
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 

1. Να είναι τεχνολογίας τυχαίας επιλογής δειγμάτων (Random access).

2. Να ενσωματώνει τεχνολογίες για την μέτρηση φωτομετρικών, θολοσιμετρικών, εξετάσεων 
ηλεκτρολυτών και βασικών επειγόντων ανοσολογικών εξετάσεων και φαρμάκων.

3. Να μπορεί να εκτελέσει άμεσα και κατά προτεραιότητα όλα τα επείγοντα δείγματα.

4. Να δέχεται σωληνάρια διαφόρων τύπων και να έχει την δυνατότητα διαχείρισης μικρού όγκου 
δειγμάτων σε καψάκια ή άλλα ειδικά σωληνάρια.

5. Να έχει συνολική παραγωγικότητα 40 δειγμάτων την ώρα με δυνατότητα συνολικής μέτρησης  600 
φωτομετρικών, θολοσιμετρικών ή ανοσολογικών αναλύσεων ανά ώρα και 120 εξετάσεων 
ηλεκτρολυτών.

6. Η τροφοδοσία του σε δείγματα και αντιδραστήρια να είναι συνεχής χωρίς την διακοπή λειτουργίας 
της ρουτίνας του αναλυτή.

7. Η αναγνώριση των αντιδραστηρίων και δειγμάτων να γίνεται με χρήση γραμμικού κώδικα (bar code)

8. Οι συσκευασίες των αντιδραστηρίων να είναι μικρές και κατάλληλες για εύκολη αποθήκευση.  Η 
περιεκτικότητα για κάθε συσκευασία  να μην ξεπερνά τις απαιτήσεις για δίμηνη κατανάλωση.

9. Tα αντιδραστήρια να παραμένουν στον αναλυτή σε συνθήκες ψυγείου από 2-8 βαθμούς κελσίου.

10. Να είναι δυνατή η αυτόματη επανάληψη με αραίωση και η ανακλαστική μέτρηση άλλων παραμέτρων
βάση κανόνων  (reflex testing).

11. Να έχει την δυνατότητα ανάλυσης δειγμάτων ορού, ούρων, ΕΝΥ, πλάσματος ,ολικού αίματος, κ.α.

12. Να παρέχει όλες τις πληροφορίες για την επάρκεια σε υλικά και αντιδραστήρια

13. Να έχει την δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης αντιδραστηρίων, δειγμάτων .

14. Να έχει την δυνατότητα ανίχνευΝα παρέχονται όλα τα απαραίτητα περιφερικά συστήματα για την 
λειτουργία τουσης θρόμβων στα δείγματα 

15. Να μπορεί να κάνει έλεγχο ποιότητας δείγματος ορού με μέτρηση λιπαιμίας, ικτερικότητας και 
θολερότητας.

16. Να έχει την δυνατότητα φυσικής διασύνδεσης με άλλους αναλυτές της ίδιας ή άλλης εταιρείας μέσω 
συστημάτων αυτοματισμού.

17. Θα εκτιμηθεί η απαιτούμενη συχνότητα βαθμονομήσεων στο σύστημα.

18.  αναλυτή συμπεριλαμβανομένου  και του LIS (s/w,η/υ, συστήματα νερού,  UPS κ.λ.π).

19. Να έχει μεγάλη οθόνη αφής και εύκολο λειτουργικό σύστημα
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ Μηνιαίος
αριθμός

εξετάσεων

1 Ουρία (ορού & ούρων)

2 Γλυκόζη  (ορού & ούρων)

3 Κρεατινίνη  (ορού & ούρων)

4 Ουρικό Οξύ  (ορού & ούρων)

5 Χοληστερόλη

6 Τριγλυκερίδια

7 Χοληστερίνη HDL (χωρίς προεργασία )

8 LDL

9 SGOT

10 SGPT

11 Αλκαλική Φωσφατάση

12 γGT

13 LDH

14 Χολερυθρίνη Ολική 

15 Χολερυθρίνη Αμεση

16 Κάλιο  (ορού & ούρων)

17 Νάτριο (ορού & ούρων)

18 Ασβέστιο  (ορού & ούρων)

19 Φώσφορος

20 Μαγνήσιο  (ορού & ούρων)

21 Σίδηρος ορού

22 Ολικά λευκώματα ορού

23 Αλβουμίνη ορού

24 Λέυκωμα ούρων και ΕΝΥ

25 Μικροαλβουμίνη ούρων

26 Αμυλάση ορού και ούρων

27 CPK



28 CKMB

29 Ψευδοχοληνεστεράση

30 C-αντιδρώσα πρωτείνη

31 Ολική σιδηροδευσμευτική ικανότητα 

32 Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη 

33 Ferritine

34 Folate

35 Vitamin B12

36 Vitamin D Total

37 PSA

38 Free PSA

39 HCG

40 ASTO

41 RF


