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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ  
 

1. Η αρχή λειτουργίας του προσφερόμενου αναλυτή να στηρίζεται σε διεθνώς 
αναγνωρισμένες μεθόδους μέτρησης. Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι 
σύγχρονης τεχνολογίας και να δύναται να αναλύει τα έμορφα στοιχεία του αίματος 
σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό σύμφωνα πάντα με τις τελευταίες εξελίξεις και 
απαιτήσεις οι οποίες εναρμονίζονται με τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική.  

 
2. Ο προσφερόμενος αναλυτής να έχει την δυνατότητα ανάλυσης φλεβικού και 

τριχοειδικού προαραιωμένου αίματος. Όλες οι παράμετροι που δίνονται να 
ανιχνεύονται απευθείας από το φιαλίδιο της γενικής αίματος, χωρίς να απαιτούνται 
περαιτέρω διαδικασίες από τον χειριστή όπως αραιώσεις.   

 
3. Να δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα στις παρακάτω παραμέτρους τόσο στα 

φυσιολογικά όσο και στα παθολογικά δείγματα.   
 

Αριθμός Λευκών αιμοσφαιρίων, Αριθμός Ερυθρών αιμοσφαιρίων, Απόλυτος 
αριθμός και ποσοστό % των εμπυρήνων ερυθρών, Αιματοκρίτης, Αιμοσφαιρίνη, 
MCH, MCV, MCHC, RDW, PLT, PDW, MPV, PCT 
Απόλυτος αριθμός και ποσοστό % των υποπληθυσμών του λευκοκυτταρικού 
διαφορικού τύπου δηλαδή των ουδετεροφίλων, των λεμφοκυττάρων, των 
μονοκυττάρων, των ηωσινοφίλων και των βασεοφίλων. 
Απόλυτος αριθμός και ποσοστό % του αθροίσματος των αώρων κυττάρων της 
κοκκιώδους σειράς (μεταμυελοκύτταρα, μυελοκύτταρα, προμυελοκύτταρα) για τη 
διάγνωση και παρακολούθηση αρρώστων με λοιμώξεις, μυελοϋπερπλαστικά 
σύνδρομα και λοιπά αιματολογικά νοσήματα.  
 
Να γίνεται χρήση ακτινών laser, για την ανίχνευση των λευκών αιμοσφαιρίων και 
τον ποσοτικό προσδιορισμό των κυττάρων του διαφορικού λευκοκυτταρικού τύπου.  
Το άθροισμα του ποσοστού των υποπληθυσμών των λευκοκυττάρων πρέπει να 
είναι 100 και το άθροισμα του απόλυτου αριθμού των υποπληθυσμών των 
λευκοκυττάρων να ισούται με τον απόλυτο αριθμό των λευκών.  
Ο υπολογισμός του διαφορικού τύπου των λευκών αιμοσφαιρίων θα πρέπει να 
γίνεται με άμεση ανίχνευση. 
 
Η παροχή επιπλέον παραμέτρων θα αξιολογηθεί θετικά.  

 
4. Ο προσφερόμενος αναλυτής να προσδιορίζει τα δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ) σε 

απόλυτο αριθμό και ποσοστό %. Επιπλέον να μπορεί να μετρά: 
a. Τον διαφορικό τύπο των δικτυοερυθροκυττάρων (υποπληθυσμοί των ΔΕΚ)  

ανάλογα με το βαθμό της αωρότητας τους, σε # και ποσοστό %.  
b. Τον δείκτη ωρίμανσης, ο οποίος αφορά το κλάσμα των αώρων ΔΕΚ.  
c. Τον δείκτη αιμοσφαιρινοποίησης των ΔΕΚ.  

 
Η μέτρηση των ΔΕΚ και των παραμέτρων τους να γίνεται άμεσα και αυτόματα από 
το φιαλίδιο της γενικής αίματος χωρίς να προηγείται κάποια χειροκίνητη 
επεξεργασία από τον χειριστή.  
 

5. Ο προσφερόμενος αναλυτής να δύναται να προσδιορίσει, σε ιδιαίτερα παθολογικές 
περιπτώσεις δειγμάτων [παρεμβολή μικρών ερυθροκυττάρων (μικροκυτταρώσεις 
μεσογειακών συνδρόμων, σχιστοκυττάρων κλπ), ανίχνευση γιγάντιων αιμοπεταλίων 
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(αιματολογικές κακοήθειες, θρομβασθένειες κλπ) και στις περιπτώσεις πολύ 
χαμηλού αριθμού αιμοπεταλίων όπως σε θρομβοπενίες άνοσης αρχής κλπ.] 
αξιόπιστα τα αιμοπετάλια. Να προσφέρεται εναλλακτική μεθοδολογία.  

 
6. Οι κατανομές των κυττάρων (λευκά αιμοσφαίρια και οι υποπληθυσμοί τους, 

ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια, ΔΕΚ και εμπύρηνα ερυθρά) να εμφανίζονται 
στην οθόνη έγχρωμα και να εκτυπώνονται σε μορφές νεφελογραμμάτων και 
ιστογραμμάτων, παρέχοντας ασφαλείς και χρήσιμες διαγνωστικές πληροφορίες.  

 
7. Να έχει δυο δυνατότητες δειγματοληψίας, όπου το ένα σύστημα να λειτουργεί 

χειροκίνητα και το άλλο σύστημα δειγματοληψίας να λειτουργεί αυτόματα, με 
δειγματολήπτη 50 περίπου θέσεων.  
Το αυτόματο σύστημα, να χρησιμοποιεί κλειστά σωληνάρια, όλων των εταιρειών 
και να έχει την δυνατότητα να διαβάζει τα κωδικοποιημένα στοιχεία του ασθενή 
από το φιαλίδιο (barcode), καθώς επίσης και να εξασφαλίζει την ακριβή επάρκεια 
αίματος για την διεξαγωγή της γενικής αίματος. 
Και στις δύο περιπτώσεις δειγματοληψίας, τα ακροφύσια να καθαρίζονται 
αυτόματα.  
Πριν από την αναρρόφηση από τον αυτόματο δειγματολήπτη να προηγείται 
ανάδευση, η οποία να συμφωνεί με τα επιστημονικά πρότυπα και να μιμείται την 
κίνηση του χεριού, προκειμένου να αποφευχθούν αλλοιώσεις κυττάρων, στο προς 
ανάλυση δείγμα. 

 
8. Και στα δυο συστήματα δειγματοληψίας (κλειστό και στο ανοικτό σύστημα), η 

ταχύτητα ανάλυσης των δειγμάτων να είναι 100 δείγματα ανά ώρα.  
 

9. Ο προσφερόμενος αναλυτής να έχει σύστημα προειδοποίησης του χειριστή για τις 
στάθμες των αντιδραστηρίων. Να διαθέτει σύστημα διαχείρισης των 
αντιδραστηρίων.  

 
10. Στον υπό προμήθεια αναλυτή, όλες οι λειτουργίες, το λογισμικό και τα μηνύματα 

για την ορθή λειτουργία ή τα σφάλματα θα πρέπει να είναι στα ελληνικά.  
 

11. Να διαθέτει επιπλέον ο προσφερόμενος αναλυτής έγχρωμη οθόνη προβολής των 
αποτελεσμάτων. Να διαθέτει εκτυπωτή για εκτύπωση των αποτελεσμάτων σε Α4 
χαρτί με δυνατότητα και έγχρωμης εκτύπωσης.  

 
12. Η προσφέρουσα εταιρεία, να διαθέτει πλήρες τμήμα service και αποδεδειγμένη 

εμπειρία στους αυτόματους αιματολογικούς αναλυτές. Προς απόδειξη του 
ισχυρισμού, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση εγκατεστημένων 
αναλυτών σε δημόσια νοσοκομεία στα οποία έχει αναλάβει τη συντήρησή τους. 
Επιπλέον, θα πρέπει από την προμηθεύτρια εταιρεία να κατατεθεί πρόταση 
κάλυψης του service για το εργαστήριο. Στην εν λόγω πρόταση η προμηθεύτρια 
εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της πορείας του 
προσφερόμενου οργάνου, σε καθημερινή βάση και αυτοματοποιημένα. 

 
13. Η κατασκευάστρια εταιρεία του προμηθευόμενου αναλυτή, να παρέχει πρότυπο 

παρασκεύασμα ελέγχου (control) για όλες ανεξαιρέτως τις παραμέτρους, για τον 
εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο του αναλυτή και πρότυπο αίμα ρύθμισης του (calibrator) 
για όλες τις άμεσα μετρούμενες παραμέτρους. 
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14. Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει σύστημα αυτόματου καθαρισμού κατά την 
έναρξη και τον τερματισμό της λειτουργίας του. Επιπροσθέτως να διαθέτει και 
σύστημα ρύθμισης όλων των άμεσα μετρούμενων παραμέτρων (calibration). 

 
15. Να υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού για την ανάλυση μεμονωμένων 

παραμέτρων ή συνδυασμό παραμέτρων με σκοπό την οικονομική λειτουργία του 
αναλυτή. 

 
16. Ο προσφερόμενος αναλυτής να έχει την δυνατότητα αυτόματης αξιολόγησης όλων 

των σχετιζόμενων με το δείγμα πληροφοριών (αιματολογικές παράμετροι, 
δημογραφικά στοιχεία, κλινικές πληροφορίες) βάση κανόνων, με σκοπό τη 
παραγωγή σχολίων (για περαιτέρω έλεγχο πχ επιπλέον αιματολογικών παραμέτρων 
ή έγκριση για εξαγωγή αποτελέσματος) . 

 
17. Ο προσφερόμενος αναλυτής να διαθέτει προγράμματα εσωτερικού ελέγχου 

ποιότητας, τα οποία θα αποτελούν μέρος του βασικού προγραμματισμού του 
οργάνου, όπου με την χρήση των δειγμάτων ρουτίνας των ασθενών και με την 
χρήση των παρασκευασμάτων ελέγχου (controls) της κατασκευάστριας εταιρίας, θα 
γίνεται ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, το 
εργαστήριο απαραίτητα να ενταχθεί από την προσφέρουσα εταιρεία, σε σύστημα 
εξωτερικού ελέγχου ποιότητας.  

 
18. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης. Στο φύλλο 

συμμόρφωσης θα απαντώνται μια προς μια οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Θα 
αναφέρεται αν εκπληρώνεται η προδιαγραφή, το βαθμό στον οποίο εκπληρώνεται 
ή αν δεν εκπληρώνεται. Προς απόδειξη δε των ισχυρισμών αυτών, θα πρέπει να 
γίνονται παραπομπές σε αποσπάσματα από OperatorsManual και ServiceManual, 
σε prospectus του προσφερόμενου οργάνου που θα προέρχονται από τον 
κατασκευαστικό οίκο (και όχι πλημμελώς μεταφρασμένα φυλλάδια) καθώς επίσης 
και σε επιστημονικές εκδόσεις και λοιπά επιστημονικά έντυπα που θα προέρχονται 
από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος. 
 

19. Οι προμηθευτές υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να προβαίνουν σε επίδειξη των 
δυνατοτήτων του προσφερόμενου αναλυτή με σκοπό την εκτίμηση (evaluation) 
στην πράξη της μετρικής αξιοπιστίας του, της απόδοσης του, της λειτουργικότητας 
του, της φιλικότητας του ως προς τον χειριστή και εν γένει της ευχρηστίας του, 
καθώς επίσης και την διακρίβωση της πραγματικής ανταπόκρισης του 
προσφερόμενου οργάνου σε σχέση με τις τεθείσες από την διακήρυξη τεχνικές  
προδιαγραφές, μία προς μια.  

 
20. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει και εφεδρικό αναλυτή 22 παραμέτρων, 

πλήρους ανάλυσης λευκοκυτταρικού τύπου με αυτόματο δειγματολήπτη. Ο 
αναλυτής αυτός για λόγους ποιότητας, ομαλής ροής της εργασίας, επαρκούς και 
αποδοτικής εκπαίδευσης του προσωπικού, επάρκειας σε περίπτωση βλαβών, 
συμβατότητας αποτελεσμάτων και απόδοσης ευθυνών, πρέπει να είναι του ιδίου 
κατασκευαστικού οίκου με τον αναλυτή ρουτίνας. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές 
που θα αποκλίνουν από την απαίτηση αυτή.   
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