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Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια 

 

«Αντιδραστηρίων τριχοειδικής ηλεκτροφόρησης με συνοδό εξοπλισμό». 

 

Προϋπολογισμός: 78.300,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 

Αριθμ. Πρωτ. 45355/8-11-2021 

 
1) Ο αναλυτής να είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένος (από την εισαγωγή του δείγµατος µέχρι την λήψη 

του αποτελέσµατος), σύγχρονης τεχνολογίας και να βασίζεται στη µέθοδο της τριχοειδικής 

ηλεκτροφόρησης – ανοσοκαθήλωσης. 

 

2) Να εκτελεί ηλεκτροφόρηση και ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ορού. 
 

 
3) Να απαιτείται µικρή ποσότητα δείγµατος. 

 

 

4) Να είναι επιτραπέζιος, µικρών διαστάσεων, να συνοδεύεται από έγχρωµη οθόνη υψηλής διακριτικής 

ικανότητας και χαµηλής ακτινοβολίας, σύγχρονη µονάδα Η/Υ, εκτυπωτή και σύστηµα σταθεροποίησης 

τάσης (UPS). 

 

5) Να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγµάτων. 

 

6) Να διαθέτει µεγάλη παραγωγικότητα-ταχύτητα στην διεξαγωγή των εξετάσεων, ώστε να έχει την δυνατότητα 

εκτέλεσης περίπου 20 ηλεκτροφορήσεων πρωτεϊνών/ώρα. Μεγαλύτερη ταχύτητα αναλύσεων και η 

ταυτόχρονη διεξαγωγή ανοσοκαθηλώσεων θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 

 

7) Να διαθέτει barcode reader για την ανίχνευση των δειγµάτων, ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες 

και να βελτιώνεται η ασφάλεια του εργαστηρίου. 

 

8) H μέτρηση των πρωτεϊνών να γίνεται με την μέγιστη ευαισθησία κατά το δυνατόν πλησιέστερα 

στο μέγιστο της απορρόφησης τους, στα 196nm. Αναλυτές που αποδεικνύουν από τον 

κατασκευαστικό οίκο ότι μετρούν με ακρίβεια, σε μήκος κύματος +/- 10% γύρω από το 196 θα 

γίνονται αποδεκτοί.» 

 

9) Να έχει οπωσδήποτε την δυνατότητα σύνδεσης µε αµφίδροµη  επικοινωνία µε Κεντρικό Πληροφοριακό 

Σύστηµα του εργαστηρίου (LIS), έτσι ώστε να είναι εφικτή η αναγνώριση των δειγµάτων, καθώς και η 

αποστολή των αποτελεσµάτων και καµπυλών της ηλεκτροφόρησης και ανοσοκαθήλωσης. 

 

10) H πραγματοποίηση της ανοσοκαθήλωσης να γίνεται με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, 

ταυτόχρονα με τις πρωτεΐνες ορού, είτε μέσω της ανάγνωσης του barcode του δείγματος, είτε σαν 

reflex test. Οι απαιτούμενοι αντιοροί να παραμένουν on board σε ψυχόμενο χώρο. 
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11) Να διαθέτει βάση δεδοµένων για τη διατήρηση µεγάλου αρχείου ασθενών και δυνατότητα 

αποθήκευσης και σύγκριση πολλαπλών ηλεκτρογραφηµάτων του ίδιου ασθενή ή µε ηλεκτρογράφηµα 

αναφοράς. 

 

12) Να κατατεθεί κατάλογος εγκατεστηµένων παρόµοιων αναλυτών στην Ελλάδα ή σε άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες.  

 

13) Ο αναλυτής να πραγματοποιεί αυτόματη προετοιμασία κατά την έναρξη και κατά το κλείσιμο, κοινή για όλες 

τις ζητούμενες εξετάσεις στον κατά τον δυνατόν μικρότερο χρόνο και χωρίς καμία ενασχόληση- παρέμβαση 

του χειριστή (walk-away procedure)». 

 

14) Τα πλυστικά-ρυθμιστικά διαλύματα και τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση (να μην χρειάζονται 

οποιαδήποτε προετοιμασία) και να φορτώνονται απ’ ευθείας στον αναλυτή πλέον του ενός ώστε να 

εξασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία του χωρίς διακοπές. Να υπάρχει ειδικός ψυχόμενος χώρος στον οποίο 

να εξασφαλίζεται η ορθή διατήρηση τους. 

 

15) Ο αναλυτής να διαθέτει ανιχνευτές επιπέδου στα δοχεία πλυστικών-ρυθμιστικών διαλυμάτων και να 

παρέχει πληροφόρηση για τον εναπομείναντα όγκο-υπολειπόμενο αριθμό τεστ του δοχείου ειδοποιώντας 

σε περίπτωση αναγκαιότητας αλλαγής. 

 
 
 

 
           Α) PROTEINS (ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ). 
 

Για 5.500 test ετησίως.  
 

 
Β)  IMMUNOTYPING (ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ). 

 

Για 2.000 test ετησίως. 

 

 

 


