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Αφορά «Πρόσκληση Υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών   &   Προτύπων για τη διαδικασία 
προετοιµασίας Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού που αφορά στην προµήθεια του είδους:  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ /  ΒΑΣΙΚΑ 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟ∆ΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». 

Αξιότιµοι Κύριοι,  
 
Σε απάντηση της ως άνω πρόσκλησης σας, καταθέτουµε τα ζητούµενα από εσάς στοιχεία, και τις προτεινόµενες 
από την εταιρεία µας τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία, την  αξιοπιστία της 
µέτρησης και το κυριότερο τη συµµετοχή και τον ανάπτυξη ανταγωνισµού.  
 
Α.Όσον αφορά «Το Υλικό/Υλικά που απαιτούνται καθώς και τα αναλώσιµα υλικά αυτών» 
 
Οι αναλυτές Rapidpoint 500 τους οποίους έχουµε την πρόθεση να προσφέρουµε λειτουργούν µε την πλέον 
σύγχρονη τεχνολογία και την µέγιστη ευχρηστία, καθότι απαιτούνται µόλις πέντε (5) υλικά παραγγελίας σας: 
Κασέτα µέτρησης, κασέτα έκπλυσης /αποβλήτων, υλικό ποιοτικού ελέγχου, υλικό για την ανίχνευση του 
πήγµατος και χαρτί εκτύπωσης.  Η χρήση των πέντε  µόλις υλικών, επιπλέον του άριστου αποτελέσµατος, 
παρέχει πολλαπλά πλεονεκτήµατα µεταξύ των οποίων: 
 
Ι. Αξιοπιστία µέτρησης και ελαχιστοποίηση της εργασίας που απαιτείται για την προετοιµασία του αναλυτή. 
II. Απλοποίηση της διαχείρισης των υλικών (παραγγελία και αποθήκευση) 
ΙΙ. Συστηµατική καταγραφή και έλεγχος των υλικών που καταναλώνονται για τον ακριβή  υπολογισµό του 
κόστους ανά εξέταση. 
 
Με σκοπό την περιγραφή των υλικών δίχως να αποκλείεται κάποιος προµηθευτής, και προς διασφάλιση των 
καταναλώσεων και εποµένως του προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου σας προτείνουµε να συµπεριληφθούν στις 
προδιαγραφές σας οι παρακάτω απαιτήσεις για τα υλικά: 
 
«ΥΛΙΚΑ: 
1.Στην προσφορά να συµπεριληφθούν όλα τα απαραίτητα υλικά για τη λειτουργία του αναλυτή, τα οποία θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση στον προσφερόµενο αναλυτή 
2..Για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του αναλυτή σύµφωνα µε τα εργοστασιακά πρότυπα  αλλά και προς 
διασφάλιση των καταναλώσεων και εποµένως του προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου, να κατατεθεί ο χρόνος 
λειτουργίας των υλικών στον αναλυτή (πλην του χαρτιού εκτύπωσης) µε απόδειξη σε επίσηµα εργοστασιακά 
έντυπα.» 
 



 

 
 

Β. Όσον αφορά το χρόνο των επιµέρους δραστηριοτήτων: 
 
Οι αναλυτές Rapidpoint 500 δεν απαιτούν καµία συντήρηση και επιµέρους διαδικασία για τη λειτουργία τους. 
Απαιτούν απλά αντικατάσταση των 3 µόλις υλικών (έναντι πολλαπλάσιων σε άλλους αναλυτές) µε τον πλέον 
απλό τρόπο, επιτρέποντας στο Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να επιτελέσει το πραγµατικό του έργο, την 
θεραπεία και φροντίδα του ασθενούς. 
 
Με σκοπό την καταγραφή των απαιτούµενων δραστηριοτήτων δίχως να αποκλείεται κάποιος προµηθευτής και 
προς διασφάλιση της ελάχιστης δυνατής ενασχόλησης του προσωπικού του Νοσοκοµείου σας µε τους αναλυτές 
προτείνουµε να συµπεριληφθούν στις προδιαγραφές σας οι παρακάτω απαιτήσεις για το χρόνο επιµέρους 
δραστηριοτήτων 
 
«Να περιγραφούν αναλυτικά για να αξιολογηθούν: 
1.Κάθε απαιτούµενη ενέργεια χειριστή για τη λειτουργία του αναλυτή 
2.Σε περίπτωση που απαιτείται συντήρηση αυτή να επιβαρύνει εξ ολοκλήρου το προσωπικό της εταιρείας. 
3.Να περιγραφεί κάθε διαδικασία που θέτει τον αναλυτή σε κατάσταση µη διαθέσιµη για ανάλυση δειγµάτων µε τη 
συχνότητα και τη διάρκεια της 
4.Να αναφερθεί ο χρόνος ανάλυσης και ο αριθµός δειγµάτων ανά ώρα ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 
90’’» 
 
Γ. Όσον αφορά τη µέθοδο που χρησιµοποιείται: 
 
Οι αναλυτές αερίων αίµατος σε αντίθεση µε άλλους τύπους αναλυτών ενσωµατώνουν στη λειτουργία τους 
πολλές διαφορετικές µεθόδους λειτουργίας (οπτική, αµπεροµετρική, µε ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια κ.α.) Και 
αυτό γιατί έχουν κατασκευαστεί µε σκοπό να εξυπηρετήσουν κρίσιµης χρησιµότητας τµήµατα όπως αυτά για τα 
οποία προορίζονται στο Νοσοκοµείο σας. Επιπλέον η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει σε πολλές και 
διαφορετικές µεθόδους ανά κατασκευαστικό οίκο και ανά αναλυτή.    
 
Με σκοπό την περιγραφή της µεθόδου δίχως να αποκλείεται κάποιος προµηθευτής, και προς διασφάλιση των 
αξιοπιστίας των µετρήσεων  και εποµένως της ορθής περίθαλψης των ασθενών του Νοσοκοµείου σας 
προτείνουµε να συµπεριληφθούν στις προδιαγραφές σας οι παρακάτω απαιτήσεις: 
 
«Να αναφερθούν αναλυτικά για να αξιολογηθούν: 
1.Η µέθοδος για κάθε µετρούµενη παράµετρο. 
2.Η ακρίβεια και η επαναληψιµότητα των µετρούµενων παραµέτρων.» 
 
∆. Όσον αφορά το είδος των παραµέτρων που δύναται να µετρώνται 
 
Οι αναλυτές της εταιρείας µας , παρέχουν τη δυνατότητα µέτρησης των παρακάτω παραµέτρων , οι οποίες 
καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις κάθε τµήµατος: pH, pO2, pCO2, K+,Na+,Ca++,Cl-, Glu, Lac, tHb,sO2, HHb, 
COHb, MetHb, O2Hb, sO2, nBil. 
 
E. Όσον αφορά τον ελάχιστο και µέγιστο αριθµό παραµέτρων που µπορούν να υπολογιστούν         
 
Οι υπολογιζόµενες παράµετροι ανεξάρτητα κατασκευαστικού οίκου προκύπτουν είτε άµεσα από τις µετρούµενες 
είτε µετά από εισαγωγή παραµέτρου από τον χειριστή όπως FiO2 , θερµοκρασία κ.α. 
 
Με σκοπό την περιγραφή των αναγκών σας και δίχως να αποκλείεται κάποιος προµηθευτής , προτείνουµε να 
συµπεριληφθεί στις προδιαγραφές σας η παρακάτω απαίτηση: 
 
«Να αναφερθούν για να αξιολογηθούν οι υπολογιζόµενοι από τον αναλυτή παράµετροι, οι οποίοι θα πρέπει 
κατ’ελάχιστον να είναι: ΒΕ, HCO3,, Angap, ctCO2, ctO2, pO2(A-a), pO2(a/A), pO2/FiO2 και διορθωµένες στη 
θερµοκρασία ασθενούς παράµετροι.» 
 
ΣΤ. Όσον αφορά τον υπολογισµό της τιµής ανά εξέταση  
 
Οι αναλυτές Rapidpoint 500 χρησιµοποιούν υλικά προκαθορισµένης διάρκειας χρήσης. Αντικαθίστανται είτε 
όταν λήξει το προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα λειτουργίας τους είτε όταν εξαντληθεί ο προκαθορισµένος 
αριθµός δειγµάτων , και όχι «όταν απαιτείται» αορίστως .Εποµένως ο υπολογισµός τόσο της τιµής ανά εξέταση 
όσο και του πραγµατικού ετήσιου κόστους λειτουργίας είναι εύκολος και πραγµατικός. 
 
 



 

 
 

 
Με σκοπό εποµένως να αποδοθεί η πραγµατική τιµή ανά εξέταση και να εξασφαλισθεί ο προϋπολογισµός του 
Νοσοκοµείου σας προτείνουµε να συµπεριληφθεί στις προδιαγραφές σας η παρακάτω απαίτηση: 
 
«Να κατατεθεί ο χρόνος λειτουργίας των υλικών στον αναλυτή (πλην του χαρτιού εκτύπωσης) µε απόδειξη σε 
επίσηµα εργοστασιακά έντυπα και σε συνδυασµό µε το είδος και αριθµό των ζητούµενων εξετάσεων ώστε να 
αποδοθεί µε ακρίβεια η τιµή ανά εξέταση» 
 
 
Ζ.’Οσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του συνοδού εξοπλισµού 
 

 
Τεχνικές προδιαγραφές για αναλυτή Αερίων Αίµατος, Ηλεκτρολυτών, Γλυκόζης, Γαλακτικού και πλήρους 

οξυµετρίας. 
 

1. Να είναι καινούργιος, αµεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας, µε έγχρωµη οθόνη αφής, ενσωµατωµένο 
εκτυπωτή και λειτουργία σε παραθυρικό περιβάλλον. 

2. Να καθοδηγεί τον χειριστή µε τα απαιτούµενα βήµατα για την εκτέλεση κάθε ενέργειας που πραγµατοποιεί. 
3. Να αναλύει δείγµατα από ολικό αίµα για την άµεση µέτρηση των παραµέτρων: pH, pO2 , pCO2, K

+, Na+, Ca++, 
Cl-, Glucose , Lactate, ctHb, sO2, HHb,MetHb, COHb, O2Hb.  

4. Να έχει τη δυνατότητα να αναλύει το pH σε πλευριτικό υγρό  µε διαδικασία τέτοια που να εξασφαλίζεται η 
ακεραιότητα της µέτρησης (όχι σαν απλό δείγµα αίµατος) 

5. Να αναφερθούν για να αξιολογηθούν οι υπολογιζόµενοι από τον αναλυτή παράµετροι , οι οποίοι θα πρέπει 
κατ’ελάχιστον να είναι: ΒΕ, HCO3,, Angap, ctCO2, ctO2, pO2(A-a), pO2(a/A), pO2/FiO2 και διορθωµένες στη 
θερµοκρασία ασθενούς παράµετροι.. 

6. Να περιγραφούν αναλυτικά για να αξιολογηθούν: 
a. Κάθε απαιτούµενη ενέργεια χειριστή για τη λειτουργία του αναλυτή 
b. Σε περίπτωση που απαιτείται συντήρηση αυτή να επιβαρύνει εξ ολοκλήρου το προσωπικό της 

εταιρείας. 
c. Κάθε διαδικασία που θέτει τον αναλυτή σε κατάσταση µη διαθέσιµη για ανάλυση δειγµάτων µε τη 

συχνότητα και τη διάρκεια της 
d. Να αναφερθεί ο χρόνος ανάλυσης και ο αριθµός δειγµάτων ανά ώρα ο οποίος δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τα 90΄΄ 
7. Nα διαθέτει δυνατότητα αντιµετώπισης πήγµατος. Να περιγραφεί η διαδικασία.   
8. Το σύνολο των αποτελεσµάτων να παρέχεται σε µικρό όγκο δείγµατος .  Να παρέχει πλήρες αποτέλεσµα 

ακόµα και από δείγµα 200µl.  
9. Να εκτυπώνει τα αποτελέσµατα και να διαθέτει δυνατότητα ανάκλησης. Με σκοπό την πλήρη αρχειοθέτηση 

αποτελεσµάτων αλλά και την διενέργεια µελετών τα αποτελέσµατα να µεταφέρονται σε εξωτερικό µέσο (π.χ. 
µνήµη USB). 

10. Να διαθέτει τη δυνατότητα διακοπής της βαθµονόµησης µε σκοπό την εισαγωγή επείγοντος δείγµατος. 
11. Να αναφερθούν αναλυτικά για να αξιολογηθούν : 

a. Η µέθοδος για κάθε µετρούµενη παράµετρο. 
b. Η ακρίβεια κα η επαναληψιµότητα των µετρούµενων παραµέτρων 

12. Να είναι ασφαλής για τους χειριστές. Για αυτό το λόγο να µην εκτείνονται βελόνες δειγµατοληψίας από τον 
αναλυτή προ της εισαγωγής δείγµατος, και τα απόβλητα να καταλήγουν σε  κλειστή συσκευασία που θα 
απορρίπτεται . 

13. Να διαθέτει δυνατότητα εκτέλεσης ποιοτικού ελέγχου. Να προσφερθούν τα αντίστοιχα υλικά προς επιλογή. 
14. Να κατατεθεί ο χρόνος λειτουργίας των υλικών στον αναλυτή µε απόδειξη σε επίσηµα εργοστασιακά έντυπα 

και σε συνδυασµό µε το είδος και αριθµό των ζητούµενων εξετάσεων ώστε να αποδοθεί µε ακρίβεια η τιµή ανά 
εξέταση 

15. Όλα τα αναγραφόµενα να αποδεικνύονται επί ποινή απόρριψης σε γνήσια εργοστασιακά έντυπα. Σε 
περίπτωση απόκλισης των όσων δηλώνονται στην προσφορά µε εργοστασιακά έντυπα η προσφορά θα 
απορρίπτεται. 

 
 
 
 
 



 

 
 

2. ΥΛΙΚΑ 
 

1.Στην προσφορά να συµπεριληφθούν όλα τα απαραίτητα υλικά για τη λειτουργία του αναλυτή, τα οποία θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση στον προσφερόµενο αναλυτή 
2.Για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του αναλυτή σύµφωνα µε τα εργοστασιακά πρότυπα  αλλά και προς 
διασφάλιση των καταναλώσεων και εποµένως του προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου, να κατατεθεί ο χρόνος 
λειτουργίας των υλικών στον αναλυτή (πλην του χαρτιού εκτύπωσης) µε απόδειξη σε επίσηµα εργοστασιακά 
έντυπα.» 
 
 
Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε. 
 
 
 
Με εκτίµηση, 
Για την εταιρεία 
 


