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  ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ      

TEXNIKE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΩΝ 

(ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΑΙΜΟΓΟΙΑ ΓΙΑ ΥΔΙΡΟ) CPV 336965000 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 30357,18 EURO 

 

1. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΑΙΜΟΓΟΙΑ-ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 24.260,00€ 

 

1.1) ΣΜΗΜΑ ΑΙΜΟΓΟΙΑ 

 

Α) EΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

 

1. Αλεμάξηεην εμσηεξηθό runcontrol πνπ λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά όια ηα αληηζώκαηα / 

αληηγόλα , γηα ηνλ θαζεκεξηλό  έιεγρν πνηόηεηαο ζηηο νξνινγηθέο εμεηάζεηο HIV1, HIV2, 

HTLV1, HTLV2, HCV, CORE,  HBsAg, Syphilis. 

α). Σν εμσηεξηθό control ζα πξέπεη λα είλαη έλαο αλεμάξηεηνο νξόο, ν νπνίνο λα πεξηέρεη 

ρακειό ηίηιν αληηζσκάησλ/αληηγόλνπ, ώζηε λα κπνξεί λα ειέγρεη ζπγρξόλσο όιεο ηηο 

εμεηάζεηο ξνπηίλαο: Να πεξηέρεη αληηζώκαηα γηα HIV 1 θαη ΗIV 2, HTLVI θαη HTLVII, 

HCV, CORE, Syphilis θαη αληηγόλα γηα ην HBsAg, όξνο απαξάβαηνο ,ώζηε ν πνηνηηθόο 

έιεγρνο λα γίλεηαη γηα όιεο ηηο εμεηάζεηο κε ην ίδην θνληξόι, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηνπ 

Westgard. 

β). Σν control λα είλαη έηνηκν γηα ρξήζε, ζε πγξή κνξθή κε ρξόλν δσήο ηνπιάρηζηνλ 2 ρξόληα 

από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο, λα κε ρξεηάδεηαη αλαζύζηαζε γηα κεγαιύηεξε 

ζηαζεξόηεηα,(λα έρεη ζηαζεξόηεηα ηνπιάρηζηνλ 2 κήλεο  κεηά ην άλνηγκα ηνπ θηαιηδίνπ) θαη 

λα είλαη ππνρξεσηηθά ζε κηθξή πνζόηεηα αλά θηαιίδην 1-2 ml, γηα λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη 

πνιιέο θνξέο ην ίδην θηαιίδην, ώζηε λα κεηώλεηαη ε πηζαλόηεηα επηκόιπλζεο πνπ ππάξρεη 

κεηά από πνιιέο ρξήζεηο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξόηεηα, κεηά ην άλνηγκα ησλ 

θηαιηδίσλ, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηνπ westgard. 

γ) Να ππάξρεη εηδηθή ζεηξά γηα λα ειέγρεη ηηο εμεηάζεηο σο πξνο ην HIVp24 γηα ηα 

αληηδξαζηήξηα πνπ αληρλεύνπλ ηαπηόρξνλα ην HIV-1 p24 αληηγόλν θαη ηα αληηζώκαηα γηα 

HIV-1 θαη HIV-2. Δπίζεο ην control  λα έρεη  ζήκαλζε CE. 

δ) Να θπθινθνξεί ππνρξεσηηθά ζε δηαθνξεηηθέο ζεηξέο (ζπγθεληξώζεηο), ώζηε ην 

εξγαζηήξην λα κπνξεί λα επηιέγεη θάζε θνξά ηε ζσζηή ζεηξά αλάινγα κε ηα αληηδξαζηήξηα, 

ηε κέζνδν θαη ηνλ αλαιπηή πνπ ρξεζηκνπνηεί. Απηό λα απνδεηθλύεηαη από ην έληππν νδεγηώλ 

ρξήζεσο πνπ ζπλνδεύεη θάζε θνξά ην πξντόλ. Δπίζεο λα ππάξρεη εηδηθή ζεηξά γηα ύθηιε. 

ε) Να δίλεηαη δσξεάλ ζέξβηο ζην εξγαζηήξην κε ηελ αγνξά ηνπ θηη, ε ζύγθξηζε νκνγελώλ 

εξγαζηεξίσλ παγθνζκίσο ( peertopeer), θαζόιηλ ηελ δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ θηη, online, ώζηε ην 

εξγαζηήξην αλά πάζα ζηηγκή λα κπνξεί λα ειέγρεη ηελ απόδνζή ηνπ. 

 



δ) Σν control λα ζπλδπάδεηαη κε panel επαηζζεζίαο θαη πάλει απνδνρήο παξηίδσλ (όρη 

νξνκεηαηξνπήο) ηεο ίδηαο εηαηξείαο γηα ηνλ έιεγρν θαηά ηελ παξαιαβή ησλ λέσλ παξηίδσλ 

αληηδξαζηεξίσλ.  

ε) Η εηαηξεία πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα λα πξνζθέξεη νινθιεξσκέλε ζεηξά πξντόλησλ 

εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο θαζώο θαη πξνγξακκάησλ εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 

πνηόηεηαο, ώζηε ζε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα παξεθθιίλνπλ από ηα αλακελόκελα, ην 

εξγαζηήξην λα κπνξεί λα βξεη άκεζα ηελ ιύζε ηνπ ηπρόλ πξνβιήκαηνο, από ηνλ ίδην 

πξνκεζεπηή θαη λα κελ κεηαηνπίδεηαη ην πξόβιεκα από ηνλ έλα πξνκεζεπηή ζηνλ άιιν Η 

πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζηελ Διιάδα θαη ν θαηαζθεπαζηήο ησλ πιηθώλ ηνπ εζσηεξηθνύ θαη 

εμσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο λα είλαη αλεμάξηεηνη από ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη 

ηνλ θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ θαη κεραλεκάησλ πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 : 2008, 

ζύκθσλα κε ηελ Δγθύθιην 919 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξώπεο, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αληηθεηκεληθόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Δπίζεο ε 

πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα έρεη εκπεηξία ζηνλ έιεγρν πνηόηεηαο θαη λα εμεηδηθεύεηαη θαζαξά 

ζε ζέκαηα εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο θαη λα κελ εκπιέθεηαη ζε ζέκαηα 

δηαπίζηεπζεο πηζηνπνίεζεο, ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ζπγθξνπόκελα ζπκθέξνληα, γηα λα 

εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθόηεηα ζηελ παξνρή ζπκβνπιώλ, γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνηόηεηαο. Να θαηαηεζεί δήισζε από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό 

νίθν, απνδνρήο ηεο πξνκήζεηαο. 

Να θαηαηεζεί πειαηνιόγην ζηελ Διιάδα. 

 

2. Αλεμάξηεηα εμσηεξηθά control  γηα ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο νκαδόλ αίκαηνο 

 

1.Αλεμάξηεην αληηθεηκεληθό Control λα θάλεη εζσηεξηθό έιεγρν πνηόηεηαο, 

αλνζναηκαηνινγηθώλ εμεηάζεσλ , γηα ηελ ηππνπνίεζε νκάδσλ αίκαηνο ΑΒΟ, Rh , 

θαηλνηύπσλ ηνπ ζπζηήκαηνο Rh, αλάζηξνθε νκάδα θαη έκκεζεο Coombs, κε ειάρηζην όγθν 

αλά θηαιίδην 6 ml, γηα ηελ θάιπςε ησλ κεληαίσλ αλαγθώλ. 

 

1.Αλεμάξηεην αληηθεηκεληθό Control  γηα ηνλ εζσηεξηθό έιεγρν πνηόηεηαο, 

αλνζναηκαηνινγηθώλ εμεηάζεσλ , γηα ηελ ηππνπνίεζε νκάδσλ αίκαηνο ΑΒΟ, Rh , 

θαηλνηύπσλ ηνπ ζπζηήκαηνο Rh, αλάζηξνθε νκάδα θαη έκκεζε Coombs. 

Σν αλεμάξηεην control λα είλαη ζπκβαηό κε απηόκαην αλαιπηή, κεζόδσλ γέιεο, ζηειώλ, 

ζηεξεάο θάζεο αιιά θαη γηα slidetest ( ρεηξνθίλεηεο κέζνδνη). To θνληξόι λα απνηειείηαη από 

ηέζζεξα δηαθνξεηηθά θηαιίδηα νιηθνύ αίκαηνο κε ειάρηζην όγθν 6 ml, γηα λα θαιύπηεη ηηο 

κεληαίεο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο θαη λα επαξθεί γηα ηνλ έιεγρν πνιιώλ κεζόδσλ θαη 

αλαιπηώλ,  γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ ΑΒΟ, Rh , θαηλνηύπνπ ηνπ Rh θαη Kell. Σν θάζε 

θηαιίδην λα ειέγρεη δηαθνξεηηθή νκάδα θαη ζπλδπαζκό ξέδνπο.( Ο, Α, Β, θαη ΑΒ, θαζώο 

ξέδνπο ζεηηθό θαη αξλεηηθό), ώζηε λα ειέγρνληαη όιεο νη νκάδεο, θαηλόηππνη θαζώο επίζεο 

λα ειέγρνληαη ηα αληηζώκαηα ζε ρακεινύο ηίηινπο.  



Σα θηαιίδηα ηνπ θηη λα πξνζαξκόδνληαη θαη επζείαλ ζηνπο αλαιπηέο, λα κελ ρξεηάδεηαη 

κεηαθνξά  πξηλ ηελ ρξήζε, ώζηε λα απνθεύγνληαη ζθάικαηα κεηαθνξάο, επηκνιύλζεηο αιιά 

θαη ε θαιύηεξε ρξήζε θαη απνζήθεπζε. 

Ο πξνκεζεπηήο λα πξνζθέξεη  νινθιεξσκέλε ζεηξά πξντόλησλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

πνηόηεηαο θαη πξνγξακκάησλ εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο, ώζηε ζε πεξίπησζε πνπ ηα 

απνηειέζκαηα παξεθθιίλνπλ από ηα αλακελόκελα,  ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα βξεη άκεζα 

ηε ιύζε ζε ηπρόλ πξόβιεκα, από έλαλ πξνκεζεπηή θαη λα κελ κεηαηνπίδεηαη ην πξόβιεκα 

από ηνλ έλα πξνκεζεπηή ζηνλ άιιν. 

Βάζεη ηεο Δγθπθιίνπ 919 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ν πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα  θαη ν 

νξγαληζκόο λα είλαη αλεμάξηεηνο από ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή 

αληηδξαζηεξίσλ-κεραλεκάησλ, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθόηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ. Ο Οξγαληζκόο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πνηόηεηαο 

λα είλαη παγθόζκηα αλαγλσξηζκέλνο. κε θεξδνζθνπηθόο, λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 

9001 : 2008 θαη λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο σο πξνο ηελ δηελέξγεηα ζρεκάησλ εμσηεξηθήο 

αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξόηππνπ: ENISO/IEC 17043:2010. 

Δπίζεο ε πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα έρεη εκπεηξία ζηνλ έιεγρν πνηόηεηαο θαη λα εμεηδηθεύεηαη 

θαζαξά ζε ζέκαηα εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο θαη λα κελ εκπιέθεηαη κε 

πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ ή κεραλεκάησλ ή ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, εγθαηάζηαζεο ή 

πξνεηνηκαζίαο ησλ εξγαζηεξίσλ γηα δηαπίζηεπζε ή πηζηνπνίεζε, ώζηε λα κελ ππάξρνπλ 

ζπγθξνπόκελα ζπκθέξνληα, γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθόηεηα ζηελ 

παξνρή ζπκβνπιώλ, γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνηόηεηαο. Να θαηαηεζεί 

δήισζε από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν, απνδνρήο ηεο πξνκήζεηαο. 

Να θαηαηεζεί πειαηνιόγην ζηελ Διιάδα. 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΔΣΗΙΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 213 

ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΔΙΓΟ ΔΞΔΣΑΗ ΑΡΙΘΜΟ 

MULTI CONTROL 200 

ABO CHECK 13 

 

Β) ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ  

  ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

Σα πξνγξάκκαηα λα δηελεξγνύληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπιάρηζηνλ αλά ηξίκελν 

κε δπλαηόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε 

όινπο ηνπο αλαιπηέο., ζε  θάζε θύθιν λα απνζηέιινληαη ηνπιάρηζηνλ δύν δείγκαηα, ώζηε ζε 

πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη 

ηπραίν ή ζπζηεκαηηθό , ώζηε λα πξνβεί άκεζα, ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Όια 



ηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα λα πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά έιεγρν πνηόηεηαο πξναλαιπηηθήο, 

αλαιπηηθήο θαη κεηαλαιπηηθήο θάζεο, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ISO 15189. 

Ο πξνκεζεπηήο λα πξνζθέξεη  νινθιεξσκέλε ζεηξά πξντόλησλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

πνηόηεηαο θαη πξνγξακκάησλ εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο, ώζηε ζε πεξίπησζε πνπ ηα 

απνηειέζκαηα παξεθθιίλνπλ από ηα αλακελόκελα,  ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα βξεη άκεζα 

ηε ιύζε ζε ηπρόλ πξόβιεκα, από έλαλ πξνκεζεπηή θαη λα κελ κεηαηνπίδεηαη ην πξόβιεκα 

από ηνλ έλα πξνκεζεπηή ζηνλ άιιν. 

Βάζεη ηεο Δγθπθιίνπ 919 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ν πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα  θαη ν 

νξγαληζκόο λα είλαη αλεμάξηεηνο από ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή 

αληηδξαζηεξίσλ-κεραλεκάησλ, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθόηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ.  

Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα λα κελ εκπιέθεηαη κε ζέκαηα 

πηζηνπνίεζεο/δηαπίζηεπζεο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθόηεηα. 

Ο Οξγαληζκόο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε πνηόηεηαο λα είλαη 

παγθόζκηα αλαγλσξηζκέλνο. κε θεξδνζθνπηθόο, λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 : 2008.  

Δπίζεο ε πξνκεζεύηξηα εηαηξεία λα έρεη εκπεηξία ζηνλ έιεγρν πνηόηεηαο θαη λα εμεηδηθεύεηαη 

θαζαξά ζε ζέκαηα εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο θαη λα κελ εκπιέθεηαη κε 

πξνκήζεηα αληηδξαζηεξίσλ ή  κεραλεκάησλ θαζώο ζε ζέκαηα εγθαηάζηαζεο, εθπαίδεπζεο ή 

πξνεηνηκαζίαο ησλ εξγαζηεξίσλ γηα δηαπίζηεπζεο ή πηζηνπνίεζε, ώζηε λα κελ ππάξρνπλ 

ζπγθξνπόκελα ζπκθέξνληα, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθόηεηα ζηελ 

παξνρή ζπκβνπιώλ, γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνηόηεηαο. Να θαηαηεζεί 

δήισζε από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν, απνδνρήο ηεο πξνκήζεηαο. 

Να θαηαηεζεί πειαηνιόγην ζηελ Διιάδα. 

1 ).Πξόγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο γηα ηηο εμεηάζεηο ησλ επαηηηίδσλ Β θαη C: HBsAg , 

HBcAb, HBcAbM, HBeAb, HBeAg, HBsAb, ( λα πεξηέρεη όινπο ηνπο δείθηεο κε ην ίδην 

θόζηνο, ζην ίδην πξόγξακκα, λα κελ ρξεηάδεηαη ε επηπιένλ αγνξά μερσξηζηνύ πξνγξάκκαηνο 

) HCVAb, HCVAbCt,λα θάλεη επίζεο θιηληθή αμηνιόγεζε θαη ζηελ αμηνιόγεζε λα 

πεξηιακβάλεηαη ε πξναλαιπηηθή θαη κεηά αλαιπηηθή θάζε.  

Σνπιάρηζηνλ 4 θύθινη κε ηνπιάρηζηνλ δύν δείγκαηα αλά θύθιν. 

Σα δείγκαηα λα έρνπλ πξνέιεπζε από έλα  κνλαδηαίν δόηε ώζηε ην πξόγξακκα λα δίλεη 

δπλαηόηεηα γηα αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ κεζόδσλ, αληηδξαζηεξίσλ αιιά θαη ηελ 

θιηληθή αμηνιόγεζε. 

To εηήζην θνηλό πξόγξακκα λα απνηειείηαη από ηνπιάρηζηνλ 4 θύθινπο, κε δπλαηόηεηα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε όινπο ηνπο 

αλαιπηέο. . ε θάζε θύθιν λα απνζηέιινληαη ηνπιάρηζηνλ δύν δείγκαηα, ώζηε ζε πεξίπησζε 

ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη ηπραίν ή 

ζπζηεκαηηθό , ώζηε λα πξνβεί άκεζα  ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

 Βάζεη ηεο Δγθπθιίνπ 919, ν πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα θαη ν νξγαληζκόο λα είλαη 

αλεμάξηεηνο από ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ θαη 

κεραλεκάησλ, πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 : 2008. 



 

2 ).Πξόγξακκα εμσηεξηθήο .αμηνιόγεζεο γηα ηηο εμεηάζεηο: αληηζώκαηα HIVΑb,  HIVAg/Ab, 

HIVAbCt, primary , HIVAbCt, primary, επηβεβαησηηθέο δνθηκαζίεο θαη θιηληθή αμηνιόγεζε, 

ζηελ αμηνιόγεζε λα πεξηιακβάλεηαη ε πξναλαιπηηθή θαη κεηά αλαιπηηθή θάζε Σνπιάρηζηνλ 

4 θύθινη κε ηνπιάρηζηνλ δύν δείγκαηα αλά θύθιν. 

Σν δείγκα λα έρεη πξνέιεπζε από έλα δόηε ώζηε ην πξόγξακκα λα δίλεη δπλαηόηεηα γηα 

αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ κεζόδσλ, αληηδξαζηεξίσλ αιιά θαη ηελ θιηληθή αμηνιόγεζε. 

Σν εηήζην πξόγξακκα λα απνηειείηαη από ηνπιάρηζηνλ 4 θύθινπο, κε δπλαηόηεηα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε όινπο ηνπο 

αλαιπηέο. . ε θάζε θύθιν λα απνζηέιινληαη ηνπιάρηζηνλ δύν δείγκαηα, ώζηε ζε πεξίπησζε 

ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη ηπραίν ή 

ζπζηεκαηηθό , ώζηε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.  

Ο πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα θαη ν νξγαληζκόο λα είλαη αλεμάξηεηνο από ηνλ πξνκεζεπηή 

ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ, πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 : 2008.  

 

3. ) Πξόγξακκα εμσηεξηθήο .αμηνιόγεζεο γηα ηηο εμεηάζεηο: θαξδηνιηπίλεο, εηδηθά 

αληηζώκαηα έλαληη ηνπ ηξεπνλήκαηνο ή αληίζηνηρεο εμεηάζεηο όπσο  RPR. VDRL, TPHA, 

ζύθηιεο , επηβεβαησηηθέο δνθηκάζεηο  θαη θιηληθή αμηνιόγεζε, ζηελ αμηνιόγεζε λα 

πεξηιακβάλεηαη ε πξναλαιπηηθή θαη κεηά αλαιπηηθή θάζε Σνπιάρηζηνλ 4 θύθινη κε 

ηνπιάρηζηνλ δύν δείγκαηα αλά θύθιν. 

Σν δείγκα λα έρεη πξνέιεπζε από έλα δόηε ώζηε ην πξόγξακκα λα δίλεη δπλαηόηεηα γηα 

αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ κεζόδσλ, αληηδξαζηεξίσλ αιιά θαη ηελ θιηληθή αμηνιόγεζε. 

Σν εηήζην πξόγξακκα λα  απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ από 4 θύθινπο. κε δπλαηόηεηα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε όινπο ηνπο 

αλαιπηέο. . ε θάζε θύθιν λα απνζηέιινληαη ηνπιάρηζηνλ δύν δείγκαηα, ώζηε ζε πεξίπησζε 

ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη ηπραίν ή 

ζπζηεκαηηθό , ώζηε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.  

Ο πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα θαη ν νξγαληζκόο λα είλαη αλεμάξηεηνο από ηνλ πξνκεζεπηή 

ζηελ Διιάδα θαη ηνλ  θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ θαη κεραλεκάησλ, πηζηνπνηεκέλνο κε 

ISO 9001 : 2008.  

4). Πξόγξακκα γηα ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο, γηα ηηο  εμεηάζεηο  πνπ αθνξνύλ 

 ηνλ έιεγρν αληηζσκάησλ, έλαληη HAVAb, HAVAbM, HAVAbG., ηεο πξν αλαιπηηθήο,   

αλαιπηηθήο ηεο κεηά αλαιπηηθήο θάζεο  θαη ηεο θιηληθήο αμηνιόγεζεο. Σν πξόγξακκα  

λα δηελεξγείηαη ζε ηέζζεξηο θύθινπο, κε ηνπιάρηζηνλ ηξία απζεληηθά έηνηκα πγξά δείγκαηα  

από κνλαδηαίν δόηε αλά θύθιν, κε δηθαίσκα επηινγήο από ην εξγαζηήξην ηνπ αξηζκνύ ησλ  

θύθισλ θαη κήλα ζπκκεηνρήο, από ην πξόγξακκα ηνπ δηνξγαλσηή 

 

5)Πξόγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο γηα ηηο εμεηάζεηο: Σππνπνίεζε νκάδσλ 

αίκαηνο ζύζηεκα ΑΒΟ θαη RhDgrouping, αλάζηξνθεο νκάδαο., πξναλαιπηηθήο θαη κεηά 

αλαιπηηθήο θάζεο. Σνπιάρηζηνλ 4 θύθινη κε ηνπιάρηζηνλ δύν δείγκαηα αλά θύθιν. 



Σν εηήζην πξόγξακκα λα απνηειείηαη από ηνπιάρηζηνλ 4 θύθινπο ( Με δπλαηόηεηα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ. ε θάζε θύθιν λα απνζηέιινληαη ηνπιάρηζηνλ 

δύν δείγκαηα νιηθνύ αίκαηνο, εξπζξνθύηηαξα, ώζηε ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην 

λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη ηπραίν ή ζπζηεκαηηθό , ώζηε λα πξνβεί ζηηο 

απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.  

Ο πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα θαη ν νξγαληζκόο λα είλαη αλεμάξηεηνο από ηνλ πξνκεζεπηή 

ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ θαη κεραλεκάησλ, πηζηνπνηεκέλνο κε 

ISO 9001 : 2008 . 

6) Πξόγξακκα εμσηεξηθήο . αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο γηα ηηο εμεηάζεηο: ηεζη αληηζθαηξίλεο 

άκεζν, πξναλαιπηηθήο θαη κεηά αλαιπηηθήο θάζεο Σνπιάρηζηνλ 4 θύθινη κε ηνπιάρηζηνλ 

δύν δείγκαηα αλά θύθιν. 

. Σν εηήζην πξόγξακκα λα απνηειείηαη από ηνπιάρηζηνλ 4 θύθινπο, .κε δπλαηόηεηα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ. ε θάζε θύθιν λα απνζηέιινληαη ηνπιάρηζηνλ 

δύν δείγκαηα  ελαηώξεκα εξπζξνθπηηάξσλ,  ώζηε ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην 

λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη ηπραίν ή ζπζηεκαηηθό , ώζηε λα πξνβεί ζηηο 

απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο.  

7 )Πξόγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο γηα ηηο εμεηάζεηο: antibodyscreening ( 

έκκεζε Coombs) θαη ζπκβαηόηεηαο,  πξναλαιπηηθήο θαη κεηά αλαιπηηθήο θάζεο. 

Σνπιάρηζηνλ 4 θύθινη κε ηνπιάρηζηνλ δύν δείγκαηα αλά θύθιν.γηα αζζελείο θαη 4 δείγκαηα 

αλά θύθιν γηα δόηεο. 

To εηήζην πξόγξακκα λα απνηειείηαη από ηνπιάρηζηνλ 4 θύθινπο ( Με δπλαηόηεηα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ). ε θάζε θύθιν λα ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ δύν 

δείγκαηα νιηθνύ αίκαηνο, εξπζξνθθύηαξα αζζελώλ γηα έιεγρν έκκεζεο Coombs θαη 

δηαζηαύξσζεο  ( ηα νπνία ζα είλαη ηα ππεξθείκελα πιάζκαηα, από ηα δείγκαηα ηνπ νιηθνύ 

αίκαηνο γηα ΑΒΟ, Rh, ώζηε λα γίλεηαη ηαπηόρξνλα έιεγρνο ΑΒΟ, ειεθηξνληθήο θαη 

νξνινγηθήο αζπκβαηόηεηαο ) θαη κε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα δείγκαηα εξπζξνθθπηάησλ, δνηώλ 

( αζθώλ) γηα ηηο δηαζηαπξώζεηο, ώζηε αθ ελόο λα ππάξρεη ε πηζαλόηεηα αλεύξεζεο ζπκβαηνύ 

δόηε θαη αθ εηέξνπ ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε 

αλ ην ζθάικα είλαη ηπραίν ή ζπζηεκαηηθό , ώζηε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο.  

Ο πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα θαη νξγαληζκόο πνπ δηελεξγεί ην πξόγξακκα λα είλαη λα είλαη 

αλεμάξηεηνο από ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ θαη 

κεραλεκάησλ, πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 : 2008 . 

8) Πξόγξακκα εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο γηα  ηελ εξκελεία ζηηο εμεηάζεηο πνπ 

δηελεξγνύληαη κε γέιε , κε ςεθηαθέο εηθόλεο, γηα Σππνπνίεζε νκάδσλ αίκαηνο ζύζηεκα 

ΑΒΟ θαη RhDgrouping, αλάζηξνθεο., πξναλαιπηηθήο, αλαιπηηθήο  θαη κεηά αλαιπηηθήο 

θάζεο, λα δηελεξγείηαη κηα θνξά ηνλ ρξόλν .  Σα πξόγξακκα λα δηελεξγείηαη κε απ επζείαο 

ζύλδεζε ( κέζσ δηαδηθηύνπ)  ώζηε όια ηα εξγαζηήξηα λα ιακβάλνπλ παλνκνηόηππεο εηθόλεο 

γηα ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιόγεζε ηνπο.  

 



9)Πξόγξακκα εμσηεξηθήο .αμηνιόγεζεο γηα ηηο εμεηάζεηο γηα ηηο εμεηάζεηο: αληηζώκαηα 

HTLV 1 θαη HTLV2, επηβεβαησηηθά ηέζη θαη θιηληθή αμηνιόγεζε. Σνπιάρηζηνλ 4 θύθινη κε 

ηνπιάρηζηνλ δύν δείγκαηα αλά θύθιν. 

 Σν εηήζην πξόγξακκα λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ από 4 θύθινπο, κε δπλαηόηεηα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε όινπο ηνπο 

αλαιπηέο. . ε θάζε θύθιν λα απνζηέιινληαη ηνπιάρηζηνλ δύν δείγκαηα από κνλαδηαίν δόηε, 

ώζηε ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε αλ ην ζθάικα 

είλαη ηπραίν ή ζπζηεκαηηθό , ώζηε λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

Βάζεη ηεο Δγθύθιηνπ 919, ν πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα θαη ν νξγαληζκόο λα είλαη 

αλεμάξηεηνο από ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ θαη 

κεραλεκάησλ, πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 : 2008. 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΔΣΗΙΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 36 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

ΔΙΓΟ ΔΞΔΣΑΗ ΑΡΙΘΜΟ 

HbsAg 4 

HCV 4 

HIV COMBO 4 

SYPHILIS 4 

ABO Rhesus 4 

HTLVI/II 4 

Antiglobulin test 4 

Antibody screening-

compatibility test 

4 

HAVAB M-G-TOTAL 3 

VIRTUAL SCHEME GEL 

CARDS 

1 

 

 

 

 



1.2)ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 Γεληθέο απαηηήζεηο : 

Η εηαηξεία, πξνκεζεπηήο λα πξνζθέξεη ππνρξεσηηθά νινθιεξσκέλε ζεηξά ησλ θάησζη 

πξνγξακκάησλ εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο , πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί αθελόο λα 

γίλεηαη ε ζπλεθηίκεζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθνξεηηθώλ εμεηάζεσλ θαη αθ εηέξνπ ζε 

πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ εμεηάζεσλ ην εξγαζηήξην λα βξίζθεη 

άκεζα ηελ απάληεζε ηνπ από ηνλ ίδην πξνκεζεπηή, ώζηε ν έλαο πξνκεζεπηήο λα κελ 

κεηαηνπίδεη ην πξόβιεκα ζηνλ άιιν θαη ην εξγαζηήξην λα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλεη κηα 

νξηζηηθή απάληεζε γξήγνξα, πξνο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Σα πξνγξάκκαηα αηκόζηαζεο-πήμεο λα δηελεξγνύληαη 4- 6 θνξέο εηεζίσο , ζε θάζε 

δηεμαγσγή λα αλαιύνληαη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ δύν δηαθνξεηηθά δείγκαηα ώζηε ζε 

πεξίπησζε ζθάικαηνο, λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε  αλ ην ζθάικα είλαη έλα 

ζπζηεκαηηθό ή ηπραίν ζθάικα, γηα λα πξνβεί ακέζσο ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο.  

Βάζεη ηεο Δγθύθιηνπ 919, ν πξνκεζεπηήο ζηελ Διιάδα θαη ν νξγαληζκόο λα είλαη 

αλεμάξηεηνο από ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή αληηδξαζηεξίσλ θαη 

κεραλεκάησλ, πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 : 2008.  

1)PT. ( Prothrombintime) Δηήζην πξόγξακκα απνηεινύκελν από 4 θύθινπο 

ηνπιάρηζηνλ. ε θάζε θύθιν λα αλαιύνληαη ηνπιάρηζηνλ δύν δηαθνξεηηθά δείγκαηα. 

Με δπλαηόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ θαη λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη ζε όινπο ηνπο αλαιπηέο ρσξίο επηπιένλ θόζηνο.  

2,3)APTTandFibrinogen. Δηήζην θνηλό πξόγξακκα απνηεινύκελν από 4 θύθινπο 

ηνπιάρηζηνλ. ε θάζε θύθιν λα αλαιύνληαη ηνπιάρηζηνλ δύν δηαθνξεηηθά δείγκαηα. Να 

ππάξρεη ε  δπλαηόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ θαη λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη ζε όινπο ηνπο αλαιπηέο ρσξίο επηπιένλ θόζηνο. 

4) D - Dimer. . Δηήζην πξόγξακκα απνηεινύκελν από 4 θύθινπο ηνπιάρηζηνλ. ε θάζε 

θύθιν λα αλαιύνληαη ηνπιάρηζηνλ δύν δηαθνξεηηθά δείγκαηα. Με δπλαηόηεηα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε όινπο ηνπο 

αλαιπηέο ρσξίο επηπιένλ θόζηνο.  

5)  Γεληθή Αίκαηνο –Αηκνπεηάιηα  

Πξόγξακκα εμσηεξηθήο .αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο, γηα ηηο δώδεθα  παξακέηξνπο ησλ 

αηκαηνινγηθώλ αλαιπηώλ.Hb, HCT,MCH, MCHC,MCV,PLT,RBC, RDW ( 

redcelldistributionwith),WBC, cumulativepatientmeansofMCH, MCHCandMCV.Σν εηήζην 

πξόγξακκα απνηεινύκελν από 12 θύθινπο. O θάζε θύθινο λα δηελεξγείηαη ζε δηαθνξεηηθό 

κήλα. ε θάζε θύθιν λα απνζηέιινληαη ηνπιάρηζηνλ δύν δείγκαηα, ώζηε ζε πεξίπησζε 

ζθάικαηνο, ην εξγαζηήξην λα κπνξεί λα έρεη κία έλδεημε αλ ην ζθάικα είλαη ηπραίν ή 

ζπζηεκαηηθό Δπίζεο λα ππάξρεη δπλαηόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ λα επηιέμεη ηνλ αξηζκό θύθισλ 

θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζε δύν αλαιπηέο ρσξίο επηπιένλ θόζηνο.  

 



ΑΡΙΘΜΟ ΔΣΗΙΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ: 28 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΔΙΓΟ ΔΞΔΣΑΗ ΑΡΙΘΜΟ 

INR 4 

APTT 4 

FIBRINOGEN 4 

D-Dimer 4 

Γενική αίμαηος 12 

 

2.ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΙΟΡΩΝ ΥΩΡΙ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΑΝΑΛΤΣΩΝ (ΚΛΑΙΚΗ 

ΜΔΘΟΓΟ ΔΠΙ ΠΛΑΚΟ ΚΑΙ ΩΛΗΝΑΡΙΟΤ) 

 Οη πξνζθεξόκελνη αληηνξνί ηππνπνίεζεο νκάδαο αίκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο 

πνηόηεηαο αληηνξνί, θάηη πνπ πηζηνπνηείηαη αθελόο από ηελ πςειή ζπγγέλεηα θαη 

εηδηθόηεηά ηνπο, θαη αθεηέξνπ από ηνλ ηίηιν ηνπο. Γηα ηα αληηδξαζηήξηα Anti-A, 

Anti-B, Anti-AB, νη ηίηινη πξέπεη λα είλαη πάλσ από 1/128, γηα ην Anti-Dπάλσ από 

1/32 θαη γηα ην θαηλόηππν, Rhesusθαη Kellπάλσ από 1/16. (ΑΠΑΡΑΒΑΣΟ 

ΟΡΟ). 
 Γελ ζα πξέπεη λα πξνθαινύλ θαηά ηελ ρξήζε ηνπο δηαζηαπξνύκελεο αληηδξάζεηο ή 

θαηλόκελν πξνδώλεο. 

 Θα πξέπεη λα έρνπλ πςειή επαηζζεζία ώζηε λα αληρλεύνληαη νκάδεο ρακειήο 

αληηγνληθόηεηαο λα είλαη απαιιαγκέλα δε κε εηδηθώλ αληηζσκάησλ ώζηε λα 

απνθεύγνληαη ςεπδώο ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

 Η πξνθαινύκελε αληίδξαζε θαηά ηελ ρξήζε ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξή θαη 

εκθαλήο ώζηε λα απνθεύγνληαη ιάζε αλαγλώξηζεο. 

 Σα αληηδξαζηήξηα θαηά ηελ ρξήζε ηνπο ρσξίο αξαίσζε ζα πξέπεη λα δίλνπλ 

ζπγθόιιεζε 3-4 ζηαπξώλ κε ελαηώξεκα εξπζξώλ. 

 Οηαληηνξνί Anti-A, anti-B, anti-AB, anti-C, anti-c, anti-E, anti-e, anti-Kell, 

λαείλαηκνλνθισληθνί. Πνηνηηθόο έιεγρνο αλά παξηίδα αληηδξαζηεξίσλ από 

Αλεμάξηεηνπο Οξγαληζκνύο Ακεξηθήο ή Δπξώπεο είλαη επηζπκεηό θαη ζα 

αμηνινγεζεί.  

 Σν  Anti – D λα είλαη κίγκα κνλνθισληθώλαληηνξώλIgG&IgM, ώζηε λα αληρλεύνληαη 

θαιύηεξα νη ππννκάδεο D(DVI). 

 Σν Anti-Humanπξέπεη λα έρεη επξέσο θάζκαηνο δξάζε θαη ε πξνζζήθε ηνπ λα κελ 

δεκηνπξγεί αηκόιπζε ή ζπγθόιιεζε κε επαηζζεηνπνηεκέλσλ εξπζξώλ 

αηκνζθαηξίσλ. 

 Ο ρξόλνο δσήο λα είλαη κεγάινο θαη λα κελ είλαη βξαρύηεξνο ηνπ έηνπο από ηελ 

ζηηγκή ηεο παξάδνζήο ηνπο. 

 Να επηζπλαθζεί πειαηνιόγην Αιμοδοζιών πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο πξνζθεξόκελνπο 

αληηνξνύο. 

 Να θαηαηεζνύλ ζρεηηθά δείγκαηα. 

 Γηα ιόγνπο αζθαιείαο ζηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ νκάδσλ αίκαηνο AΒΟ θαη 

Rhesus ζα γίλνπλ δεθηέο εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ θαη ηα ηέζζεξα είδε, ε δε 

αμηνιόγεζε ηνπο (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή) θαη ε ηειηθή θαηαθύξσζε ζα αθνξά όιε 

ηελ νκάδα απηώλ ησλ αληηδξαζηεξίσλ. Δπίζεο ζπλνιηθή αμηνιόγεζε θαη 

θαηαθύξσζε ζα γίλεηαη θαη γηα ηελ νκάδα Anti-Kell, Αnti-C, Αnti-c, Αnti-E Αnti-e, 



θαζώο θαη γηα ηελ νκάδα CoombsSerum (Antihuman), Liss-Albumin θαη Albumin 

30% γηα ηηο δνθηκαζίεο ζπκβαηόηεηαο. 

 Οη αληηνξνίAnti-A, Anti-B, Anti-AB, Αληη –D λα είλαη ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθό 

ρξσκαηηθό θώδηθα (ρξσκαηηζηό αληηδξαζηήξην θαη εηηθέηα) εύθνιε νπηηθή 

αλάγλσζε. 

 Να έρνπλ απνδεθηό πνηνηηθό έιεγρν από κεγάινπο νξγαληζκνύο θαη λα θέξνπλ 

ζήκαλζε θαη πηζηνπνηεηηθό CE ηεο ρώξαο παξαγσγήο ηνπο. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 6.097,18€ 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΥΩΡΙ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ (73.500) 

A/A ΔΙΓΟ ΑΡΙΘΜΟ 

1 Anti-A MonoclonalSerum 9000 

2 Anti-B MonoclonalSerum 9000 

3 Anti-AB MonoclonalSerum 9000 

4 Anti-D MonoclonalSerum 9000 

5 Anti-A1 (Lectin) 6000 

6 Anti-KellMonoclonalSerum 6000 

7 Anti-C MonoclonalSerum 6000 

8 Anti-c MonoclonalSerum 6000 

9 Anti-E MonoclonalSerum 6000 

10 Anti-e MonoclonalSerum 6000 

11 CoombsSerum (Anti-Human) 500 

12 Liss-Albumin γηα δνθηκαζία 

ζπκβαηόηεηαο 

500 

13 Albumin 30% γηα δνθηκαζία 

ζπκβαηόηεηαο 

500 

 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΗΛΕΚΣΡΑ 

ΩΣΗΡΙΟΤ ΑΝΝΑ 

ΜΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ 


