
                   ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

 

Α)   ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ  ΤΣΗΜΑΣΟ  ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 
ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ MIC 

 

1. Σν κεράλεκα λα δηαζέηεη ςεθηαθό ζνισζίκεηξν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ζνιεξόηεηαο κηθξνβηαθνύ ελαησξήκαηνο. 

2. Ο αλαιπηήο λα δηαζέηεη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο 

εκβνιηαζκνύ, επώαζεο θαη αλάγλσζεο ησλ panels. 

3. Nα κελ απαηηείηαη ε πξνζζήθε πξόζζεησλ αληηδξαζηεξίσλ από ηνλ 

ρξήζηε, γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ηειηθνύ απνηειέζκαηνο, γηα όιεο ηηο 

βηνρεκηθέο ηδηόηεηεο θαη γηα όια ηα είδε ησλ κηθξνβίσλ. 

4. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απηόκαηεο απόξξηςεο ησλ ηεζη πνπ έρνπλ 

ηειεηώζεη ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε. 

5. Να ηαπηνπνηεί gram(-), gram(+), αλαεξόβηα, απαηηεηηθά κηθξόβηα  

( αηκόθηινη, λαηζζέξηεο θ.ι.π), θαη κύθεηεο. 

6. Να δηαζέηεη ρσξηζηέο θάξηεο ηαπηνπνίεζεο θαη ρσξηζηέο θάξηεο 

αληηβηνγξάκκαηνο γηα gram(-), gram(+) κηθξόβηα θαη κύθεηεο. 

7. Να δηελεξγείηαη πξνζδηνξηζκόο MIC κε ηνπιάρηζηνλ 4 αξαηώζεηο αλά 

αληηβηνηηθό. 

8. Οη αξαηώζεηο ησλ αληηβηνηηθώλ λα είλαη νη πξνηεηλόκελεο από δηεζλείο 

νξγαληζκνύο CLSI/EUCAST  ή θαη λεώηεξεο, κε δπλαηόηεηεο 

πξνζαξκνγήο από ηνλ ίδην ην ρξήζηε αλά πάζα ζηηγκή. 

9. Να θαηαηεζεί ιίζηα εύξνπο ηηκώλ MIC αλά αληηβηνηηθό γηα ηα 

πξνζθεξόκελα panels. 

10. Να δηαζέηεη πςειά αλεπηπγκέλν ινγηζκηθό γηα ηελ δηαρείξηζε,  

επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ θαζώο 

θαη ζπκπιεξσκαηηθό Expert ζύζηεκα γηα ηελ πξνεηδνπνίεζε ζε 

πεξηπηώζεηο  δύζθνισλ αληνρώλ ή κε αλακελόκελσλ απνηειεζκάησλ 

αληνρήο. 

11. Να δηαζέηεη πξόγξακκα απνζήθεπζεο θαη ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αζζελώλ θαζώο θαη δηελέξγεηαο πνηνηηθνύ 

ειέγρνπ. 

12. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα ακθίδξνκεο ζύλδεζεο κε εμσηεξηθό 

ππνινγηζηή ή θαη κε ην ππάξρνλ θεληξηθό ζύζηεκα LIS ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

13. Να ζπλνδεύεηαη από ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο. 

 

 

 

 



 

Nα εθηειεί ηηο παξαθάησ εμεηάζεηο: 

Δξεηάζειρ 

Σαπηνπνηήζεηο Gram αξλεηηθώλ κηθξνβίσλ 

Σαπηνπνηήζεηο Gram ζεηηθώλ κηθξνβίσλ 

Σαπηνπνηήζεηο Μπθήησλ 

Σαπηνπνηήζεηο Αλαεξνβίσλ 

Σαπηνπνηήζεηο Απαηηεηηθώλ κηθξνβίσλ 

Πξνζδηνξηζκόο MIC αληηβηνηηθώλ γηα Gram (-)αξλεηηθά κηθξόβηα 

Πξνζδξηνξηζκόο MIC αληηβηνηηθώλ γηα Gram (+)Θεηηθά κηθξόβηα 

Πξνζδηνξηζκόο MIC αληηκπθεηηαζηθώλ γηα Μύθεηεο 

 

 

 

Β) Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ για ζύζηημα ςνοδού Δξοπλιζμού  μεθόδος 

PCR πολλαπλών ζηόσων για ανίσνεςζη παθογόνων μικποοπγανιζμών 

ζε επείγοςζερ πεπιπηώζειρ λοιμώξεων. 

1. Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα multiplex PCR πνπ λα δηελεξγεί ζε κία 

κνλάδα ηελ ιύζε, ηνλ πνιιαπιαζηαζκό θαη ηελ αλίρλεπζε ησλ ζηόρσλ 

ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε. 

2. Να ζπλνδεύεηαη από Η/Τ θαη πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο θαη 

ειέγρνπ απνηειεζκάησλ αζζελώλ. 

3. Να είλαη απιό ζηε ρξήζε, κε ειάρηζηε απαζρόιεζε πξνζσπηθνύ. Να 

αλαθεξζνύλ ν ρξόλνο απαζρόιεζεο αλά δείγκα. 

4. Να παξέρεη απαξαηηήησο  απνηειέζκαηα ζε πεξίπνπ 1 ώξα από ηελ 

ζηηγκή ηεο εηζαγσγήο ηνπ δείγκαηνο ζην ζύζηεκα ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ηαρύηεξε δπλαηό απάληεζε ζηηο θιηληθέο. 

5. Να είλαη εγθεθξηκέλν από FDA θαη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά CE/ 

IVD γηα  θιηληθή ρξήζε. 

6. Να δηαζέηεη επξεία γθάκα εμεηάζεσλ θαη λα θαιύπηεη θαη’ ειάρηζηνλ ηηο 

δεηνύκελεο πην θάησ εμεηάζεηο.  

 

 



 

 

Ανηιδπαζηήπια για ηο ζύζηημα PCR πολλαπλών ζηόσων 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΣΗΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ :198 ΔΞΔΣΑΔΙ 

1. Αληηδξαζηήξηα γηα ηαπηνπνίεζε μικροβίων, μσκήτων θαη γονιδίων αντοτής  

από ζεηηθέο αηκνθαιιηέξγεηεο . Να αληρλεύνληαη πάλσ από 25 ζηόρνη ηαπηόρξνλα 

θαη όια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ εμέηαζε λα πεξηιακβάλνληαη ζην θηη.  

Δηήζηα πνζόηεηα εμεηάζεσλ:60 

 

2. Αληηδξαζηήξηα γηα αλίρλεπζε/ηαπηνπνίεζε ιών θαη μικροβίων από ξηλνθαξπγγηθά 

δείγκαηα . Να αληρλεύνληαη πάλσ από 18 ζηόρνη ηαπηόρξνλα θαη όια ηα 

απαξαίηεηα πιηθά  γηα ηελ εμέηαζε λα πεξηιακβάλνληαη ζην θηη.  

Δηήζηα πνζόηεηα εμεηάζεσλ:24 

 

3. Αληηδξαζηήξηα γηα αλίρλεπζε/ηαπηνπνίεζε ιών, παρασίτων θαη μικροβίων από 

πιηθό κεηαθνξάο θνπξάλσλ. Να αληρλεύνληαη πάλσ από 20 ζηόρνη ηαπηόρξνλα 

θαη όια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ εμέηαζε λα πεξηιακβάλνληαη ζην θηη   

Δηήζηα πνζόηεηα εμεηάζεσλ:36 

 

4. Αληηδξαζηήξηα γηα αλίρλεπζε/ηαπηνπνίεζε ιών,  μικροβίων  θαη Crypotococcus  

από  δείγκα ΔΝΤ. Να αληρλεύνληαη πάλσ από 12 ζηόρνη ηαπηόρξνλα θαη όια ηα 

απαξαίηεηα γηα ηελ εμέηαζε λα πεξηιακβάλνληαη ζην θηη   

Δηήζηα πνζόηεηα εμεηάζεσλ:36 

 

5. Αληηδξαζηήξηα γηα αλίρλεπζε/ηαπηνπνίεζε παζνγόλσλ  θαηώηεξνπ 

αλαπλεπζηηθνύ ζε δείγκα BAL ή πηύεια. Να  αληρλεύνληαη 34 δηαθνξεηηθνί ζηόρνη 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ιούς, βακτηρίδια και γονίδια ανηοσήρ ζηα αληηβηνηηθά  

ηαπηόρξνλα θαη όια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ εμέηαζε λα πεξηιακβάλνληαη ζην θηη 

Δηήζηα πνζόηεηα εμεηάζεσλ:42 

 

 

 


