα slide test ( ρεηξνθίλεηεο κέζνδνη). To θνληξφι
λα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά θηαιίδηα νιηθνχ αίκαηνο κε ειάρηζην φγθν 6
ml, γηα λα θαιχπηεη ηηο κεληαίεο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο θαη λα επαξθεί γηα ηνλ έιεγρν
πνιιψλ κεζφδσλ θαη αλαιπηψλ, γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ ΑΒΟ, Rh,
θαηλνηχπνπ ηνπ Rh θαη Kell. Σν θάζε θηαιίδην λα ειέγρεη δηαθνξεηηθή νκάδα θαη
ζπλδπαζκφ ξέδνπο ( Ο, Α, Β, θαη ΑΒ, θαζψο ξέδνπο ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ), ψζηε λα
ειέγρνληαη φιεο νη νκάδεο, θαηλφηππνη θαζψο επίζεο λα ειέγρνληαη ηα αληηζψκαηα ζε
ρακεινχο ηίηινπο. Σα θηαιίδηα ηνπ kit λα πξνζαξκφδνληαη θαηεπζείαλ ζηνπο
αλαιπηέο, έηζη ψζηε µελ ρξεηάδεηαη κεηαθνξά πξηλ ηελ ρξήζε, λα απνθεχγνληαη
ζθάικαηα µκεηαθνξάο, επηκνιχλζεηο, λα γίλεηαη ε θαιχηεξε ρξήζε θαη απνζήθεπζε.
Να δηαζέηνπλ barcode έηζη ψζηε λα αλαγλσξίδνληαη θαηεπζείαλ απφ ηνλ αλαιπηή θαη
λα κε γίλεηαη επηπιένλ πξνγξακκαηηζκφο.
ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΠΟΙΟΣΗΣΑΕΞΕΣΑΕΩΝ ΠΗΞΗ Α/Α Είδοςρ
5.4
Γηα ηηο εμεηάζεηο PT/ ΗΝR,( sec, %) , APTT ( sec, ratio), Fibrinogen. Σα πξνγξάκκαηα
λα δηελεξγνχληαη αλά δίκελν, κε ηνπιάρηζηνλ δχν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα
αλά απνζηνιή, , πξνθεηκέλνπ αθ ελφο λα αλαιχνληαη ζπγρξφλσο θαη ηα δχν
δηαθνξεηηθά επίπεδα ζπγθεληξψζεσλ ( πςειά- ρακειά) θαη αθ εηέξνπ ζε πεξίπησζε
κε αλακελφκελνπ απνηειέζκαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κηα πξψηε
απάληεζε αλ ην ζθάικα είλαη ηπραίν ή ζπζηεκαηηθφ, ψζηε λα πξνβεί άκεζα ζε ηπρφλ
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Οη ηηκέο ησλ δεηγκάησλ λα είλαη θνληά ζηα φξηα θιηληθνχ
ελδηαθέξνληνο. Γηα ην ΡΣ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηα απνηειέζκαηα λα
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απνζηέιινληαη ζε δεπηεξφιεπηα , ζε επί ηνηο εθαηφλ, ψζηε λα ειέγρνληαη άκεζα νη
ίδηνη ηχπνη αλαιπηψλ αιιά θαη ζε INR γηα λα ζπγθξίλνληαη κε φινπο ηνπο αλαιπηέο,
γηα ην APTT λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηα απνηειέζκαηα λα απνζηέιινληαη ζε sec θαη
ratio. Σν εξγαζηήξην λα κπνξεί λα απνζηέιιεη απνηειέζκαηα γηα ηξεηο αλαιπηέο
ρσξίο επηπιένλ θφζηνο
Γηα ηηο εμεηάζεηο:Antithrombin activity, Antithrombin antηgen, Protein C activity,
Protein C antigen ( κε ηερληθέο ρξσκαηνκεηξηθέο θαη πήμεο), Protein S activity and
Protein S antigen ( total and free), Σν πξφγξακκα λα δηελεξγείηαη αλά ηξίκελν, κε
ηνπιάρηζηνλ δχν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα αλά απνζηνιή, κε ηηκέο θνληά ζηα
φξηα θιηληθνχ ελδηαθέξνληνο
Γηα ηηο εμεηάζεηο: APC Resistance Σν πξφγξακκα λα δηελεξγείηαη αλά ηξίκελν, κε
ηνπιάρηζηνλ δχν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα αλά απνζηνιή, κε ηηκέο θνληά ζηα
φξηα θιηληθνχ ελδηαθέξνληνο
Γηα ηηο εμεηάζεηο:D-Dimer Coag Σν πξφγξακκα λα εμεηδηθεχεηαη ζηελ εμέηαζε γηα D
Dimer , κε ηδηαίηεξα επηιεγκέλα δείγκαηα πνπ ζα ζηνρεχνπλ κφλν ζηελ εμέηαζε
απηήλ. Σν πξφγξακκα λα δηελεξγείηαη αλά ηξίκελν, κε ηνπιάρηζηνλ δχν πξαγκαηηθά
αλαξαίσηα δείγκαηα αλά απνζηνιή πξνθεηκέλνπ αθ ελφο λα εμεηάδνληαη ζπγρξφλσο
θαη ηα δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα ζπγθεληξψζεσλ ( πςειά- ρακειά) .θαη αθ εηέξνπ ζε
πεξίπησζε κε αλακελφκελνπ απνηειέζκαηνο λα κπνξεί άκεζα λα δνζεί κηα απάληεζε
αλ ην ζθάικα είλαη ηπραίν ή ζπζηεκαηηθφ, ψζηε ην εξγαζηήξην λα πξνβεί ζε ηπρφλ
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Οη ηηκέο ησλ δεηγκάησλ λα είλαη θνληά ζηα φξηα θιηληθνχ
Γηα ηηο εμεηάζεηο Factor VIII, XII,VWF (antigen, activity, collagen binding,
multimers,antigen),Homocysteine.Σα πξνγξάκκαηα λα δηελεξγνχληαη αλά ηξίκελν, κε
ηνπιάρηζηνλ δχν πξαγκαηηθά αλαξαίσηα δείγκαηα αλά απνζηνιή, κε ηηκέο θνληά ζηα
φξηα θιηληθνχ ελδηαθέξνληνο
FV-Leiden, Prothrombin, MTHFR (C677T)
ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΠΟΙΟΣΗΣΑΕΞΕΣΑΕΩΝ Α/Α Είδοςρ 5.5
Πξφγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο Φπιηθνχ νμέσο, θεξξηηίλεο, vitamin
B12, Σν πξφγξακκα λα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ έμη θνξέο εηεζίσο, (κε δηθαίσκα
ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκφ θχθισλ), κε αλάιπζε ζε δχν έηνηκα
αλζξψπηλα δείγκαηα αλά θχθιν, γηα λα απνθεχγνληαη ηα ζθάικαηα αλαζχζηαζεο θαη
γηα λα ειέγρνληαη ζπγρξφλσο θαη ηα δχν επίπεδα δξαζηηθφηεηαο, πςειά-ρακειά.
ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ CMV IgG, CMV IgM Α/Α Είδοςρ 5.6
Πξφγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο, ηξηψλ επηπέδσλ γηα ηηο
εμεηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν αληηζσκάησλ, έλαληη ηνπ CMV IgG, CMV IgM ,
ηεο πξν αλαιπηηθήο, αλαιπηηθήο ,ηεο κεηά αλαιπηηθήο θάζεο.
Σν πξφγξακκα λα δηελεξγείηαη ζε ηέζζεξηο θχθινπο, κε ηνπιάρηζηνλ ηξία απζεληηθά
έηνηκα δείγκαηα απφ κνλαδηαίν δφηε αλά θχθιν, κε δηθαίσκα επηινγήο απφ ην
εξγαζηήξην ηνπ αξηζκνχ ησλ θχθισλ θαη κήλα ζπκκεηνρήο, απφ ην πξφγξακκα ηνπ
δηνξγαλσηή.
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ΑSSERACHROM ANTI b2 GPI IGG A/A Είδοςρ 3.1
Πιήξεο kit Elisa 96 tests κε ρξήζε θπζηθψλ αληηγφλσλ αλζξσπίλνπ νξνχ γηα ηνλ
εκηπνζνηηθφ θαη πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ IgG αληη-β2 GPI-1 αληηζσκάησλ. Σν kit λα
πεξηέρεη φια ηα απαξαίηεηα αληηδξαζηήξηα θαη δηαιχκαηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
εμέηαζεο (3 standards, ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ κάξηπξα θιπ)θαη απνζπψκελα wells. Σα
αληηδξαζηήξηα λα είλαη πγξά, έηνηκα πξνο ρξήζε. Οη ρξφλνη επψαζεο λα είλαη φζν ην
δπλαηφλ κηθξφηεξνη. Σν αληηδξαζηήξην λα δηαζέηεη CE mark θαη είλαη ζχκθσλν κε
ηελ νδεγία IVD ηεο E.E.
ΑSSERACHROM ANTI b2 GPI IGM A/A Είδοςρ 3.2
Πιήξεο kit Elisa 96 tests κε ρξήζε θπζηθψλ αληηγφλσλ αλζξσπίλνπ νξνχ γηα ηνλ
εκηπνζνηηθφ θαη πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ IgM αληηβ2GPI-1 αληηζσκάησλ. Σν kit λα
πεξηέρεη φια ηα απαξαίηεηα αληηδξαζηήξηα θαη δηαιχκαηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
εμέηαζεο (3 standards, ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ κάξηπξα θιπ) θαη απνζπψκελα wells. Σα
αληηδξαζηήξηα λα είλαη πγξά, έηνηκα πξνο ρξήζε. Οη ρξφλνη επψαζεο λα είλαη φζν ην
δπλαηφλ κηθξφηεξνη. Σν αληηδξαζηήξην λα δηαζέηεη CE mark θαη είλαη ζχκθσλν κε
ηελ νδεγία IVD ηεο E.E.
ACA IgM (Anti-Cardiolipin) A/A Είδοςρ 3.3
Πιήξεο ΚΗΣ γηα ηνλ εκηπνζνηηθφ ή πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ IgM αληηθαξδηνιηπηληθψλ
αληηζσκάησλ ζε αλζξψπηλν νξφ ή πιάζκα. Σν αληηδξαζηήξην ζα πξέπεη λα έρεη
πξνζδεδεκέλα ζηηο κηθξνπιάθεο θπζηθά αληηγφλα απφ Βφεην θαξδηά. Σν ΚΗΣ λα
πεξηέρεη ηξία πξφηππα (standards 2/12/120 PL IgG U/ml) γηα πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ,
ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ κάξηπξα, αξαησηηθφ δεηγκάησλ ζην νπνίν λα ελζσκαηψλεηαη
εηδηθφ πξνζξνθεηηθφ ησλ IgG θαη ηνπ ξεπκαηνεηδνχο παξάγνληα, θαζψο θαη φια ηα
απαηηνχκελα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ αληηδξαζηήξηα. Σα κηθξνθξεάηηα (wells) ζα
πξέπεη λα είλαη απνζπψκελα θαη νη ρξφλνη επψαζεο φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξνη.
ACA IgG (Anti-Cardiolipin). Α/Α Είδοςρ 3.4
Πιήξεο ΚΗΣ γηα ηνλ εκηπνζνηηθφ ή πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ IgG αληηθαξδηνιηπηληθψλ
αληηζσκάησλ ζε αλζξψπηλν νξφ ή πιάζκα. Σν αληηδξαζηήξην ζα πξέπεη λα έρεη
πξνζδεδεκέλα ζηηο κηθξνπιάθεο θπζηθά αληηγφλα απφ Βφεην θαξδηά. Σν ΚΗΣ λα
πεξηέρεη ηξία πξφηππα (standards 2/12/120 PL IgG U/ml) γηα πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ,
ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ κάξηπξα θαζψο θαη φια ηα απαηηνχκελα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ
αληηδξαζηήξηα. Σα κηθξνθξεάηηα (wells) ζα πξέπεη λα είλαη απνζπψκελα θαη νη
ρξφλνη επψαζεο φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξνη.

