
 
                                                                        

 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ «ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ  

ΜΙΑ  ΧΡΗΗ  ΚΑΙ  ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΑ   ΑΝΑΛΩΙΜΑ  ΤΛΙΚΑ» 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ  

1. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Τα υπό προμικεια αναλϊςιμα κα πρζπει να πλθροφν τουσ παρακάτω όρουσ: 

 Nα ςυνοδεφονται από ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ. 

 Να ζχουν τον κατά το δυνατό μακρφτερο χρόνο λιξεωσ, τόςο ςε ςυνκικεσ αποκικευςθσ όςο και 

ςε ςυνκικεσ χριςθσ. 

 Να ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από πιςτοποιθτικά ποιοτικοφ ελζγχου. 

 Πλα τα υπό προμικεια αναλϊςιμα κα αξιολογοφνται κατά τθ διαδικαςία τθσ προμικειασ και κα 

ελζγχονται κατά τθ διαδικαςία τθσ παραλαβισ. 

2.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 Η ςυςκευαςία κα είναι όπωσ αυτι του εργοςταςίου παραγωγισ, χωρίσ άλλθ χρθματικι 

επιβάρυνςθ των ςχετικϊν υλικϊν ςυςκευαςίασ, που δεν επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι. 

 Να φζρει τον κωδικό τθσ παρτίδασ, μετά από τθ λζξθ «ΡΑΤΙΔΑ» ι τον αφξοντα αρικμό.  

 Η θμερομθνία μζχρι τθν οποία το προϊόν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αςφαλϊσ χωρίσ υπο-

βιβαςμό τθσ επίδοςθσ. 

 Τισ ειδικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ ι και χειριςμοφ. 

 Τισ ενδεδειγμζνεσ προειδοποιιςεισ ι και προφυλάξεισ. 

 Σε κάκε ςυςκευαςία κα πρζπει να περιλαμβάνονται ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΗΣΕΩΣ ςτα Ελλθνικά εκτόσ 

εάν θ Υπουργικι Απόφαςθ εναρμόνιςθσ τθσ Οδ. 98/79/ΕΚ ορίηει διαφορετικά ωσ εξισ: 

 Τα ςτοιχεία τθσ ετικζτασ. 

 Διλωςθ ότι το διαγνωςτικό προϊόν περιζχει όλα τα ςυςτατικά που απαιτοφνται για τθ μζ-

τρθςθ. 

 Τισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και το χρόνο διατιρθςθσ προ και  μετά τθν πρϊτθ αποςφράγι-

ςθ τθσ ςυςκευαςίασ. 

 Τισ επιδόςεισ του προϊόντοσ αναφορικά με τθν αναλυτικι ευαιςκθςία , τθν εξειδίκευςθ, 

τθν ακρίβεια, τθν επαναλθψιμότθτα , τθν αναπαραγωγιμότθτα, τα όρια ανίχνευςθσ και τισ γνωςτζσ αλλθ-

λεπιδράςεισ. 

 Ζνδειξθ του τυχόν απαιτοφμενου ειδικοφ εξοπλιςμοφ και πλθροφορίεσ για τθν αναγνϊρι-

ςθ του ειδικοφ αυτοφ εξοπλιςμοφ, προκειμζνου να χρθςιμοποιείται ορκϊσ. 

 Τον τφπο του δείγματοσ που πρζπει να χρθςιμοποιείται, τισ τυχόν ειδικζσ ςυνκικεσ ςυλ-

λογισ, προεπεξεργαςίασ και κατά περίπτωςθ, τισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και οδθγίεσ για τθν προετοιμα-

ςία του αςκενοφσ. 



  

  

 Λεπτομερισ περιγραφι τθσ ακολουκθτζασ διαδικαςίασ για τθ χριςθ του προϊόντοσ. 

 Τθ διαδικαςία μετριςεωσ που πρζπει να ακολουκείται με το διαγνωςτικό προϊόν, ςυμπε-

ριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ : 

 Τθσ αρχισ τθσ μεκόδου. 

 Των ειδικϊν αναλυτικϊν χαρακτθριςτικϊν επιδόςεων (ευαιςκθςία, εξειδίκευςθ, ακρίβεια, 

επαναλθψιμότθτα, αναπαραγωγιμότθτα, όρια ανίχνευςθσ, φάςμα μετριςεων, πλθροφορίεσ που απαιτοφ-

νται για τον ζλεγχο των γνωςτϊν ςχετικϊν παρεμβολϊν) των περιοριςμϊν τθσ μεκόδου και των πλθροφο-

ριϊν, όςον αφορά τθ   χρθςιμοποίθςθ , εκ μζρουσ του χριςτθ, των διαδικαςιϊν και υλικϊν μετριςεων 

αναφοράσ. 

 Ενδείξεων για το κατά πόςο απαιτείται εκπαίδευςθ των χρθςτϊν. 

 Τθ μακθματικι μζκοδο, με τθν οποία υπολογίηονται τα μακθματικά αποτελζςματα και 

όπου απαιτείται θ μζκοδοσ προςδιοριςμοφ των κετικϊν αποτελεςμάτων. 

 Τα μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται, ςε περίπτωςθ αλλαγϊν ςτισ αναλυτικζσ επιδόςεισ 

του προϊόντοσ. 

 Τισ κατάλλθλεσ για τουσ χριςτεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με : 

 Toν εςωτερικό ζλεγχο ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των διαδικαςιϊν επικφρω-

ςθσ. 

 Αναφορά ςτον τρόπο βακμονόμθςθσ του προϊόντοσ. 

 Τα μεςοδιαςτιματα αναφοράσ για τισ προςδιοριηόμενεσ ποςότθτεσ ςυμπεριλαμβανομζ-

νθσ τθσ περιγραφισ του πλθκυςμοφ αναφοράσ που πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ. 

 Αν το προϊόν πρζπει να χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό ι να εγκακίςταται ι να ςυνδζεται 

με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ι εξοπλιςμό, προκειμζνου να λειτουργιςει ςφμφωνα με τον προορι-

ςμό του, επαρκι ςτοιχεία για τα  χαρακτθριςτικά του, ϊςτε να είναι δυνατι θ επιλογι των ενδεδειγμζνων 

προϊόντων ι εξοπλιςμοφ που πρζπει να χρθςιμοποιοφνται, προκειμζνου να επιτυγχάνεται αςφαλισ και 

κατάλλθλοσ ςυνδυαςμόσ. 

 Πλεσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ζλεγχο τθσ ορκισ εγκατάςταςθσ του προϊό-

ντοσ και τθσ ορκισ και αςφαλοφσ λειτουργίασ του, κακϊσ και λεπτομερι ςτοιχεία  για τθ φφςθ και τθ ςυ-

χνότθτα τθσ ςυντιρθςθσ και τθσ βακμονόμθςθσ που απαιτοφνται για να εξαςφαλίηεται θ ορκι και αςφα-

λισ λειτουργία του προϊόντοσ. 

 Ρλθροφορίεσ για τθ διάκεςθ των αποβλιτων. 

 Ρλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε πρόςκετθ επεξεργαςία ι χειριςμό που απαιτείται προτοφ 

χρθςιμοποιθκεί το προϊόν (πχ αποςτείρωςθ, τελικι ςυναρμολόγθςθ κ.ά.). 

 Τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ για το ενδεχόμενο φκοράσ τθσ προςτατευτικισ ςυςκευαςίασ. 

 Λεπτομερι ςτοιχεία για τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ επαναποςτείρωςθσ ι απολφμανςθσ. 

 Τισ προφυλάξεισ που πρζπει να λαμβάνονται για τουσ τυχόν ειδικοφσ και αςυνικεισ κινδφ-

νουσ που ςχετίηονται με τθ χρθςιμοποίθςθ  ι τθ διάκεςθ των διαγνωςτικϊν προϊόντων ςυμπεριλαμβανο-



  

  

μζνων των ειδικϊν μζτρων προςταςίασ, αν το διαγνωςτικό προϊόν περιζχει ουςίεσ ανκρϊπινθσ ι ηωικισ 

προζλευςθσ, που πρζπει να εφιςτάται θ προςοχι των χρθςτϊν ςτθ δυνθτικι μολυςματικι φφςθ τθσ. 

 Τθν θμερομθνία εκδόςεωσ ι τθσ πλζον πρόςφατθσ ανακεϊρθςθσ των οδθγιϊν χριςεωσ. 

3.ΕΛΕΓΧΟΙ – ΑΡΟΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςε δειγματολθπτικό ζλεγχο με εργαςτθρι-

ακά δεδομζνα όλων των παρτίδων των προϊόντων, τόςο κατά τθν οριςτικι παραλαβι, όςο και κατά τθ 

διάρκεια χριςεωσ, μετά από ςχετικι τεκμθριωμζνθ αναφορά του Δ/ντοφ του Τμιματοσ. 

 Σε περίπτωςθ που απορριφκεί από τθν Επιτροπι παραλαβισ οριςτικά ολόκλθρθ θ ςυμβα-

τικι ποςότθτα ι μζροσ αυτισ, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ μζςα ςε προκεςμία που κακορίηεται 

από τον αρμόδιο φορζα, να αντικαταςτιςει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε με άλλθ, που καλφπτει τουσ 

όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Εάν τελικά ο προμθκευτισ δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςθ των ειδϊν που απορρίφκθκαν 

μζςα ςτθν προκεςμία που του δόκθκε, κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

 Τα είδθ που απορρίφκθκαν επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι με φροντίδα και δαπάνεσ 

του, μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν προςκόμιςθ των νζων ειδϊν. 

 Για το επιπλζον χρονικό διάςτθμα που απαιτείται από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου 

παράδοςθσ ι φόρτωςθσ ο προμθκευτισ λογίηεται εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςτισ κυρϊςεισ που προβλζ-

πονται από το Ρ.Δ. 118/07 Κ.Ρ.Δ. 

    4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

Οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται να δθλϊςουν: 

α) Xϊρα προζλευςθσ των υλικϊν. 

β) Εργοςτάςιο καταςκευισ. 

γ) Χρόνο παράδοςθσ ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν παραγγελία. 

δ) Χρόνο ηωισ (θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ). 

ε) Τθ ςυςκευαςία του υλικοφ που πρζπει να είναι του εργοςταςίου καταςκευισ. 

 Οι προμθκευτζσ να προςκομίςουν βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ που ζχει ζδρα το 

εργοςτάςιο παραγωγισ αντιδραςτθρίων, θ οποία να βεβαιϊνει ότι το εργοςτάςιο διακζτει άδεια δυνα-

τότθτασ  παραγωγισ. 

 Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να κατακζςουν διλωςθ, ότι μποροφν να λάβουν όλα τα ανα-

γκαία μζτρα απόςυρςθσ του προϊόντοσ από τθν αγορά, ςε περίπτωςθ που θ χριςθ του κζτει ςε κίνδυνο 

τθν υγεία ι τθν αςφάλεια των αςκενϊν, των χρθςτϊν ι ενδεχομζνωσ άλλων προςϊπων, κακϊσ και τθν 

αςφάλεια πραγμάτων. 

 Οι προμθκευτζσ  υποχρεοφνται να δθλϊςουν εγγράφωσ ότι με τα προςφερόμενα αναλϊ-

ςιμα διαςφαλίηουν τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των τμθμάτων. 

 Οι ςυμβάςεισ με τουσ προμθκευτζσ κα γίνουν για ξεχωριςτό κωδικό είδουσ  με μονάδα  

μζτρθςθσ και ποςότθτα, όπωσ αυτά κα αναφζρονται ςτθν προςφορά τουσ. 



  

  

 Οι ποςότθτεσ κα είναι ενδεικτικζσ . Η προμικεια των ειδϊν κα γίνεται ανάλογα με τισ α-

νάγκεσ που κα προκφψουν ςτο Νοςοκομείο μασ. 

 

   ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΕΩΣ 

 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται  μαηί με τθν προςφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟ-

ΦΩΣΕΩΣ. Αυτό είναι φφλλο ςυςχετίςεωσ τθσ προςφοράσ με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ περιγραφισ. 

Στο φφλλο αυτό κα αναφζρονται με λεπτομζρεια όλεσ οι υπάρχουςεσ ςυμφωνίεσ ι αποκλίςεισ των χα-

ρακτθριςτικϊν των προςφερόμενων αναλϊςιμων και του μθχανιματοσ, ςε ςχζςθ με τα αναφερόμενα 

ςτθν παροφςα περιγραφι. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να απαντά ςτθν περιγραφι παράγραφο προσ πα-

ράγραφο. 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

Ραράγραφοι… 

Τεχνικισ Ρεριγραφισ 

Συμφωνία ι μθ  

Χαρακτ/ςτικϊν 

Ρροςφερομζνου υλικοφ 

Αναφορά ςε τεχνικά  

Εγχειρίδια ι Prospectus 

Καταςκευαςτι - προμθ-

κευτι 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΠΕΝΣΕ (5) ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΛΤΣΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΙΣΩΝ 

ΚΑΙ ΟΞΤΜΕΣΡΙΑ 

1. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ με ζγχρωμθ οκόνθ αφισ και λειτουργικό ςφςτθμα windows ι αντίςτοι-

χο κατά προτίμθςθ ςτα Ελλθνικά. 

2.Να ζχει τθ δυνατότθτα ανάλυςθσ των παραμζτρων :  Ph, Po2, Pco2, Na+, K+, Ca++, Cl-,SO2, Glucose, Lac-

tate, tHb, FCOHb, FMetHB, FHHb, FO2Hb. Η δυνατότθτα εκτζλεςθσ επιπλζον εξετάςεων κα εκτιμθκεί  ανά-

λογα με τθ ςθμαςία τουσ. 

3.Να ζχει τθ δυνατότθτα υπολογιςμοφ των : BE, HCO3,Anion gap, ctO2, ctC O2, p50, p02(A-a), Po2(a/A). Θα 

κεωρθκεί πλεονζκτθμα ο υπολογιςμόσ επιπλζον παραμζτρων και ιδιαίτερα τθσ mOsm και θ δυνατότθτα 

εμφάνιςθσ και εκτφπωςθσ διαγράμματοσ οξεοβαςικισ ιςορροπίασ. 

4.Να ζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ τθσ κερμοκραςίασ (για διόρκωςθ των αερίων αίματοσ ςτθ κερμοκρα-

ςία του αςκενοφσ) , FiO2 (για υπολογιςμό Po2/FiO2 αςκενοφσ και επιπλζον παραμζτρων )  και δθμογρα-

φικϊν ςτοιχείων (όνομα, τμιμα, ςθμείωςθ) για τιρθςθ αρχείου μζςω τθσ οκόνθσ αφισ. 

5.Να απαιτεί όγκο δείγματοσ μικρότερο των 0,22 ml για τθ μζτρθςθ όλων των παραμζτρων. Ο χρόνοσ μζ-

τρθςθσ να είναι περί τα 2 min. 

6.Θα εκτιμθκεί ο ςυντομότεροσ θμεριςιοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ με τθ χριςθ των αναλυ-

τϊν κακϊσ και ο ςυντομότεροσ θμεριςιοσ χρόνοσ οριηόμενθσ βακμονόμθςθσ. 

    Επομζνωσ να αναφερκοφν και να αξιολογθκοφν τα παρακάτω : 

 O Ημεριςιοσ χρόνοσ εργοςταςιακά οριηόμενθσ βακμονόμθςθσ. 



  

  

 Διάρκεια και μεςοδιαςτιματα βακμονομιςεων 1 και 2 ςθμείων. 

 Ετιςιοσ χρόνοσ ςυντιρθςθσ και εναςχόλθςθσ προςωπικοφ. 

 Να αποτυπϊνονται οι παραπάνω ηθτοφμενοι χρόνοι ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ τθσ εται-

ρείασ. 

7.Να διακζτει μικρό χρόνο μζτρθςθσ  (ειςαγωγι δείγματοσ με εκτφπωςθ αποτελζςματοσ) ϊςτε να μθν πα-

ρατείνεται θ παραμονι του προςωπικοφ ςτον αναλυτι. 

8.Να διακζτει δυνατότθτα αποκικευςθσ μεγάλου αρικμοφ αποτελεςμάτων και δυνατότθτα μεταφοράσ 

του εκτόσ του αναλυτι, για αποκικευςθ και επεξεργαςία προσ εκτζλεςθ π.χ. εργαςιϊν και μελετϊν μζςω 

ςφγχρονου μζςου (οπτικοφ δίςκου ι USB). 

9.Η ειςαγωγι δείγματοσ να γίνεται αυτοματοποιθμζνα ϊςτε να αποφεφγεται θ ειςαγωγι πθγμάτων ι φυ-

ςαλίδων. Να υπάρχει θ δυνατότθτα επανάλθψθσ τθσ μζτρθςθσ από το ίδιο δείγμα. 

10.Να κατατεκοφν πιςτοποιθτικά ανιχνευςιμότθτασ για όλεσ τισ μετροφμενεσ παραμζτρουσ. 

11.Τα ςτοιχεία επαναλθψιμότθτασ  και ακρίβειασ που κα κατατεκοφν, να αφοροφν τον ίδιο τφπο μθχανι-

ματοσ και αναλϊςιμων.  

12.Πλεσ οι ςυντθριςεισ και επιςκευζσ να πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ   (Εγχειρίδιο λει-

τουργίασ)  του   καταςκευαςτικοφ οίκου. Να κατατεκεί το απαιτοφμενο πρόγραμμα ςυντιρθςθσ  (ςφμφω-

να με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτικοφ οίκου) και να ςθμειωκεί ποιεσ εργαςίεσ κα επιβαρφνουν το προ-

ςωπικό του Νοςοκομείου. 

13.Να ζχει τθ δυνατότθτα εκτζλεςθσ αυτόματου ελζγχου ποιότθτασ. 

14.Να ελζγχεται θ ομαλι λειτουργία τθσ ςυςκευισ, χωρίσ επιπλζον παρζμβαςθσ-ρφκμιςθσ. 

15.Να διακζτει ςφςτθμα αυτοδιάγνωςθσ βλαβϊν με απεικόνιςθ τουσ ςτθν οκόνθ αφισ, κακϊσ και να εμ-

φανίηονται ενδείξεισ για τθν επίλυςισ τουσ. Θα εκτιμθκεί κετικά θ φπαρξθ προειδοποιθτικισ φωτεινισ 

ζνδειξθσ επικείμενθσ βλάβθσ. 

16.Να είναι εξοπλιςμζνοσ με bar code reader μζςω του οποίου να μεταφζρονται ςτον αναλυτι πλθροφο-

ρίεσ που ζχουν ςχζςθ με τα θλεκτρόδια , τα φιαλίδια QC, όπωσ και πλθροφορίεσ του αςκενοφσ. 

17.Θα εκτιμθκεί κετικά θ δυνατότθτα να ςυνδζεται με δίκτυο LIS/HIS. 

18.Να διακζτει μία μόνο είςοδο δείγματοσ για όλεσ τισ μετροφμενεσ παραμζτρουσ. Θα εκτιμθκεί κετικά θ 

μθ φπαρξθ φιαλϊν αερίων. 

19.Να φζρει θλεκτρόδια ι καςζτα μζτρθςθσ, για τα οποία να παρζχεται εγγυθμζνθ διάρκεια ηωισ και λει-

τουργίασ από τθν εταιρεία. Επίςθσ, όςα επιπλζον αναλϊςιμα είναι αναγκαία για τθ λειτουργία αυ-

τϊν(καςζτα μζτρθςθσ, θλεκτρόδια), να ςυνοδεφονται από ζγγραφα, που να εγγυϊνται τθ διάρκεια ηωισ 

και λειτουργίασ τουσ  όπου απαιτοφνται. 

20.Το δοχείο αποβλιτων να κλείνει με τζτοιο τρόπο , ϊςτε να παρζχει αςφάλεια ςτουσ χειριςτζσ τθσ ςυ-

ςκευισ αποκλείοντασ τθν επαφι με βιολογικά υλικά. 

21.Πλοι οι παραπάνω όροι είναι απαράβατοι και πρζπει να αποδεικνφεται θ ςυμφωνία των  

προςφερομζνων επί ποινισ απόρριψθσ με παραπομπζσ ςε επίςθμα εργοςταςιακά ζντυπα. 



  

  

ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ  ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ ΑΝΑ ΣΜΗΜΑ 

ΤΜΗΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΜΕΘ ΓΝΘ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Ph, Po2, Pco2,SaO2,HCO3,ABE,BE,Osm,, Na+, K+, 

Ca++, Cl-,  Glu, Lac,Ht, tHb, So2, FCOHb, FMetHb, 

FO2Hb, FHHb, FO2Hb 

1400 

ΜΕΘ ΓΝΘ  «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ» Ph, Po2, Pco2, Na+,K+, Ca++, Cl-, SO2, Glu, Lac, tHb,  

HCO3,ABE,BE,Osm, FCOHb, FMetHb, FO2Hb, FHHb, 

FO2Hb 

800 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΝΘ 

«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

Ph, Po2, Pco2, Na+, K+, Ca++, Cl-, SO2, Glu, Lac, tHb, 

So2, FCOHb, FMetHb, FO2Hb, FHHb, FO2Hb 

700 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

Ph, Po2, Pco2, Na+,K+, Ca++, Cl-, SO2, Glu, Lac, tHb, 

So2, osm 

340 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΙΓΟΝΤΩΝ 

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΙΟΣ 

Ph, Po2, Pco2, Na+,K+, Ca++, Cl-, SO2, Glu, Lac, tHb, 

So2, FCOHb, FMetHb, FO2Hb, FHHb, FO2Hb 

330 

  


