
1 

 

 
 
 
 

 

    ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Σασείερ Μοπιακέρ Μέθοδοι με ςνοδό Εξοπλιζμό 

 

Πποδιαγπαθέρ Αναλςηή Τασείαρ Μοπιακήρ Διάγνωζηρ λοιμώξεων 

1. Ο αλαιπηήο ζα πξέπεη λα είλαη θνξεηόο, κηθξνύ κεγέζνπο θαη απιόο ζηε ρξήζε. 

2. Nα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ηζνζεξκηθήο ελίζρπζεο λνπθιετληθώλ νμέσλ γηα ηελ έθδνζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα (<15min) 

3. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επθξηλή, έγρξσκε νζόλε αθήο όπνπ ζα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα 

βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο κε παξαζηαηηθό ηξόπν γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ρεηξηζηή. 

4. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν barcode reader γηα ηελ απηόκαηε εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

δείγκαηνο. 

5. Τν απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο λα εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. Επηπιένλ, λα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

εθηύπσζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Να δηαηίζεηαη κηθξόο θνξεηόο εθηππσηήο ζπκβαηόο κε ην 

ζύζηεκα. 

6. Να δηαζέηεη εμόδνπο κεηαθνξάο απνηειεζκάησλ ζε εμσηεξηθή κλήκε. 

7. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε κλήκε απνζήθεπζεο κεγάινπ αξηζκνύ απνηειεζκάησλ θαη 

ηαπηόρξνλα λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο  κε ην LIS ή HIS ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

8. Η βαζκνλόκεζε ηνπ αλαιπηή γηα νπνηαδήπνηε εμέηαζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη απηόκαηα ρσξίο ηελ 

ρξήζε επηπιένλ αλαισζίκσλ ή αληηδξαζηεξίσλ.   

9. Να κελ απαηηνύληαη δηαδηθαζίεο θαζεκεξηλήο ζπληήξεζεο ηνπ αλαιπηή ή αλ ρξεηάδνληαη λα είλαη 

πνιύ απιέο θαη λα κελ μεπεξλνύλ ηα 5 ιεπηά. 

10. Να πξνζθέξεη δπλαηόηεηα παξακεηξνπνίεζεο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ θαη λα κπνξεί λα δερηεί 

θσδηθνύο αζθαιείαο (ID θαη Password) γηα δηαθνξεηηθνύο ρξήζηεο. 

11. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα εκθάληζεο ζθαικάησλ ζηελ νζόλε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ρεηξηζηήο λα 

θαζνδεγείηαη κε ζπλνπηηθέο πεξηγξαθέο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

12. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο κνξηαθώλ δνθηκαζηώλ απνδεδεηγκέλεο πςειήο 

επαηζζεζίαο θαη εηδηθόηεηαο ζηηο εμεηάζεηο ξηληθώλ, θαξπγγηθώλ ή ξηλνθαξπγγηθώλ δεηγκάησλ γηα 

ηνλ SARS-CoV-2 

13. To πξνζθεξόκελν ζύζηεκα λα παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα εθηέιεζεο ηεο εμέηαζεο θπξίσο ζε κε 

εμεηδηθεπκέλνπο ζε κνξηαθέο ηερληθέο ρεηξηζηέο. 

14. Όιεο νη παξαπάλσ δεηνύκελεο πξνδηαγξαθέο απνηεινύλ απαξάβαηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο. Η 

ηεθκεξίσζε ησλ απαληήζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ζαθείο παξαπνκπέο  ζηα επίζεκα έγγξαθα 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. 

 

Πποδιαγπαθέρ ανηιδπαζηηπίος μοπιακήρ ανίσνεςζηρ SARS-CoV-2 

 

1. Αληηδξαζηήξην ηαρείαο κνξηαθήο αλίρλεπζεο RNA ηνπ ηνύ SARS-CoV-2. 

2. Να βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ηεο ηζνζεξκηθήο ελίζρπζεο λνπθιετθώλ νμέσλ. 

3. Να αληρλεύεηαη απαξαηηήησο ε γνληδηαθή πεξηνρή RdRp. 

4. Τν όξην αλίρλεπζεο ηεο πξνζθεξόκελεο κνξηαθήο δνθηκαζίαο  (LOD) λα είλαη απαξαηηήησο 

ρακειόηεξν ησλ 150 αληηγξάθσλ γνληδηώκαηνο / ml. 

5. Να ρξεζηκνπνηεί ξηληθά, ξηλνθαξπγγηθά &θαξπγγηθά επηρξίζκαηα. 
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6. Να κελ απαηηείηαη νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία ηνπ δείγκαηνο πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηνλ 

αλαιπηή (π.ρ. απνκόλσζε γελεηηθνύ πιηθνύ, θιπ.) 

7. Να δίλεη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε <5 ιεπηά θαη ηα αξλεηηθά ζε <15 ιεπηά. 

8. Η ζπζθεπαζία λα εκπεξηέρεη ζηπιενύο δεηγκαηνιεςίαο. Επηπιένλ, λα εζσθιείεηαη ηνπιάρηζηνλ 

1 ζεηηθό δείγκα πνηνηηθνύ ειέγρνπ (control). 

9. Να δηαηίζεληαη επηπιένλ controlπνηνηηθνύ ειέγρνπ (εθόζνλ δεηεζνύλ), θαηά πξνηίκεζε από ηνλ 

ίδην θαηαζθεπαζηή. 

10. Τν ηεζη λα κπνξεί λα απνζεθεπηεί εληόο θαη εθηόο ςπγείνπ. 

11. Η πξνζθεξόκελε κεζνδνινγία λα αληρλεύεη απνδεδεηγκέλα κε πςειή επαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα 

ην γελεηηθό πιηθό ηνπ SARS-CoV-2. Να καηαηεθούν μελέηερ ηεκμηπίωζηρ απαπαιηήηωρ. Τα 

ςλικά πος θα πποζθεπθούν σωπίρ ζσεηικέρ μελέηερ ηεκμηπίωζηρ θα αποπιθθούν. 

12. Να δειώλνληαη πηζαλέο δηαζηαπξνύκελεο αληηδξάζεηο (cross-reactions) από ηνύο/βαθηήξηα 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνζδηνξηζκνύ. 

13. Τα πξνζθεξόκελα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή θιεηζηήο, απόιπηα ζηεγαλήο 

θαζέηαο, ε νπνία λα απνξξίπηεηαη κε αζθάιεηα κεηά ην πέξαο ηεο δνθηκαζίαο, ρσξίο ηνλ 

θίλδπλν επηκόιπλζεο ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξήζηε. 

14. Όιεο νη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο απνηεινύλ απαξάβαηνπο όξνπο ζπκκεηνρήο ζην 

δηαγσληζκό. Θα πξέπεη λα απνδεηθλύνληαη από επίζεκα έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη 

ηαπηόρξνλα από αληίζηνηρεο έγθξηηεο επηζηεκνληθέο κειέηεο. 
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