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ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

 

Αξιότιμοι/ες  Κύριοι/ες, 

 

Λάβαμε γνώση επί του κειμένου που έχετε αναρτήσει σχετικά με τη Δημόσια Διαβούλευση και θα θέλαμε 

να παραθέσουμε τα κάτωθι: 

 

 Για την 3η ομάδα εξετάσεων  

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7 

« Τα αντιδραστήρια να διατηρούνται σε κατάλληλη ψυχόμενη περιοχή έως 10οC στον αναλυτή και να 

αναγνωρίζονται αυτόματα από αυτόν» 

 

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή, με την οποία επιδιώκεται, ευλόγως, η διασφάλιση της συντήρησης των 

αντιδραστηρίων στον αναλυτή μέχρι την κατανάλωσή τους (σταθερότητα επί του αναλυτή: «on board 

stability», αποκλείει τη συμμετοχή της Εταιρίας μας στο διαγωνισμό.  Ο σκοπός της ζητούμενης 

προδιαγραφής επιτυγχάνεται εναλλακτικά και ισοδυνάμως με τον προσφερόμενο από την Εταιρία μας 

αναλυτή, ο οποίος εξυπηρετεί απόλυτα τις ανάγκες ασφαλούς συντήρησης των αντιδραστηρίων επί του 

αναλυτή, δεδομένου ότι τα αντιδραστήρια της Εταιρίας μας δεν απαιτούν συνθήκες συντήρησης χαμηλών 

θερμοκρασιών, ακριβώς λόγω της προηγμένης τεχνολογίας που ενσωματώνουν. Τα αντιδραστήρια 

διατηρούνται άψογα απλώς και μόνο σε ένα σταθερό και δεδομένο εύρος θερμοκρασία το οποίο ελέγχεται 

και παρακολουθείται από τον ίδιο τον αναλυτή, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω ψύξης. Το συγκεκριμένο 

εύρος θερμοκρασίας εξασφαλίζεται μέσω του θερμοστατούμενου χώρου που διαθέτει η ανοσολογική 

μονάδα του αναλυτή μας, ο οποίος ψύχεται αυτόματα όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 20οC, έτσι 

ώστε να μην υφίσταται – εκ κατασκευής – ανάγκη ψύξης, όπως ζητεί η διακήρυξη. Υπό το πρίσμα αυτό, 

πρόκειται για σύστημα φιλικότερο προς το περιβάλλον και απολύτως οικονομικό στη λειτουργία του, 

καθώς απαιτεί μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κι επιπλέον προφυλάσσει τα αντιδραστήρια 

από τυχόν αλλοίωσή τους σε περίπτωση ενδεχόμενης βλάβης του αναλυτή ή αιφνίδιας διακοπής της 

παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Συνεπώς, η θέσπιση της επίμαχης προδιαγραφής, προσδιορίζει 

συγκεκριμένη τεχνική λύση και όχι όπως θα έπρεπε, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της μακρόχρονης 

συντήρησης των αντιδραστηρίων επί του αναλυτή, δημιουργώντας έτσι αδικαιολόγητα εμπόδια στην 

ανάπτυξη του ανταγωνισμού   

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προτείνουμε την αναδιατύπωση της προδιαγραφής ως εξής:  

« Να υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς φύλαξης των  αντιδραστηρίων επί του αναλυτή ώστε να 

εξασφαλίζεται η μακρόχρονη συντήρηση και παραμονή τους επί του αναλυτή καθώς και η δυνατότητα 

αυτόματης αναγνώστες γραμμικού κώδικα (barcode) για την αυτόματη αναγνώριση των 

αντιδραστηρίων.» 

  

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

Με εκτίμηση, 

Roche Diagnostics Hellas A.E. 


