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ΑΝΑΛΤΖ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ΣΗ 
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ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠ΄ΑΡΗΜΘ. ΠΡΩΣ.          25/9/2020 ΑΠΟΦΑΖ 

ΓΗΟΗΚΖΣΖ. 

 

Τπολογιζόμενη ποζόηηηα δειγμάηων 99.000 δείγμαηα εηηζίως, 

δηλαδή 297.000 δείγμαηα για 3 έηη. 

 
 

 

1.   Να είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαζέηαο ειεθηξνδίσλ 

θαη παθέηνπ αληηδξαζηεξίσλ απνιύησο απηόκαηνο, 

ειεγρόκελνο από ππνινγηζηή. 

2.   Να πιεξνί ηα επξσπαηθά πξόηππα θαη ηνπο δηεζλείο 

θαλνληζκνύο αζθαιείαο 

3.   Να δηαζέηεη έγρξσκε νζόλε θαζώο θαη ελζσκαησκέλν 

εθηππσηή. 

4.   Να ζπλνδεύεηαη από θαηάιιειν ζύζηεκα αδηάιεηπηεο 

ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο θαη θαηά πξνηίκεζε απηνλνκία 

ιεηηνπξγίαο. 

5.   Να δηαζέηεη ζύζηεκα πξνζηαζίαο από ηα πήγκαηα λα 

παξαθνινπζεί ηελ εκθάληζε θπζαιίδσλ αέξα ζεκείσλ 

δηαξξνήο θαη απνθξάμεσλ εληόο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζε 

πεξίπησζε εηζαγσγήο πήγκαηνο δπλαηόηεηα απηόκαηεο 

απνκάθξπλζήο ηνπ. 

6.   Να δηαζέηεη πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο ηεο 

νμενβαζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνύο κε ηε κνξθή 

γξαθηθήο παξάζηαζεο . 

7.   Να είλαη απιόο ζηε ρξήζε θαη λα δηαζέηεη εύρξεζην 

κελνύ ζηελ ειιεληθή γιώζζα γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

ρεηξηζηή. 

8.    Σα ειεθηξόδηά ηνπ λα είλαη λέαο ηερλνινγίαο ζε θαζέηα 

γηα εύθνιε αιιαγή θαη λα κελ απαηηνύλ ζπληήξεζε 

9.    Σα πγξά αλαιώζηκα ηνπ αλαιπηή λα δηαηεξνύληαη ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

10. Να εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο πξνζηαζία ησλ 

ρεηξηζηώλ από ηα απόβιεηα , κε ηα νπνία δελ πξέπεη λα 

έξρνληαη ζε επαθή 



11. Ο ρώξνο εηζαγσγήο ηνπ δείγκαηνο λα είλαη 

πξνζηαηεπκέλνο παξέρνληαο αζθάιεηα ζην ρεηξηζηή. 

12. Να δέρεηαη δείγκα από ζύξηγγα ή από ηξηρνεηδή 

ζσιελάξηα. 

13. Ο όγθνο δείγκαηνο κέηξεζεο δε ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηα 150κl γηα ηελ κέηξεζε όισλ ησλ 

παξακέηξσλ 

14. Ο ρξόλνο γηα ηελ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο θαη ηελ 

εθηύπσζε ηνπ απνηειέζκαηνο γηα ην ζύλνιν ησλ 

δεηνπκέλσλ παξακέηξσλ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 100 

δεπηεξόιεπηα. 

15. Να κεηξά άκεζα θαη απεπζείαο αέξηα αίκαηνο 

(pO2,pCO2,SO2) θαη pH,Hct, K,Na, Ca++, 

Cl,βαξνκεηξηθή πίεζε, νιηθή αηκνζθαηξίλε  θαη παξάγσγα 

αηκνζθαηξίλεο (κεζπιαηκνζθαηξίλε νπσζδήπνηε) , 

θνξεζκό νμπγόλνπ θαη κεηαβνιίηεο γιπθόδε ,γαιαθηηθό 

oμύ θαη ρνιεξπζξίλε. 

16. Να απνδίδεη ηνπιάρηζηνλ ππνινγηζηηθά ηηο 

παξακέηξνπο Hct, BE-ecf,BE-b, TCO2,HCO3, osmolality, 

anion gap,O2Ct,A-aDO2. 

17. Να δηαζέηεη πξόγξακκα απηόκαηνπ πνηνηηθνύ 

ειέγρνπ ν νπνίνο λα δηελεξγείηαη ζπλερώο ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο γηα ηελ άκεζε αλίρλεπζε θαη άκεζε 

επίιπζε ηπρόλ πξνβιήκαηνο ρσξίο ζεκαληηθέο ρξνληθέο 

θαζπζηεξήζεηο γηα όιεο ηηο παξακέηξνπο  

18. Να παξέρεηαη αμηόπηζην service από ηερληθό 

πξνζσπηθό εθπαηδεπκέλν θαη πηζηνπνηεκέλν από ηελ 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. 

19. Να ζπλνδεύεηαη από πιήξε θαη ιεπηνκεξή αλαθνξά 

ηνπ είδνπο θαη ηνπ θόζηνπο ησλ αλαιώζηκσλ πιηθώλ γηα 

ηα νπνία λα ππάξρεη εγγύεζε γηα όιε ηε δηάξθεηα δσήο 

ηνπο. 

20. Να ππάξρεη άκεζε αληαπόθξηζε ζε πεξίπησζε 

βιάβεο θαη δπλαηόηεηα άκεζεο αληηθαηάζηαζεο αλ 

ρξεηαζηεί. Να ππάξρεη ηειεθσληθή θάιπςε όιν ην 24σξν 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζαββαηνθύξηαθσλ θαη αξγηώλ. 



21. Να ζπλνδεύεηαη από εγρεηξίδην νδεγηώλ ρξήζεο θαη 

ζπληήξεζεο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο θαηά 

πξνηίκεζε ζηα ειιεληθά θαη ην νπνίν λα πεξηέρεη θαη ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλαιπηή. 

22. Ζ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία έρεη ηελ ππνρξέσζε 

εθπαίδεπζεο ηνπ ηαηξηθνύ θαη λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ 

γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα ρξεηαζηεί κεηά ηελ παξάδνζε 

ηνπ αλαιπηή. 

23. Οη πξνζθνξέο λα ζπλνδεύνληαη από ιεπηνκεξέο 

θύιιν ζπκκόξθσζεο κε παξαπνκπή ζην εγρεηξίδην ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο γηα θαζεκία ησλ 

πξνδηαγξαθώλ. Σπρόλ επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά λα 

αλαθεξζνύλ μερσξηζηά. 

24. Κάζε ηκήκα πνπ ρξεζηκνπνηεί αλαιπηή αεξίσλ 

πξέπεη λα έρεη μερσξηζηό κεράλεκα ζην ρώξν ηνπ δειαδή 

ηνπιάρηζηνλ 6 κεραλήκαηα. 

25. Σα ηκήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη αλαιπηή αεξίσλ είλαη 

1. Α΄ΜΔΝΝ 30.000 δείγκαηα/ ρξόλν 

2. Β΄ΜΔΝΝ  30.000 δείγκαηα/ ρξόλν 

3. Π΄ΜΔΝΝ   30.000 δείγκαηα 

4. ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟ 3500 

δείγκαηα/ρξόλν 

5. ΚΔΜ   5000 δείγκαηα/ρξόλν 

6. ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟ 500 δείγκαηα/ρξόλν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

 

Α/Α Κριηήρια σνηελεζηής 

Βαρύηηηας 

Βαθμολογία  ηαθμιζμένη 

Βαθμολογία 

1. Αναλσηής    

 Α) Πνηόηεηα, ηερλνινγία, απόδνζε, 

ηαρύηεηα, αμηνπηζηία ιεηηνπξγίαο 

35%   

 Β) Απιόηεηα ζην ρεηξηζκό θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ, ύπαξμε 

ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο ρεηξηζηή-

νξγάλνπ, ύπαξμε ζπζηήκαηνο 

αζθαιείαο πξνζσπηθνύ θαη 

πεξηβάιινληνο 

10%   

2. Ανηιδραζηήρια - Αναλώζιμα    

 Α) Πνηόηεηα θαη πιήξεο 

ζπκβαηόηεηα κε ηα  αληίζηνηρα 

όξγαλα  (αλαιπηέο), αμηνπηζηία, 

αθξίβεηα, επαλαιεςηκόηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ 

15%   

 Β) Γηάξθεηα ρξήζεσο- ζπλζήθεο 

ζπληήξεζεο 

10%   

 Γ) πζθεπαζία (θαηαιιειόηεηα- 

ζεκάλζεηο) 

5%   

3. Α) Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ- 

ρεηξηζηώλ γηα ηνλ αλαιπηή 

10%   

 Β) Δγγπήζεηο γηα ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε ζε αληαιιαθηηθά θαη 

εξγαζία γηα ηνλ αλαιπηή 

15%   

 ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

100%   

 

 

Δ.ΜΠΟΤΕΑ           Υ.ΜΠΑΡΜΠΑΡΔΟΤ     Α.ΑΜΑΡΑ 
 


