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Τεχνικές προδιαγραφές δίσκων ευαισθησίας. 
 

 

A. Δίσκοι Ευαισθησίας Αντιβιοτικών 

 

Α/Α Δισκία αντιβιοτικών για αντιβιόγραμμα με ευρύ 

φάσμα αντιβιοτικών που να περιλαμβάνει και όλα τα 

νεότερα αντιβιοτικά. H περιεκτικότητα του 

αντιβιοτικού να είναι σύμφωνα με τις συστάσεις του 

CLSΙ και του ΕUCAST. Να περιλαμβάνονται όλες οι 
εγκεκριμένες συγκεντρώσεις του CLSI και ΕUCAST. 

TEST ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Amikacin 30 μg test 1000 

2 Amoxycillin μg test 1000 

3 Amoxycillin /Clavulanic Acid 20-10 μg test 1000 

4 Amoxycillin /Clavulanic Acid 2-1 μg test 1000 

5 Ampicillin 10 μg test 1000 

6 Ampicillin 2 μg test 1000 

7 Azithromycin 15 μg test 1000 

8 Aztreonam 30 μg test 1000 

9 Benzylpenicillin 1 unit test 1000 

10 Cefotaxime 5 μg test 1000 

11 Ceftazidime 10 μg test 1000 

12 Ceftriaxone 30 μg test 1000 

13 Cefuroxime 30 μg test 1000 

14 Cefaclor 30 μg test 1000 

15 Cefinase test 1000 

16 Cefepime 30 μg test 1000 

17 Cefpodoxime 10 μg test 1000 

18 Ceftaroline 5 μg test 1000 

19 Ceftazidime/ avibactam 10 - 4 μg test 1000 

20 Ceftolozane – tazobactam 30-10 μg test 1000 

21 Cefiderocol 30 μg test 1000 

22 Cefoxitin 30 μg test 1000 

23 Cefalexin 30 μg test 1000 

24 Cefazolin 30 μg test 1000 

25 Ciprofloxacin 5 μg test 1000 

26 Chloramphenicol 30 μg test 1000 

27 Clindamycin 2 μg test 1000 

28 Daptomycin 30 μg test 1000 

29 Doripenem 10 μg test 1000 

30 Eravacycline 20 μg test 1000 



31 Ertapenem 10 μg test 1000 

32 Erythromycin 15 μg test 1000 

33 Fosfomycin 200 μg test 1000 

34 Fusidic acid 10 μg test 1000 

35 Gentamicin 10 μg test 1000 

36 Gentamicin 30 μg test 1000 

37 Imipenem 10 μg test 1000 

38 Imipenem – relebactam 10-25 μg test 1000 

39 Levofloxacin 5 μg test 1000 

40 Linezolid 10 μg test 1000 

41 Mecillinam oral 10 μg test 1000 

42 Meropenem 10 μg test 1000 

43 Meropenem – vaborbactam 20-10 μg test 1000 

44 Metronidazole 5 μg test 1000 

45 Minocycline 30 μg test 1000 

46 Moxifloxacin 5 μg test 1000 

47 Mupirocin 200 μg test 1000 

48 Nalidixic acid 30 μg test 1000 

49 Netilmicin30 μg test 1000 

50 Norfloxacin 10 μg test 1000 

51 Novobiocin 5 μg test 1000 

52 Nitrofurantoin 100 μg test 1000 

53 Ofloxacin 5 μg test 1000 

54 Optochin test 1000 

55 Oxacillin 1 μg test 1000 

56 Piperacillin 30 μg test 1000 

57 Piperacillin/Tazobactam 30-6 μg test 1000 

58 Quinupristine – dalfopristine 15 μg test 1000 

59 Rifampicin 5 μg test 1000 

60 Spectinomycin 100 μg test 1000 

61 Streptomycin 300 μg test 1000 

62 Temocillin 30 μg test 1000 

63 Tetracycline 30 μg test 1000 

64 Teicoplanin 30 μg test 1000 

65 Tigecycline 15 μg test 1000 

66 Ticarcillin 75 μg test 1000 

67 Ticarcillin/Clavulanic acid 75-10 μg test 1000 

68 Tobramycin 10 μg test 1000 

69 Tetracycline 30 μg test 1000 

70 Trimethoprime Suflamethoxazole 1.25-23.75 μg test 1000 

71 Vancomycin 5 μg test 1000 

 

 

Προϋπολογισμός : 5200 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%. 



 

B. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΥΡΩΝ με δυο εφεδρικούς ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. 

 

 

 

1. Να διαθέτει φόρτωση δειγμάτων σε ένα σημείο, χωρητικότητας τουλάχιστον 90 

θέσεων, προκειμένου να επιτελεστούν οι ζητούμενες εξετάσεις φυσικοχημικών 

παραμέτρων και έμμορφων συστατικών. 

2. Να μπορεί να επεξεργάζεται τουλάχιστον 100 δείγματα ανά ώρα. 

3. Να είναι πλήρως αυτόματο από την τοποθέτηση των δειγμάτων σε κοινό σημείο 

φόρτωσης έως την εκτύπωση των αποτελεσμάτων -εφόσον απαιτείται- και την 

αποστολή τους στο LIS. Τα αποτελέσματα και από τις δύο μονάδες (φυσικοχημικής 

και μικροσκοπικής εξέτασης) να ελέγχονται σε μία οθόνη . 

4. Η μέτρηση : 

1. Για τη βιοχημική εξέταση να πραγματοποιείται μέσω πλήρους φάσματος 

RGB και όχι μέσω περιορισμένων μηκών κύματος. Να διατίθεται πρότυπο 

διάλυμα βαθμονόμησης για κάθε παράμετρο. 

2. Για τη μικροσκοπική εξέταση να προσομοιάζει στην μέθοδο αναφοράς 

(μικροσκόπηση δείγματος μετά από φυγοκέντρηση). Για αυτό το λόγο το 

δείγμα αφού εισαχθεί στον αναλυτή να φυγοκεντρείται και να μετράται 
μέσω έγχρωμης ψηφιακής κάμερας. 

5. Ο αναλυτής να παρακολουθεί συνεχώς και με ακρίβεια τα υπολειπόμενα 

αντιδραστήρια με σκοπό τον πλήρη προγραμματισμό της εργασίας του 

προσωπικού. 

6. Να απαιτεί ελάχιστη ενασχόληση προσωπικού. Για αυτό το λόγο να λειτουργεί με 

μικρό αριθμό αντιδραστηρίων (μέχρι 2) και αναλώσιμων με μεγάλη σταθερότητα 

χρήσης: Να μην απαιτεί παρέμβαση για αντικαταστάσεις για κάθε ένα από αυτά για 

τουλάχιστον 400 δείγματα. 

7. Να μετρά τις παρακάτω τουλάχιστον φυσικοχημικές παραμέτρους και να 

προσδιορίζει επίπεδα θολερότητας στο δείγμα (όψη):ΠΡΩΤΕÏΝΕΣ 

,ΝΙΤΡΙΚΑ,ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΑ,ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ,ΓΛΥΚΟΖΗ ,ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ, 
ΟΥΡΟΧΟΛΙΝΟΓΟΝΟ,ΚΕΤΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ και ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ με αυτόματο 

υπολογισμό των λόγων αυτών ,pH, ΧΡΩΜΑ. 

8. Να μετρά το ειδικό βάρος με ψηφιακό διαθλασίμετρο σε εύρος τουλάχιστον 1,000 

– 1,050 με ανάλυση 0,001. 

9. Οι ταινίες να παραμένουν στον αναλυτή μέχρι την εξάντληση τους και σε καμία 

περίπτωση να μην απαιτείται η αφαίρεση τους, για να μην εκτίθενται σε 

περιβαλλοντικές συνθήκες που μπορεί να τις αλλοιώσουν (π.χ. φως, υγρασία). Με 

αυτό τον τρόπο διαφυλάσσεται η ακρίβεια της εξέτασης αλλά και δεν 

καταστρέφονται ταινίες (με ανάλογη επιβάρυνση του Νοσοκομείου). 

10. Να διαθέτει έλεγχο υγρασίας πριν την εξέταση της φυσικοχημικής εξέτασης για 

κάθε ταινία. 

11. Το σύστημα να πραγματοποιεί δυνητικά μικροσκοπική εξέταση: 

1. Σε όλα ανεξαιρέτως τα δείγματα, 



2. Mόνο στα παθολογικά αποτελέσματα της φυσικοχημικής εξέτασης 

σύμφωνα με προκαθορισμένες ρυθμίσεις (για εξοικονόμηση χρόνου και 
υλικών) 

3. στα δείγματα που θα επιλεγούν από τον χειριστή. 

12. Κατά την εξέταση έμμορφων συστατικών να ταυτοποιούνται και να μετρώνται 
τουλάχιστον οι παρακάτω παράμετροι / στοιχεία: Ερυθρά αιμοσφαίρια 

(RBC),Λευκά αιμοσφαίρια / Πυοσφαίρια (WBC), Κυλίνδρους υαλίνης (Hyaline casts, 
HYA), Παθολογικούς κυλίνδρους (PAT), Πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα , Μη 

πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα ,Βακτήρια (Bacteria) (και επιπλέον διάκριση των 

βακτηριδίων σε κόκκους και βακίλους),Μύκητες (Yeast),Κρύσταλλοι ,Βλέννη (MUC) 
Σπέρμα (Sperm SPRM). 

 

 

 

13. Ο χειριστής/επιστημονικός υπεύθυνος να έχει τη δυνατότητα 

1. επισκόπησης εικόνων πλήρους οπτικού πεδίου (όχι μεμονωμένων 

σωματιδίων) με σκοπό την επιβεβαίωση/έλεγχο των αποτελεσμάτων. 

2. Να ορίζει επιπλέον των παραπάνω κατηγορίες σωματιδίων, τα οποία θα 

ελέγχει στις οθόνες αποτελέσματος. 

14. Κατά την εξέταση έμμορφων συστατικών να δίδονται αποτελέσματα Κατά Οπτικό 

Πεδίο ή ανά μl. 

15. Για το σύνολο των εξετάσεων να αρκεί μικρός όγκος δείγματος ούρων το πολύ 3 ml 
ώστε να διαχειρίζεται παιδιατρικά δείγματα και να διασφαλίζει την ανάλυση σε 

ασθενείς με ολιγουρία.. 

16. Να διαθέτει μεγάλη μνήμη αποτελεσμάτων και αντίστοιχων εικόνων μικροσκοπικής 

(τουλάχιστον 10.000) προκειμένου ο χειριστής / επιστημονικός υπεύθυνος να έχει 
τη δυνατότητα να τα επανεξετάσει άμεσα , δίχως την πρόσβαση στο LIS. 

17. Να διαθέτει σύστημα ανάγνωσης bar code reader. 

18. Να συνδεθεί με το LIS του εργαστηρίου και η δαπάνη σύνδεσης να επιβαρύνει τον 

προμηθευτή. 

19. Με σκοπό την τήρηση του προϋπολογισμού του Εργαστηρίου και του Νοσοκομείου, 
και την αποφυγή απόρριψης αντιδραστηρίων, να αποδειχθεί με ακρίβεια και 
παραπομπές σε εργοστασιακά έντυπα η κατανάλωση έκαστου προσφερόμενου 

υλικού. 

20. Η μειοδότρια εταιρεία είναι υποχρεωμένη να προσφέρει δυο εφεδρικούς αναλυτές 

ημιαυτόματους φυσικοχημικών παραμέτρων ούρων με δυνατότητα ανάλυσης των 

παραμέτρων που μετρώνται στο Εργαστήριο εκτός χρώματος, θολερότητας, 
αλβουμίνης, κρεατινίνης. Η προσφορά ημιαυτόματων αναλυτών, να διαθέτει (με 

σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του εργαστηρίου και εφημερίου): 

1. ταχύτητα ανάλυσης τουλάχιστον 400 δειγμάτων ανά ώρα 

2. λειτουργία με οθόνη αφής 

3. Οι ταινίες που χρησιμοποιούνται να έχουν ένδειξη για έκθεση στην υγρασία 

4. Να διαθέτει αυτόματη βαθμονόμηση με κάθε ταινία. 

5. Να μπορεί να καταχωρηθεί το αποτέλεσμα της μικροσκοπικής στον 

αναλυτή. 



6. Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 400 ασθενών.(προς αποθήκευση των 

αποτελεσμάτων μέχρι τη λειτουργία του κύριου αναλυτή). 

7. Να συνδεθούν με το LIS του εργαστηρίου και η δαπάνη σύνδεσης να 

επιβαρύνει τον προμηθευτή. 

21. Να κατατεθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης προς απόδειξη του συνόλου των 

ζητούμενων. 
 

 

 

 

 
 

Α/α Περιγραφή υλικού Ποσότητες 

 Εξέταση φυσικοχημικών παραμέτρων στον αυτόματο αναλυτή 15500 

 Εξέταση μικροσκοπικής ούρων 12000 

 Εξετάσεις στους εφεδρικούς αναλυτές ούρων 2000 

 
 

Προϋπολογισμός : 30000 Eυρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


