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1. Ο προσφερόμενος αναλυτής να βασίζεται στην τεχνολογία της υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) 
με στήλη ιοντοανταλλαγής (κατιοντοανταλλακτική χρωματογραφία) για βέλτιστο αναλυτικό διαχωρισμό της 
γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και να συμμορφώνεται προς τη διεθνή τυποποίηση IFCC και NGSP. 

2. Να διαχωρίζει τα κλάσματα της αιμοσφαιρίνης HbA1c, HbF, HbS, ΗbC με διαχωρισμό του αντίστοιχου πληθυσμού 
στο χρωματογράφημα. Nα έχει και δυνατότητα ανίχνευσης παρουσίας HbD ή HbE για ελαχιστοποίηση της 
επίδρασης τους στη μέτρηση της HbA1C.  

3. Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή και barcode reader για την ανάγνωση δειγμάτων σε σωληνάρια 
αιμοληψίας. 

4. Να διαθέτει σύστημα διάτρησης πώματος και αυτόματης δειγματοληψίας από κοινά κλειστά σωληνάρια αιμοληψίας 
που περιέχουν ολικό αίμα, για τη μέγιστη ασφάλεια των χειριστών. 

5. Να δέχεται δείγματα ολικού αίματος και δείγματα αναιμίας, χωρίς καμία προεργασία από τον χειριστή 

πραγματοποιώντας αυτόματα αραιώσεις όπου απαιτούνται. Να απαιτεί όγκο δείγματος ολικού αίματος περί το 
1mL  σε σωληνάρια διαφόρων διαστάσεων και να δέχεται και δείγματα αιμολύματος. 

6. Ο συνολικός χρόνος ανάλυσης για μέτρηση με εμφάνιση όλων των κλασμάτων να μην  υπερβαίνει τα 3 λεπτά ανά 
δείγμα. 

7. Ο χρόνος προετοιμασίας του αναλυτή για λειτουργία από το άνοιγμά του να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά και να 
διαθέτει timer για έναρξη λειτουργίας σε προκαθορισμένο χρόνο. 

8. Να δέχεται 10 δείγματα ταυτόχρονα κατ’ ελάχιστο. 
9. Ο συντελεστής CV για την μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης να είναι κατά το  δυνατόν μικρότερος, να 

μην υπερβαίνει το 1,0% και να αποδεικνύεται από έγγραφα ανεξάρτητων οργανισμών. 
10. Να μην επηρεάζεται η μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c από την παρουσία ασταθούς HbA1c 

(L- A1c), της  καρβαμυλιωμένης ή ακετυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. 
11. Να μην επηρεάζεται η μέτρηση από μικροθρόμβους στο αίμα. Να περιγραφεί ο τρόπος. 
12. Να εκτυπώνει  το χρωματογράφημα  κάθε δείγματος με στοιχεία όπως απεικόνιση κορυφών,  χρόνοι έκλουσης, 

ποσοστιαίοι   υπολογισμοί, και ονομαστική ταυτοποίηση των κορυφών των κλασμάτων.  
13. Για ευκολία χρήσης, να απαιτεί βαθμονόμηση σε αραιά χρονικά διαστήματα και να μην χρειάζεται βαθμονόμηση με 

κάθε αλλαγή παρτίδας αντιδραστηρίων. Επιπλέον, να χρειάζεται αντικατάσταση στήλης σε αραιά χρονικά 
διαστήματα (τουλάχιστον 4.000 μετρήσεις ανά στήλη) και να μην απαιτείται χωριστή  αντικατάσταση του 
προφίλτρου της στήλης. 

14. Για την ασφάλεια του χειριστή, να έχει σύστημα αυτόματου ελέγχου στάθμης αποβλήτων και να ειδοποιεί σχετικά 
το χειριστή. 

15. Για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του αναλυτή και της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, να υπάρχει η 
δυνατότητα ανάκτησης στατιστικών στοιχείων των δεδομένων ελέγχου ποιότητας (QC) του αναλυτή, δυνατότητα 
αυτοελέγχου αναπαραγωγιμότητας της HBA1C και πρόγραμμα αυτόματου ελέγχου των ηλεκτρονικών και 
μηχανικών µερών με ειδοποίηση του χειριστή. 

16. Τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου αναλυτή πρέπει απαραιτήτως να τεκμηριώνονται με 
παραπομπές σε διαφημιστικά και τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου ή/και έγγραφα αναγνωρισμένων 
οργανισμών, αλλιώς δεν θα αξιολογούνται και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ετησίως πραγματοποιούνται 4100 εξετάσεις Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης. Ο προυπολογισμός ανέρχεται στις 
16500 ευρώ. Δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο 24% του προυπολογισμού. 

 

 


