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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΝΟΔΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  

      Προδιαγραφζσ μηχανημάτων 

 

1) ΑΝΑΛΤΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΗΜΕΙΟΦΩΣΑΤΓΕΙΑ (1 τεμάχιο) 

1. Να είναι τυχαίασ, ςυνεχοφσ και άμεςθσ προςπζλαςθσ. 

2. Να ζχει ταχφτθτα εκτζλεςθσ τουλάχιςτον  180  εξετάςεων τθν ϊρα. 

3. Σα δείγματα να τρζχουν ςε χρόνο μικρότερο των 45 λεπτϊν για όλεσ τισ ηθτοφμενεσ εξετάςεισ. 

4. Να διακζτει τουλάχιςτον 20 κζςεισ αντιδραςτθρίων, προκειμζνου να είναι εφικτι θ ταυτόχρονθ 

φόρτωςθ περιςςότερων του ενόσ αντιδραςτθρίων για κάκε εξζταςθ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

απρόςκοπτθ λειτουργία του αναλυτι . Να είναι ςυνεχοφσ φόρτωςθσ ςε αντιδραςτιρια 

αναλϊςιμα και δείγματα, χωρίσ τθν διακοπι του αναλυτι ι του φορτωτι. Αντιδραςτιρια, 

Δείγματα, υλικά ποιοτικοφ ελζγχου και βακμονόμθςθσ να φορτϊνονται από κοινό ςθμείο ςτον 

αναλυτι.   

5. Να διακζτει ψυγείο για τθ ςυντιρθςθ των αντιδραςτθρίων κατά τθ διάρκεια παραμονισ τουσ 

ςτον αναλυτι <12
ο
C. 

6. Να ζχει τθν δυνατότθτα ανίχνευςθσ ςτάκμθσ των υγρϊν (αντιδραςτθρίων και δειγμάτων) κακϊσ 

και πιγματοσ ι φυςαλίδων ςε δείγματα ι αντιδραςτιρια. 

7. Να ζχει δυνατότθτα αυτόματθσ επανάλθψθσ (Rerun)  και αυτόματθσ εκτζλεςθσ νζασ εξζταςθσ 

(Retest), χωρίσ τθν χριςθ επιπλζον λογιςμικοφ. 

8. Να ζχει δυνατότθτα ανάγνωςθσ των αντιδραςτθρίων, δειγμάτων και αναλωςίμων με ςφςτθμα  

BAR CODE κακϊσ και δυνατότθτα αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με εξωτερικό λογιςμικό πρόγραμμα 

του Νοςοκομείου μασ (θ εγκατάςταςθ τθσ οποίασ βαρφνει αποκλειςτικά τθν εταιρεία). 

9. Να διακζτει δειγματολιπτθ τουλάχιςτον 100 κζςεων ςωλθναρίων παντόσ τφπου. Να δζχεται 

δείγματα διαφόρων τφπων (οροφ, πλάςματοσ) ταυτόχρονα. Δείγματα διαφόρων τφπων (ορόσ, 

πλάςμα), οροί ποιοτικοφ ελζγχου και διαλφματα βακμονόμθςθσ, να φορτϊνονται όλα ςε κοινοφσ 

δειγματοφορείσ. Να ζχει τθν δυνατότθτα διαμόρφωςθσ κζςεων φόρτωςθσ του δειγματολιπτθ ςε 

κζςεισ επειγόντων (STAT) από το χειριςτι. Να χρθςιμοποιοφνται κοινοί δειγματοφορείσ για τα 

επείγοντα και τα δείγματα ρουτίνασ. Μετά τθ δειγματολθψία να μθν δεςμεφονται τα δείγματα 

εντόσ του αναλυτι. 

10. Να μθν απαιτοφνται ςυνεχείσ βακμονομιςεισ, δθλαδι θ βακμονόμθςθ (καμπφλθ) για κάκε 

εξζταςθ να ζχει ςτακερότθτα τουλάχιςτον 30 θμερϊν και να μθν επθρεάηεται από τθν 

κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ. 

11. Σα αντιδραςτιρια, οι βακμονομθτζσ και οι οροί ελζγχου να είναι ζτοιμα προσ χριςθ χωρίσ να 

απαιτείται αναςφςταςθ. 

12. Να παρζχει δυνατότθτα εντοπιςμοφ βλαβϊν, και να διακζτει πρόγραμμα εςωτερικοφ ποιοτικοφ 

ελζγχου. 

13. Να ζχει δυνατότθτα εκτφπωςθσ των αποτελεςμάτων τόςο ανά αςκενι όςο και ςυγκεντρωτικά. 

14. Nα εκτελεί τουλάχιςτον τισ ακόλουκεσ εξετάςεισ: HCV, HTLV I/II, HIV Ag/Abs, HBsAg, Syphilis, Hbe, 

antiHbe, HbcoreIgM, Hbcore, HAVabIgM, HAVabIgG. 

Να εκτελεί επιπλζον και τισ παρακάτω εξετάςεισ: B12, Folate, Ferritin, CMVIgG, CMVIgM, CMV-

Avidity, Homocysteine, SarsCoVIgG (Νουκλεοκαψίδιο), SarsCoVIgG (SpikeProtein). 

15. Οι εξετάςεισ να ΜΗΝ  επθρεάηονται από τυχόν παρουςία Βιοτίνθσ ςτο δείγμα. 
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2) ΑΝΑΛΤΣΗ ΧΗΜΕΙΟΦΩΣΑΤΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΠΗΞΗ(1 τεμάχιο) 

1. Να είναι τυχαίασ, ςυνεχοφσ και άμεςθσ προςπζλαςθσ. 

2. Να ζχει ταχφτθτα εκτζλεςθσ τουλάχιςτον  180  εξετάςεων τθν ϊρα. 

3. Σα δείγματα να τρζχουν ςε χρόνο μικρότερο των 45 λεπτϊν για όλεσ τισ ηθτοφμενεσ εξετάςεισ. 

4. Να διακζτει τουλάχιςτον 20 κζςεισ αντιδραςτθρίων, προκειμζνου να είναι εφικτι θ 

ταυτόχρονθ φόρτωςθ περιςςότερων του ενόσ αντιδραςτθρίων για κάκε εξζταςθ ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία του αναλυτι . Να είναι ςυνεχοφσ φόρτωςθσ ςε 

αντιδραςτιρια αναλϊςιμα και δείγματα, χωρίσ τθν διακοπι του αναλυτι ι του φορτωτι. 

Αντιδραςτιρια, Δείγματα, υλικά ποιοτικοφ ελζγχου και βακμονόμθςθσ να φορτϊνονται από 

κοινό ςθμείο ςτον αναλυτι.   

5. Να διακζτει ψυγείο για τθ ςυντιρθςθ των αντιδραςτθρίων κατά τθ διάρκεια παραμονισ τουσ 

ςτον αναλυτι <12
ο
C. 

6. Να ζχει τθν δυνατότθτα ανίχνευςθσ ςτάκμθσ των υγρϊν (αντιδραςτθρίων και δειγμάτων) 

κακϊσ και πιγματοσ ι φυςαλίδων ςε δείγματα ι αντιδραςτιρια. 

7. Να ζχει δυνατότθτα αυτόματθσ επανάλθψθσ (Rerun)  και αυτόματθσ εκτζλεςθσ νζασ εξζταςθσ 

(Retest), χωρίσ τθν χριςθ επιπλζον λογιςμικοφ. 

8. Να ζχει δυνατότθτα ανάγνωςθσ των αντιδραςτθρίων, δειγμάτων και αναλωςίμων με ςφςτθμα  

BAR CODE κακϊσ και δυνατότθτα αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με εξωτερικό λογιςμικό πρόγραμμα 

του Νοςοκομείου μασ (θ εγκατάςταςθ τθσ οποίασ βαρφνει αποκλειςτικά τθν εταιρεία). 

9. Να διακζτει δειγματολιπτθ τουλάχιςτον 100 κζςεων ςωλθναρίων παντόσ τφπου. Να δζχεται 

δείγματα διαφόρων τφπων (οροφ, πλάςματοσ) ταυτόχρονα. Δείγματα διαφόρων τφπων (ορόσ, 

πλάςμα), οροί ποιοτικοφ ελζγχου και διαλφματα βακμονόμθςθσ, να φορτϊνονται όλα ςε κοινοφσ 

δειγματοφορείσ. Να ζχει τθν δυνατότθτα διαμόρφωςθσ κζςεων φόρτωςθσ του δειγματολιπτθ ςε 

κζςεισ επειγόντων (STAT) από το χειριςτι. Να χρθςιμοποιοφνται κοινοί δειγματοφορείσ για τα 

επείγοντα και τα δείγματα ρουτίνασ. Μετά τθ δειγματολθψία να μθν δεςμεφονται τα δείγματα 

εντόσ του αναλυτι. 

10. Να μθν απαιτοφνται ςυνεχείσ βακμονομιςεισ, δθλαδι θ βακμονόμθςθ (καμπφλθ) για κάκε 

εξζταςθ να ζχει ςτακερότθτα τουλάχιςτον 30 θμερϊν και να μθν επθρεάηεται από τθν 

κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ. 

11. Σα αντιδραςτιρια, οι βακμονομθτζσ και οι οροί ελζγχου να είναι ζτοιμα προσ χριςθ χωρίσ να 

απαιτείται αναςφςταςθ. 

12. Να παρζχει δυνατότθτα εντοπιςμοφ βλαβϊν, και να διακζτει πρόγραμμα εςωτερικοφ 

ποιοτικοφ ελζγχου. 

13. Να ζχει δυνατότθτα εκτφπωςθσ των αποτελεςμάτων τόςο ανά αςκενι όςο και 

ςυγκεντρωτικά. 

14. Nα εκτελεί τουλάχιςτον τισ ακόλουκεσ εξετάςεισ: B12, Folate, Ferritin, CMV-IgG, CMVIgM, 

CMV-Avidity, Homocysteine. Να εκτελεί επιπλζον και τισ παρακάτω εξετάςεισ: HCV, HTLV I/II, HIV 

Ag/Abs, HBsAg, Syphilis, Hbe, antiHbe, HbcoreIgM, Hbcore, HAVabIgM, HAVabIgG, SarsCoVIgG 

(Νουκλεοκαψίδιο), SarsCoVIgG (SpikeProtein). 

15. Οι εξετάςεισ να ΜΗΝ  επθρεάηονται από τυχόν παρουςία Βιοτίνθσ ςτο δείγμα. 
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3) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ ΑΙΜΟΣΑΗ 

 

1. Να ζχει τθ δυνατότθτα ταυτόχρονου προςδιοριςμοφ πθκτικολογικϊν, χρωματομετρικϊν και 

ανοςολογικϊν εξετάςεων ςε λειτουργία Random Access για όλεσ τισ εξετάςεισ. 

2. Να διακζτει ζγχρωμθ touch screen οκόνθ, απλό λογιςμικό, εξωτερικό εκτυπωτι κοινοφ χαρτιοφ 

κακϊσ και ενςωματωμζνο ςφςτθμα bar  code για τθν αναγνϊριςθ δειγμάτων και αντιδραςτθρίων για 

τθν αποφυγι λακϊν κατά τθν τοποκζτθςθ. 

3. Να διακζτει 3 ρφγχθ (ζνα για τα δείγματα και δφο για τα αντιδραςτιρια)  ϊςτε να αποκλείεται με 

τον καλφτερο τρόπο κάκε επιμόλυνςθ δείγματοσ από αντιδραςτιριο και αντιδραςτθρίου από 

αντιδραςτιριο. 

4. Ο προςδιοριςμόσ των πθκτολογικϊν εξετάςεων να μθν επθρεάηεται από τθν παρουςία 

χολερυκρίνθσ , αιμοςφαιρίνθσ και λιπιδίων ςτο πλάςμα. Να αναφερκεί για να εκτιμθκεί θ αρχι τθσ 

μεκόδου του ςυςτιματοσ μζτρθςθσ του αναλυτι. 

5. Να ζχει δυνατότθτα ςυνεχοφσ φόρτωςθσ ςε δείγματα χωρίσ κακυςτζρθςθ τθσ λειτουργίασ του και 

προςκικθσ επειγόντων δειγμάτων. Να μπορεί να οριςτεί ωσ επείγον δείγμα που ιδθ ζχει φορτωκεί. 

Να είναι δυνατόσ ο επανζλεγχοσ ενόσ δείγματοσ (rerun) κακϊσ και θ προςκικθ εξετάςεων ςε 

δείγματα που ιδθ ζχουν  

φορτωκεί. Να είναι επίςθσ δυνατι θ απομάκρυνςθ επιλεγμζνων δειγμάτων οποιαδιποτε ςτιγμι, 

χωρίσ διακοπι ι κακυςτζρθςθ τθσ λειτουργίασ του αναλυτι. 

6. Να ζχει χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 200 δειγμάτων, ϊςτε να μποροφν να παραμζνουν τα δείγματα 

τθσ θμζρασ φορτωμζνα ςτον αναλυτι για τυχόν επανελζγχουσ ι προςκικθ εξετάςεων αναλόγωσ των 

αποτελεςμάτων. Σα δείγματα να βρίςκονται ςε κλειςτό χϊρο, με ελεγχόμενθ κερμοκραςία ϊςτε να 

μθν αλλοιϊνονται από  περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ όςο παραμζνουν ςτον αναλυτι. Να ζχει 

δυνατότθτα ταυτόχρονθσ τοποκζτθςθσ δειγμάτων ςε καψάκια & ςωλθνάρια αιμολθψίασ κανονικά ι 

παιδιατρικά με ι  

χωρίσ bar code. τθν περίπτωςθ που τα δείγματα ειςάγονται ςτον αναλυτι με bar code, να είναι 

εφικτι θ ειςαγωγι των ςτοιχείων με το χζρι αν δε διαβαςτεί το bar code. Να υπάρχει δυνατότθτα 

προςκικθσ ςυςτιματοσ δειγματολθψίασ από κλειςτά ςωλθνάρια (cap piercing) για τθν αςφάλεια 

των χειριςτϊν από επικίνδυνα και μολυςματικά δείγματα. 

7. Να ζχει ταχφτθτα παραγωγικότθτασ τουλάχιςτον 250 tests/ϊρα. 

8. Να διακζτει 70 κζςεισ αντιδραςτθρίων-βακμονομθτϊν-υλικϊν ποιοτικοφ ελζγχου ςε κλειςτι, 

προςτατευμζνθ περιοχι του αναλυτι με ςτακερι κερμοκραςία χαμθλότερθ του περιβάλλοντοσ για 

λόγουσ διατιρθςθσ τθσ ςτακερότθτασ τουσ και εξαςφάλιςθσ τθσ 24ωρθσ λειτουργίασ του αναλυτι. 

Να υπάρχουν κζςεισ αντιδραςτθρίων με δυνατότθτα ανάδευςθσ. 

9. Να ζχει δυνατότθτα τοποκζτθςθσ περιςςότερων του ενόσ φιαλιδίων του ίδιου αντιδραςτθρίου 

ζτςι ϊςτε αν αδειάςει το ζνα να μπορεί να χρθςιμοποιεί το επόμενο χωρίσ να ςταματά τθ λειτουργία 

του ι να κακυςτερεί τθ διενζργεια των εξετάςεων. 
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10. Ο αναλυτισ να αραιϊνει αυτόματα τθ ςτάκμθ των αντιδραςτθρίων, δειγμάτων, κυβεττϊν και 

πλυςτικϊν υγρϊν και να ειδοποιεί αυτόματα εάν οι υπάρχουςεσ ποςότθτεσ δεν επαρκοφν για τισ 

εξετάςεισ που ζχουν προγραμματιςτεί. Η φόρτωςθ των κυβεττϊν και των πλυςτικϊν υγρϊν να είναι 

ςυνεχισ, χωρίσ να απαιτείται διακοπι τθσ λειτουργίασ του αναλυτι. Η διαχείριςθ των αποβλιτων 

του να γίνεται μζςω του λογιςμικοφ του αναλυτι και κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του. Οι 

ποςότθτεσ των αναλωςίμων που φορτϊνονται να εξαςφαλίηουν αυτονομία 1000 τουλάχιςτον 

εξετάςεων. Για αποφυγι ςπατάλθσ οι κυβζττεσ κα πρζπει να είναι μεμονωμζνεσ ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ χριςθ-αχριςτευςθ μίασ μόνο κυβζττασ για κάκε δοκιμαςία. 

12. Να εκτελεί τουλάχιςτον τισ παρακάτω εξετάςεισ: PT,APTT,FIB, αντιπθκτικά τφπου λφκου, χρόνο 

κρομβίνθσ, χρόνο ρεπτιλάςθσ, D-Dimers, μονομερι του ινϊδουσ (ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ), 

αντικρομβίνθ ΙΙΙ, πρωτεΐνθ C, πρωτεΐνθ S (δραςτικότθτα και αντιγονικό προςδιοριςμό τθσ 

ελεφκερθσ), παράγοντεσ( v WF Ag, II,V,VII,VIII,X,IX,XI,XII), πλαςμινογόνο, α2 αντιπλαςμίνθ, επίπεδα 

θπαρινϊν (κλαςικισ, LMWH, Fondaparinux), PAI. Οι εξετάςεισ αυτζσ είναι απαραίτθτεσ για το βαςικό 

ζλεγχο αιμορραγικϊν ι κρομβοφιλικϊν διακζςεων. Να αναφερκοφν επιπλζον εξετάςεισ που εκτελεί 

ο αναλυτισ. 

13. Να είναι ανοικτό ςφςτθμα με δυνατότθτα προγραμματιςμοφ 200 τουλάχιςτον πρωτοκόλλων 

εξετάςεων. 

14. Να ζχει τθ δυνατότθτα αποκικευςθσ 2 και περιςςότερων διαφορετικϊν καμπυλϊν ανά 

παράμετρο αιμόςταςθσ , αναφερόμενεσ ςε 2 διαφορετικοφσ αρικμοφσ παρτίδασ αντιδραςτθρίων. Να 

είναι εφικτι θ ταυτόχρονθ ςυνφπαρξθ των δυο διαφορετικϊν παρτίδων ςτον αναλυτι με αυτόματθ 

ορκι χριςθ τθσ αντίςτοιχθσ καμπφλθσ. Για λόγουσ αςφαλείασ ο αναλυτισ να μθν αποδζχεται 

δεφτερθ καμπφλθ τθσ ίδιασ παρτίδασ του αντιδραςτθρίου. 

15. Να  διακζτει πλιρεσ πρόγραμμα εςωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου με διαφορετικά controls και 

διαγράμματα (Levey-Jenning-Westgard κανόνεσ). Να αναφερκεί αν υπάρχει επιπρόςκετθ παροχι 

δυνατότθτασ ςυμμετοχισ ςε πρόγραμμα εξωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου. 

16. Ο αναλυτισ να ζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ αποτελεςμάτων μεγάλου αρικμοφ φακζλων 

αςκενϊν και να μπορεί να ςυνδεκεί αμφίδρομα με το μθχανογραφικό ςφςτθμα του νοςοκομείου. 

Για λόγουσ ιχνθλαςιμότθτασ ο αναλυτισ να αποκθκεφει ςτοιχεία που ςχετίηονται με τισ μετριςεισ 

των δειγμάτων. 

17. Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να μπορεί να ςυνδεκεί ςε αρκρωτά ςυςτιματα ςειρϊν 

αιματολογικϊν αναλυτϊν άλλων εταιρειϊν για λόγουσ αυτοματιςμοφ. 

18. Να προςφερκεί εφεδρικόσ αναλυτισ ο οποίοσ κα εκτελεί τισ ίδιεσ εξετάςεισ χρθςιμοποιϊντασ τα 

ίδια αναλϊςιμα και αντιδραςτιρια.   
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4 + 5)  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΑΝΑΛΤΣΗ – ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ 

ΔΟΚΙΜΑΙΩΝ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ (ΜΙΚΡΟΦΑΙΡΙΔΙΑ, ΓΕΛΗ Η ΑΛΛΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ).  

 

Σα αντιδραςτιρια να είναι άριςτθσ ποιότθτασ, να μθν δθμιουργοφν διαςταυρωμζνεσ αντιδράςεισ, να 

ζχουν υψθλι  ευαιςκθςία  και με ςαφινεια να διακρίνονται τουλάχιςτον τζςςερεισ βακμίδεσ 

ζνταςθσ. 

 

 Να εκτελοφν Προςδιοριςμό   ομάδων αίματοσ με κατευκείαν και αντίςτροφο ζλεγχο, κακϊσ 

και των υποτφπων των. 

 Προςδιοριςμόσ Rhesus και φαινοτφπου αυτοφ. 

 Προςδιοριςμόσ ειδικϊν αντιγόνων (κατϋ επιλογιν). 

 Άμεςθ Coombs.    

 Ζμμεςθ Coombs.    

 Διαςταφρωςθ. 

 

Να είναι πλιρωσ αυτόματοσ αναλυτισ  για  Προςδιοριςμό  ABO/Rh   ομάδων αίματοσ  φαινοτφπου 

Rh  υποομάδων, , επιβεβαίωςθ ομάδων,  profiles,  αντιγόνων , πλιρουσ ςυμβατότθτασ,  ζλεγχο και 

ταυτοποίθςθ αντιςωμάτων , άμεςθ  Coombs κ.λ.π. 

Ο αναλυτισ να παρζχει ευκολία και  αςφάλεια ςτον  χριςτθ. 

Να υπάρχει  δυνατότθτα ςυνεχοφσ φόρτωςθσ  ενϊ ο αναλυτισ πραγματοποιεί εξετάςεισ και τυχαίασ  

προςπζλαςθσ κακϊσ και υψθλι  ταχφτθτα  εξετάςεων ( τουλάχιςτον 48 δείγματα ανά  ϊρα ) 

Να ζχει δυνατότθτα κακοριςμοφ  δειγμάτων  ςε προτεραιότθτα. Η τοποκζτθςθ & ο 

προγραμματιςμόσ των δειγμάτων να μθν επθρεάηει τθν ιδθ εκτελοφμενθ ρουτίνα. Ο χριςτθσ να 

μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να επιλζγει τθν/τισ εξζταςθ/ςεισ  που κζλει να πραγματοποιθκεί / κοφν, 

χωρίσ περιοριςμό. 

Να ζχει αυτόματθ  ανίχνευςθ διαμζτρου ςωλθναρίων και να δζχεται ςωλθνάρια όλων των 

διακζςιμων διαςτάςεων  κακϊσ και τα παιδιατρικά που κα αναγνωρίηονται μζςω Barcode και να 

δζχεται διαφορετικοφσ τφπουσ δειγμάτων (ολικό αίμα, εναιϊρθμα ερυκρϊν κλπ). 

Να ζχει αυτόματθ αναγνϊριςθ πιγματοσ αίματοσ ινικισ και φυςαλίδων. 

Να αποκθκεφει τθν  εικόνα  των αποτελεςμάτων  ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να   μπορεί να παρεμβαίνει ι 

να  ανακαλεί αυτά . 

Να παρζχει τθ δυνατότθτα ποιοτικοφ ελζγχου τόςο για τα επιμζρουσ τμιματα το όςο και τα 

αντιδραςτιρια. 

Να παρζχει αυκθμερόν τεχνικι υποςτιριξθ.  

Να ζχει δυνατότθτα  ςφνδεςθσ με ευκφνθ και δαπάνθ  τθσ εταιρείασ, με κεντρικό θλεκτρονικό 

υπολογιςτι του Νοςοκομείου. 

Να υπάρχει οπωςδιποτε προθγοφμενθ και ςυνεχισ εμπειρία ςτο χϊρο  των Αιμοδοςιϊν και αυτό να 

πιςτοποιείται με καταςτάςεισ  Αιμοδοςιϊν που χρθςιμοποιοφν  τουσ αναλυτζσ  και τθν μζκοδο. 
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Να διαςφαλίηεται θ ςτακερι ςυγκζντρωςθ  του εναιωριματοσ των ερυκρϊν που χρθςιμοποιοφνται  

ςαν αντιδραςτιρια  για τον ανάςτροφο ζλεγχο ομάδων. Ποιοτικό ζλεγχο, ζλεγχο αντιςωμάτων. 

Να διακζτει επαρκι αποκθκευτικό χϊρο για ςτερεά  και υγρά απόβλθτα ϊςτε να καλφπτεται θ 

θμεριςια ρουτίνα. 

Να διακζτει επαρκι αποκθκευτικό χϊρο αντιδραςτθρίων ϊςτε να ζχει υψθλι αυτονομία για τισ 

κφριεσ εξετάςεισ. 

Οι προςφερόμενοι αναλυτζσ κα πρζπει  να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και κα παραδοκοφν ςτο 

νοςοκομείο με ευκφνθ του   Προμθκευτι . 

Εναλλακτικά και επικουρικά το θμιαυτόματο ςφςτθμα ελζγχου με γζλθ θ μικροςφαιρίδια να  

αποτελείται από 

Α) μια φυγόκεντρο για κάρτεσ 

Β) ζναν επωαςτιρα 37
Ο
   C 

Γ) Αυτόματεσ πιπζτεσ επαναλαμβανομζνων όγκου 

Δ) Δοςομετρθτζσ ςτακεροφ όγκου 

 

6) ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

 

Α. ΤΣΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΗ DNA/RNA 

 

 Σο ςφςτθμα να είναι εγκεκριμζνο για InVitro Διαγνωςτικι Χριςθ (CE-IVD). 

 Να μπορεί να επεξεργαςτεί τουλάχιςτον 24 δείγματα ταυτόχρονα. 

 Η προετοιμαςία του αναλυτι να είναι απλι και ςφντομθ και θ ανάλυςθ να ολοκλθρϊνεται ςε 

ςφντομο χρονικό διάςτθμα. 

 Να χρθςιμοποιεί τεχνολογία μαγνθτικϊν ςφαιριδίων και να μπορεί να απομονϊςει DNA, RNA, 

ιικά νουκλεϊκά οξζα, κακϊσ και cell free DNA. 

 Να ζχει τθ δυνατότθτα απευκείασ φόρτωςθσ και πρωτογενϊν ςωλθναρίων προσ ευκολία ςτθ 

χριςθ, εξοικονόμθςθ χρόνου και αποφυγι επιμολφνςεων. Να μποροφν να φορτωκοφν 

ταυτόχρονα πρωτογενι και δευτερογενι ςωλθνάρια ςτο ίδιο πρωτόκολλο. 

 Να υπάρχει δυνατότθτα απομόνωςθσ νουκλεϊκϊν οξζων από διάφορουσ τφπουσ αρχικοφ 

δείγματοσ (ολικό αίμα, πλάςμα, ορό, οφρα, κόπρανα, BAL, ρινικά / ρινοφαρυγγικά επιχρίςματα, 

ιςτό φρζςκο ι κατεψυγμζνο, FFPET, κυτταροκαλλιζργειεσ κλπ), με ποικιλία αρχικοφ όγκου 

δείγματοσ (200 μlζωσ 4 ml) και διαφορετικοφσ όγκουσ ζκλουςθσ (50 – 200 μl). 

 Να υπάρχει δυνατότθτα αυτόματθσ προςκικθσ εςωτερικοφ μάρτυρα (InternalControl) ςτα 

δείγματα κατά τθ διαδικαςία τθσ απομόνωςθσ νουκλεϊκϊν οξζων. 

 Η ανάγνωςθ τόςο των δειγμάτων όςο και των αντιδραςτθρίων και αναλωςίμων να γίνεται 

αυτόματα, με ςφςτθμα γραμμωτοφ κϊδικα (barcode), και να υπάρχει ςφςτθμα 

παρακολοφκθςθσ τθσ ςτάκμθσ των αντιδραςτθρίων και τθσ ποςότθτασ των αναλωςίμων επί του 

αναλυτι. 

 Σα νουκλεϊκά οξζα που λαμβάνονται να είναι ακζραια και υψθλισ κακαρότθτασ. 

 Σα νουκλεϊκά οξζα που λαμβάνονται να είναι αποδεδειγμζνα κατάλλθλα για εφαρμογζσ Next 

Generation Sequencing. 

 Ο αναλυτισ να διακζτει ςφςτθμα προςταςίασ από επιμολφνςεισ. 

 Να μπορεί να ςυνδεκεί με LIS. 
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Β. ΤΣΗΜΑ RT-PCR 

-H αρχι λειτουργίασ να είναι Real time PCR.- Να ζχει πιςτοποίθςθ για διαγνωςτικι χριςθ (CE 98/79 

IVD) και να καλφπτει μεγάλο φάςμα εξετάςεων ςχετιηόμενων με τθ κρομβοφιλία όπωσ  FIIG20210A, 

FVLeiden, MTHFR, FXIII, PAI, όπωσ και οποιαδιποτε νζα ςχετικι παράμετρο ηθτιςει το εργαςτιριο.- 

Σο λογιςμικό να επιτρζπει  

τθν εφαρμογι πρωτοκόλλων τόςο εγκεκριμζνων για in vitro διαγνωςτικι χριςθ όςο και 

ερευνθτικϊν. Η αντίδραςθ τθσ RT-PCR να χαρακτθρίηεται από ευελιξία ςτθν επιλογι του τελικοφ 

όγκου ανάλογα με το πρωτόκολλο και να ολοκλθρϊνεται ςε λιγότερο από 40 λεπτά. –Η ταχφτθτα 

αυξομείωςθσ τθσ κερμοκραςίασ ςτο χϊρο εκτζλεςθσ να είναι θ μζγιςτθ δυνατι και να διαςφαλίηεται 

ομοιομορφία κερμοκραςίασ ςε κάκε ςθμείο του καλάμου. –Σο ςφςτθμα να είναι ανοικτό ςτθ χριςθ 

διάφορων τεχνολογιϊν  μζτρθςθσ φκοριςμοφ (πχ Hybridization Probes, Taq Man Probes κλπ). –Να 

διακζτει περιςςότερα από πζντε φίλτρα για τθν ανίχνευςθ του φκοριςμοφ ϊςτε να επιτρζπεται 

διεξαγωγι multiplex RT-PCR. -Η αντίδραςθ να πραγματοποιείται ςε υποδοχείσ με άριςτεσ οπτικζσ 

ιδιότθτεσ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αξιόπιςτθ μζτρθςθ του φκοριςμοφ και θ ανίχνευςθ του 

εκπεμπόμενου φκοριςμοφ να γίνεται ξεχωριςτά για κάκε δείγμα ϊςτε να υπάρχει μεγαλφτερθ 

ακρίβεια. –Να παρζχεται δυνατότθτα ανίχνευςθσ ςιματοσ φκοριςμοφ εντόσ ευρζων ορίων 

φάςματοσ. –Η απόλυτθ ποςοτικοποίθςθ να πραγματοποιείται με βάςθ τθν κινθτικι τθσ αντίδραςθσ 

και με μεγάλθ ευαιςκθςία , ακρίβεια και επαναλθψιμότθτα. –Να διακζτει ςφςτθμα αυτοελζγχου για 

τθ διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ των δειγμάτων. –Η ανίχνευςθ ,ο χαρακτθριςμόσ και θ 

διαφοροποίθςθ του προϊόντοσ από μθ ειδικά προϊόντα να επιτυγχάνεται με βάςθ τθ μελζτθ τθσ 

καμπφλθσ του ςθμείου τιξεωσ του προϊόντοσ. –Να υπάρχει δυνατότθτα ανίχνευςθσ ςθμειακϊν 

μεταλλαγϊν και απλϊν πολυμορφιςμϊν μζςω ανάλυςθσ τθσ καμπφλθσ τιξθσ. –Να μπορεί να 

χρθςιμοποιεί ςφςτθμα αποφυγισ επιμόλυνςθσ από προθγοφμενα PCRs. –Σο λογιςμικό να επιτρζπει 

τθν αυτόματθ ζκδοςθ των αποτελεςμάτων, τον εφκολο ςχεδιαςμό primers & probes τα οποία είναι 

απαραίτθτα για τθν ανίχνευςθ και ενίςχυςθ μιασ DNA ι RNA αλλθλουχίασ. -Η αξιοπιςτία του να 

επιβεβαιϊνεται από επιςτθμονικζσ αναφορζσ. –Η εταιρεία να προςφζρει το ςχεδιαςμό και τθν 

προμικεια primers & probes για τθν ανάπτυξθ νζων πρωτοκόλλων που μπορεί να ηθτθκοφν από το 

εργαςτιριο. –Να ςυνοδεφεται από Η/Τ με οκόνθ και εκτυπωτι.   

 

7.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΑΛΤΣΗ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΑΤΣΟΑΝΟΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ  
 

Ο προςφερόμενοσ αναλυτήσ θα πρζπει να ζχει τα παρακάτω χαρακτηριςτικά : 
 
1. Να είναι καινοφργιοσ, αμεταχείριςτοσ και ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, μεκοδολογίασ 

χθμειοφωταφγειασ. 
2. Να είναι RANDOM ACCESS και να διακζτει λειτουργία επείγουςασ ανάλυςθσ (STAT).  
3. Να δζχεται τουλάχιςτον 20 ςωλθνάρια αιμολθψίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων τουλάχιςτον 4 

κζςεων για επείγουςα ανάλυςθ (STAT). 
4. Να ζχει δυνατότθτα υποδοχισ τουλάχιςτον 12 διαφορετικϊν αντιδραςτθρίων για αυτοάνοςα, ι 

τουλάχιςτον 30 διαφορετικϊν αντιδραςτθρίων για αλλεργιογόνα, ι ςυνδυαςμοφσ αυτϊν 
(αυτοάνοςα και αλλεργιογόνα ταυτόχρονα). 

22DIAB000024853 2022-08-08



 

8 
 

5. Να διακζτει ςφςτθμα ψφξθσ για τα αντιδραςτιρια ςτουσ 2 – 8 
ο
C, και να μποροφν να αφινονται 

τα αντιδραςτιρια επί του αναλυτι επί 24ϊρου βάςεωσ. 
6. Να διακζτει ςφςτθμα BARCODE για τθν αναγνϊριςθ των δειγμάτων, και ειδικό ςφςτθμα για τθν 

αναγνϊριςθ των αντιδραςτθρίων και για το ςφνολο των πλθροφοριϊν που αφοροφν τθ χριςθ 
τουσ (lot number,αρικμόσ εξετάςεων, θμερομθνία λιξθσ κ.α.). 

7. Να ζχει δυνατότθτα ανίχνευςθσ, πιγματοσ, ςτάκμθσ των υγρϊν των αναλωςίμων . 
8. Να είναι ςυνεχοφσ φόρτωςθσ δειγμάτων και αντιδραςτθρίων. 
9. Να δζχεται τουλάχιςτον 120 κυβζττεσ ςε κάκε φόρτωςθ, και να μποροφν να προςτεκοφν 

κυβζττεσ ανά πάςα ςτιγμι.  
10. Να μπορεί να εκτελεί αραιϊςεισ ςε περιπτϊςεισ δειγμάτων με υψθλι ςυγκζντρωςθ. 
11. Να ενθμερϊνει με κατάλλθλα alarms και μθνφματα ςε περιπτϊςεισ οποιουδιποτε 

προβλιματοσ, και να διατθρεί ςχετικό αρχείο. 
12. Να διατθρεί αρχείο αςκενϊν και αποτελεςμάτων. 
13. Η πρότυπθ καμπφλθ να ειςάγεται με barcode, και να γίνεται ανανζωςι τθσ με δφο μόνο 

πρότυπα. 
14. Να μθν απαιτεί εξωτερικό υπολογιςτι για τθ λειτουργία του, και να ςυνοδεφεται από ζγχρωμθ 

οκόνθ και UPS. 
15. Να είναι επιτραπζηιοσ. 
16. Σα αντιδραςτιρια να διατίκενται ςε ςυςκευαςίεσ των 100 ι 50 tests, για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ 

κατανάλωςθσ αντιδραςτθρίων ανάλογα με τον αρικμό των εξετάςεων του εργαςτθρίου. 
17. Να εκτελεί απαραίτθτα τισ ακόλουκεσ εξετάςεισ: anti-cardiolipin IgA,  IgG, IgM , anti β2-GPI IgA, 

IgG ,IgM ,MPO, PR3, anti-dsDNA, ENAscreen, AMA-M2. Θα αξιολογθκεί κετικά αν μπορεί να 
εκτελεί και άλλεσ εξετάςεισ αυτοάνοςων πακιςεων πλθν των ηθτουμζνων. Να αναφερκοφν και 
όλεσ οι άλλεσ εξετάςεισ που αναλυτισ δφναται να εκτελεί. 

18. Να προςφερκοφν και όλα τα απαραίτθτα αναλϊςιμα για τθν εκτζλεςθ των εξετάςεων . 
19. Η εταιρεία να διακζτει τεχνικι υποςτιριξθ ςτθν Κριτθ. 

 

 
Οι προαναφερόμενεσ προδιαγραφζσ αφοροφν τισ εξετάςεισ ςτουσ κάτωκι πίνακεσ: 

 

ΣΗΛ

Η 1 
ΣΗΛΗ 2 ΣΗΛΗ 3 

    1. 

EΞΕΣΑΕΙ ΑΙΜΟΔΟΙΑ, 

χημιοφωταφγεια  

 

1 Anti Hiv 1, Hiv 2  προςδιοριςμοφ εισ 

απλοφν 

 

2 Anti HCV προςδιοριςμοφ εισ απλοφν  

3 Anti – Core προςδιοριςμοφ εισ απλοφν  

4 Anti – S προςδιοριςμοφ εισ απλοφν  

5 Anti – Hbe προςδιοριςμοφ εισ απλοφν  

6  Hbe προςδιοριςμοφ εισ απλοφν   

7  HCV Ag   

8 ΗΒsAg προςδιοριςμοφ εισ απλοφν  
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9 HAV Ab-IgM εισ απλοφν  

10 HAV Ab-total εισ απλουν  

11 HTLV I / II εισ απλοφν  

12 IgM Core   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΗΛΗ 

1 
ΣΗΛΗ 2 ΣΗΛΗ 3 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 

 2. EΞΕΣΑΕΙ ΑΙΜΟΔΟΙΑ  ΓΙΑ 

ΧΗΜΕΙΟΦΩΣΑΤΓΕΙΑ  -ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

ΠΗΞΗ 

 

1 Anti – CMV – IgM προςδιοριςμοφ εισ 

απλοφν  

2 Anti – CMV –IgG προςδιοριςμοφ εισ 

απλοφν  

3 CMV  avidity 
 

4 B12 
 

5 Φυλλικό οξφ  

  

6 Φερριτίνθ 
 

7 Ομοκυςτεϊνθ 
 

ΣΗΛΗ 

1 
ΣΗΛΗ 2 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 

  

3 

ΕΞΕΣΑΕΙ ΑΝΑΛΤΣΗ ΑΙΜΟΣΑΗ 

ΡΟΤΣΙΝΑ 

 

1 

Χρόνοσ  Προκρομβίνθσ. Σο 

προςφερόμενο αντιδραςτιριο να  είναι 

ανκρϊπινο , αναςυνδεμζνο  και να μθν 

επθρεάηεται από τθν παρουςία 

αντιπθκτικϊν του λφκου 

 

2 

Χρόνοσ  Μερικισ Θρομβοπλαςτίνθσ : Σο 

προςφερόμενο  αντιδραςτιριο να  είναι 

υγρό , κα τα  φωςφολιπίδια να είναι 

κεφαλίνθ 

 

3 ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ : Μζκοδοσ ClaussTο 
 

22DIAB000024853 2022-08-08



 

10 
 

 αποτζλεςμα να μθν επθρεάηεται από 

τθν θπαρίνθ. 

4 ΧΡΟΝΟ ΘΡΟΜΒΙΝΗ 
 

5 ΧΡΟΝΟ ΡΕΠΣΙΛΑΗ 
 

6 

ΠΟΟΣΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΩΝ Δ-

ΔΙΜΕΡΩΝ : Ανοςκολοςυμετρικισ 

μζκοδοσ 
 

7 

ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΗ  αντι-Χa 

ΔΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤ 

ΜΟΡΙΑΚΟΤ ΒΑΡΟΤ ΗΠΑΡΙΝΗ: 

Χρωματομετρικι μζκοδοσ 

 

8 ΔΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΙΙ  

9 ΔΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ V 
 

10 ΔΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ VII 
 

11 ΔΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ VIII 
 

12 ΔΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΙΧ 
 

13 ΔΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ Χ 
 

14 ΔΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΧΙ 
 

15   ΔΡΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΧΙΙ  

16 

ΑΝΟΟΘΟΛΟΤΜΜΕΣΡΙΚΟ 

ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ VON 

WILLEBRAND 
 

17 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ 

ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΙΝΗ: Η μζκοδοσ να 

ανιχνεφει όλεσ τισ ποςοτικζσ και 

ποιοτικζσ διαταραχζσ τθσ αντικρομβίνθσ 

 

18 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΩΣΕΙΝΗ C 
 

19 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΩΣΕΙΝΗ S Η 

μζκοδοσ να μθν επθρεάηεται από 

κεραπευτικζσ δόςεισ θπαρίνθσ 
 

20 
ΑΝΣΙΣΑΗ ΣΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΠΡΩΣΕΙΝΗ C  

21 ΑΝΣΙΓΟΝΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΗ 

ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΠΡΩΣΕΙΝΗ S  Η μζκοδοσ να 

μθν επθρεάηεται από κεραπευτικζσ 

δόςεισ θπαρίνθσ 

 

22 

ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΑ ΛΤΚΟΤ (αδρι δοκιμαςία 

screening  με ενεργοποιθτι πυρίτιο και 

χαμθλι περιεκτικότθτα ςε ωςφολιπίδια) 
 

23 
ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΑ ΛΤΚΟΤ (αδρι δοκιμαςία 

screening  με DRVV )  

24 ΑΝΣΙΠΗΚΣΙΚΑ ΛΤΚΟΤ (επιβεβαιωτικι 

δοκιμαςία με DRVV    ) 

 

ΣΗΛΗ 

1 
ΣΗΛΗ 2 ΣΗΛΗ 3 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 

  ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ  ΟΜΑΔΩΝ   

ΑΙΜΑΣΟ Ε GEL  &  ΜΙΚΡΟΦΑΙΡΙΔΙΑ  

 

4 Κάρτεσ διαςταφρωςησ ςε gel με τουσ 

ανάλογουσ διαλφτεσ 

 

1 Για Coombs  

2 Για περιβάλλον  

3 Κάρτεσ ομάδα Rh ςε gel   με τουσ 

ανάλογουσ διαλφτεσ 

 

4 Κάρτεσ φαινοτφπου  Rh  και   Kell ςε gel 

με τουσ ανάλογουσ διαλφτεσ 

 

5 Κάρτεσ για άμεςθ Coombs ςε gel  με 

τουσ ανάλογουσ διαλφτεσ (IgG, IgM, IgA, 

C3 & C3d, control) 

 

6 Κάρτεσ ςε gel PROFILE II (να είναι 

ενςωματωμζνοι οι αντιοροί) 

 

7 Κάρτεσ ςε gel PROFILE ΙΙΙ 

      8 Αντιοροί για  κάρτεσ με gel PROFILE III  

 9 ετ ερυκρϊν για ταυτοποίθςθ 

αντιςωμάτων, ανανζωςθ ανά δίμθνο 

περίπου 

 

ΣΗΛ

Η 1 
ΣΗΛΗ 2 

 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 

 

 

 5 Κάρτεσ διαςταφρωςησ με μικροςφαιρίδια  

με του ανάλογουσ διαλφτεσ  

 

1 Για Coombs  

2 Για περιβάλλον  

3 Κάρτεσ για άμεςθ Coombs με 

μικροςφαιρίδια 

 

 

4 Κάρτεσ για ομάδα  RH  με μικροςφαιρίδια   

5 Κάρτεσ φαινοτφπου Rh και Κell με 

μικροςφαιρίδια 

 

6 Κάρτεσ προςδιοριςμοφ ομάδασ RH για 

νεογζννθτα ςε  μικροςφαιρίδια 

 

7 ετ ερυκρϊν για ζμμεςθ Coombs ανανζωςθ 

ανά μινα περίπου 

 

8 ΚΑΡΣΕ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΟΜΑΔΑ RH  
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ΣΗ
ΛΗ 1 

ΣΗΛΗ 2  

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ  

     7. 

1 ACA IgG  

2 ACA IgM  

3 Anti β2GPI IgG  

4 Anti B2 GPI IgM  

5 MPO  

6 PR3  

7 ENA screen  

8 ds - DNA  

 

 

Παπαηήπηζη για ομάδα 7: να πποζθεπθούν για κάθε εξέηαζη οι ζςζκεςαζίερ (50 ή 100 ηεζη) 
πος ανηαποκπίνονηαι καλύηεπα ζηιρ ανάγκερ ηος επγαζηηπίος 

 

 
 
 
 
 
 

6. 
ΓΟΝΙΔΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ   

 

1 FVLEIDEN  

 

 

2 FIIG20210 A  

3 MTHFR(C677Σ)  
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