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                                                                                        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Θ 

               ασ γνωρίηουμε ότι ςτθν διακιρυξθ 99/2019 για προμικεια Αντιδραςτθρίων Μικροβιολογικοφ δια χειρόσ, 

οι προςφορζσ κα υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ η για κάθε είδος χωριστά και όχι για 

κάκε ομάδα ξεχωριςτά όπωσ εκ παραδρομισ αναγράφεται ςτθ ςελίδα 4 τθσ διακιρυξθσ. 

Επιςυνάπτουμε πίνακα με τον προχπολογιςμό του κάκε είδουσ: 

 

 
Α ΣΑΧΕΙΕ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ Ε ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΘΜΑΣΑ 

 

Α/α Είδοσ 
Περιγραφι εξζταςθσ Σεχνικά 

χαρακτθριςτικά 

Μονάδα 
Μζτρθςθ

σ 

Ποςότθ
τα 

Σιμι 
μονάδασ 

Π/Τ 
ποςό 

1 

υγκολλθτινοαντιδρά
ςεισ για 

ομαδοποίθςθ 
ςτρεπτοκόκκων 

Να προςφερκοφν αντιδραςτιρια για 
ομαδοποίθςθ ςτρεπτοκόκκων β-

αιμολυτικϊν ςτρεπτοκόκκων ςτισ ομάδεσ Α, 
Β, C, D, F, G κατά Lancefield των 50-60 τεςτ. 

Να αναφερκοφν ευαιςκθςίεσ και 
ειδικότθτεσ ανά ομάδα. Να υπάρχουν από 

τθν εταιρεία όλεσ οι ομάδεσ, extraction 
enzymes και controls απαραιτιτωσ. Πλιρεσ 

κιτ κεχρωςμζνων λάτεξ με όλα τα 
απαραίτθτα για τθν εξζταςθ που να 

περιλαμβάνει ενηυμικι εκχφλιςθ και κετικό 
μάρτυρα. Επικυμθτι μζςθ ειδικότθτα 

περίπου 99% και μζςθ ευαιςκθςία > 96%. 
Μεγάλθ θμερομθνία λιξθσ. Να φζρει 

ςιμανςθ IVD CE Mark. 

τεςτ 300 1,14-1,44 432 

Χίοσ 2/1/2020 

Α.Π: 29 



2 
υγκολλθτινοαντίδρα
ςθ ςταφυλοκόκκων 

S.aureus 

Nα προςφερκεί πλιρεσ κιτ ςυγκόλλθςθσ 
λάτεξ επί πλακόσ για τον διαχωριςμό του 

Staphylococcus aureus από άλλα είδθ 
ςταφυλοκόκκων μζςω του προςδιοριςμοφ 
φπαρξθσ τθσ πρωτείνθσ Α, του παράγοντα 

πιξθσ και ειδικϊν επιφανειακϊν αντιγόνων 
των Staphylococcus aureus. Σο κιτ να ζχει 

ευαιςκθςία > 99% και ειδικότθτα > 95%. Σο 
κιτ να περιζχει και control latex, αρνθτικό 

και κετικό μάρτυρα. Να ζχει μεγάλθ 
θμερομθνία λιξθσ. Να φζρει ςιμανςθ IVD 

CE Mark. 

τεςτ 300 
0,33-
0,595 

178,5 

3 
Ανίχνευςθ διαλυτοφ 
αντιγόνου Legionella 

ςτα οφρα 

Αναηιτθςθ Ag Legionella ςτα οφρα με 
μζκοδο ανοςοχρωματογραφίασ ςε καςζτα. 

Να προςφζρει άμεςο ποιοτικό 
προςδιοριςμό αντιγόνων Legionella 

pneumophila οροτφπου 1 και 6 ςε δείγματα 
οφρων. Επικυμθτι ςχετικι ευαιςκθςία > 

94% και ειδικότθτα 100%. Φφλαξθ και ςε κ 
δωματίου. Να περιλαμβάνει κετικό και 
αρνθτικό μάρτυρα και διαβακμιςμζνθ 

πιπζτα μίασ χριςεωσ. Μεγάλθ θμερομθνία 
λιξθσ. Να φζρει ςιμανςθ IVD CE Mark. 

τεςτ 40 4,44-19,9 177,6 

4 

Άμεςθ ανίχνευςθ 
αντιγόνου 

S.pneumoniae ςε 
δείγμα οφρων με 

ανοςοχρωματογραφί
α 

Να προςφερκεί κιτ ανίχνευςθσ αντιγόνου 
S.pneumoniae ςτα οφρα με δυνατότθτα 
χριςθσ και ςτο ΕΝΤ με μζκοδο ταχείασ 

ανοςοχρωματογραφίασ ςε καςζτα. 
Απάντθςθ εντόσ 10-20 λεπτϊν. Ευαιςκθςία 

> 85% και ειδικότθτα > 90%. Μεγάλθ 
θμερομθνία λιξθσ. Να φζρει ςιμανςθ IVD 

CE Mark. 

τεςτ 50 5 250 

5 

Ανίχνευςθ αντιγόνου 
και τοξινϊν 

Clostridium difficile 
ταυτόχρονα 

Να προςφερκεί κιτ για ταυτόχρονθ 
ανίχνευςθ αντιγόνου GDH και τοξινϊν Α και 
Β του C. difficile ςε δείγματα κοπράνων. Να 

ανιχνεφει ταυτόχρονα ςε καςζτα το 
αντιγόνο (glutamate dehydrogenase) και τισ 

τοξίνεσ Α και Β με λιψθ αποτελζςματοσ 
εντόσ 15 λεπτϊν. Σο τεςτ να ανιχνεφει 

επίπεδα τοξίνθσ για τθν Α τουλάχιςτον < 
1ng/ml, για τθν Β < 0,3 ng/ml και για GDH < 
1ng/ml. Θα αξιολογθκοφν τα κατϊτερα όρια 
ανίχνευςθσ. Θ ςυςκευαςία να διακζτει όλα 

τα απαραίτθτα αναλϊςιμα για τθν 
πραγματοποίθςθ τθσ εξζταςθσ και κετικό 

μάρτυρα. Επικυμθτι μζςθ ευαιςκθςία 
(GDH/τοξινϊν) > 95% και ειδικότθτα > 99%. 

Μεγάλθ θμερομθνία λιξθσ. Να φζρει 
ςιμανςθ IVD CE Mark. 

τεςτ 200 6,6-7,12 1424 



6Α 
Ανίχνευςθ τοξινϊν C. 

difficile 

Ποιοτικι ανίχνευςθ τθσ τοξίνθσ C.difficile A 
και τθσ τοξίνθσ C.difficile B ςε δείγματα 
κοπράνων με ανοςοενηυμικι μζκοδο 
sandwitch δφο ςταδίων με χριςθ τθσ 

τεχνικισ ELFA, με ευαιςκθςία PPV & NPV 
πάνω από 97% ςε ςφγκριςθ με τθν εξζταςθ 
κυτταροτοξικότθτασ (μζκοδοσ αναφοράσ) 

τεςτ 180 7 1260 

6Β 
Ανίχνευςθ Αντιγόνου 

C. difficile 

Ποιοτικι ανίχνευςθ του αντιγόνου GDH του 
C.difficile ςε δείγματα κοπράνων με 

ανοςοενηυμικι μζκοδο sandwitch δφο 
ςταδίων με χριςθ τθσ τεχνικισ ELFA, με 

ευαιςκθςία PPV & NPV πάνω από 97% ςε 
ςφγκριςθ με τθν εξζταςθ 

κυτταροτοξικότθτασ (μζκοδοσ αναφοράσ) 

τεςτ 180 6 1080 

7 

Προςδιοριςμόσ 
αντιγόνων ςτο ΕΝΤ 

με μεκοδολογία latex 
agglutination 

Να προςφερκεί κιτ latex  για ποιοτικι 
ανίχνευςθ αντιγόνων : Streptococcus 

ομάδοσ Β, Haemophilus influenzae τφπου β, 
Streptococcus pneumoniae, Neisseria 

meningitidis ομάδων A,C, Y, W135 (ςε μία 
αντίδραςθ) και Neisseria meningitidis 

ομάδοσ b και Escherichia coli K1 (ςε μία 
αντίδραςθ) ςε δείγματα ΕΝΤ, άλλων 

ςωματικϊν υγρϊν όπωσ ορό ι οφρα, ςε 
υπερκείμενο από κετικζσ αιμοκαλλιζργειεσ 

και από καλλιζργθμα. Σο κιτ να 
περιλαμβάνει οπωςδιποτε και φιαλίδια 

ελζγχου του λάτεξ. να ζχει ευαιςκθςία ζωσ 
και 97% (ανάλογα με τθν ομάδα) και μζςθ 

ειδικότθτα 98%. Μεγάλθ θμερομθνία λιξθσ. 
Να φζρει ςιμανςθ IVD CE Mark. 

τεςτ 150 8,5 1275 

8 

Σαχεία ανίχνευςθ 
ετερόφιλων 

αντιςωμάτων ςτον 
ορό με 

ανοςοχρωματογραφί
α 

Να προςφερκεί πλιρεσ κιτ ανίχνευςθσ 
ετερόφιλων αντιςωμάτων των 25 τεςτ ςε 

καςζτα 5 mm από δείγμα οροφ ι 
πλάςματοσ. Επικυμθτόσ χρόνοσ ανίχνευςθσ 

2-5 λεπτά. Να περιζχει ενςωματωμζνο 
control ελζγχου του αποτελζςματοσ. Θ 

μζκοδοσ να ζχει ευαιςκθςία και ειδικότθτα 
> 98,5%. διατιρθςθ και ςε κ δωματίου. 
Μεγάλθ θμερομθνία λιξθσ. Να φζρει 

ςιμανςθ IVD CE Mark. 

κιτ 4 35-40 160 



9 

Tαχεία εξζταςθ για 
ανίχνευςθ αντιγόνου 
Influenza A και Β με 

ανοςοχρωματογραφί
α 

Να προςφερκεί κιτ ζωσ 2 βθμάτων ςε 
καςζτα για τθν ποιοτικι ανίχνευςθ και τον 

διαχωριςμό των αντιγόνων του ιοφ τθσ 
γρίππθσ τφπου Α και τφπου Β ςε ρινικό ι 

φαρυγγικό δείγμα από ςτυλεό ι 
ρινοφαρυγγικό ζκπλυμα αςκενϊν με 

ανοςοχρωματογραφία. Να μθν υπάρχουν 
περιοριςμοί και να μθν επθρεάηονται τα 

αποτελζςματα τθσ εξζταςθσ από τθν χριςθ 
διάφορων υλικϊν μεταφοράσ του 

δείγματοσ. Να προςφερκοφν και κετικόσ / 
αρνθτικόσ μάρτυρασ ςε swabs ι άλλθ 
μορφι. Να ζχει ευαιςκθςία 100% και 

ειδικότθτα 100%. Ανάγνωςθ του 
αποτελζςματοσ να γίνεται εντόσ 10-15 

λεπτϊν. Μεγάλθ θμερομθνία λιξθσ. Να 
φζρει ςιμανςθ IVD CE Mark. 

τεςτ 100 2,84-8,9 284 

10 

Ανίχνευςθ αντιγόνου 
χλαμυδίων ςε 
δείγματα του 

ουρογεννθτικοφ με 
ανοςοχρωματογραφί

α 

Να προςφερκεί πλιρεσ κιτ 20 τεςτ ταχείασ 
ποιοτικισ ανίχνευςθσ Chlamydia 

trachomatis ςε οφκαλμικά, τραχθλικά και 
ουρθκρικά δείγματα με 

ανοςοχρωματογραφία ςε καςζτα των 5 mm 
με μονοκλωνικό αντίςωμα. Σο τεςτ να 

διαβάηεται ςε 5-10 λεπτά και να περιζχει 
ενςωματωμζνο control ελζγχου του 

αποτελζςματοσ. το τεςτ να ελζγχει και τουσ 
15 υποτφπουσ του C. trachomatis χωρίσ να 
επθρεάηεται από άλλα ςτελζχθ χλαμυδίων. 

Επικυμθτι ευαιςκθςία αποτελζςματοσ 
4χ10^3 IFU/ml (περίπου 98%) και 

ειδικότθτα > 94%. Να περιζχει επιπλζον 
ςτυλεοφσ δειγματολθψίασ με άκρθ Dacron 

και ςωλθνάριο εκχφλιςθσ. Διατιρθςθ και ςε 
κ δωματίου. Μεγάλθ θμερομθνία λιξθσ. Να 

φζρει ςιμανςθ IVD CE Mark. 

κιτ 5 30 150 



11 

Ανίχνευςθ 
αιμοςφαιρίνθσ ςτα 

κόπρανα με 
ανοςοχρωμαςτογρα

φία 

Να προςφερκεί κιτ ανίχνευςθσ τθσ 
ανκρϊπινθσ αιμοςφαιρίνθσ με μονοκλωνικά 

αντιςϊματα, με μεγάλθ ευαιςκθςία, ςε 
μορφι καςζτασ 5 mm για ευκρινζσ 

αποτζλεςμα. Να ανιχνεφει τισ 
ςυγκεντρϊςεισ ανκρϊπινθσ αιμοςφαιρίνθσ 

ςε δείγματα κοπράνων από 40 ng/ml με 
ευαιςκθςία > 96% και ειδικότθτα 95%. Θ 
απάντθςθ να δίνεται εντόσ 5 λεπτϊν. να 
περιζχει ενςωματωμζνο control ελζγχου 
του αποτελζςματοσ. Πλιρεσ κιτ που να 

περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα για τθν 
εξζταςθ, ενϊ τα ςωλθνάρια επεξεργαςίασ 

να μποροφν να ςυντθριςουν το δείγμα ζωσ 
και για 15 μζρεσ. Σο αποτζλεςμα να μθν 
επθρεάηεται από τθν δίαιτα του αςκενι. 
Φφλαξθ ςε κ δωματίου. Να ζχει IVD CE 

Mark. 

τεςτ 1000 0,55 550 

12 

Σαχεία ανίχνευςθ 
HCG (τεςτ κφθςθσ) με 
ανοςοχρωματογραφί

α 

Nα προςφερκεί κιτ 25 τεςτ ανίχνευςθσ τθσ 
χοριακισ γοναδοτροπίνθσ ςε δείγμα οφρων 
ςε μορφι καςζτασ 4 mm με μονοκλωνικό 

αντίςωμα. HCG τεςτ με όριο ανίχνευςθσ τα 
20 mIU/ml και 99,9% ςφμπτωςθ 

αποτελεςμάτων με άλλεσ πιο ευαίςκθτεσ 
τεχνικζσ. Σα τεςτ από 20 mIU/ml και κάτω 

δεν κα αξιολογθκοφν λόγω πικανϊν 
διαςταυροφμενων αντιδράςεων με άλλεσ 
ορμόνεσ ι βακτιρια. Να μθν απαιτείται 

προςκικθ άλλου αντιδραςτθρίου, να 
διαβάηεται ςε 1-5 λεπτά και να περιζχει 

ενςωματωμζνο control ελζγχου του 
αποτελζςματοσ. Ακρίβεια αποτελζςματοσ 

100% (ειδικότθτα και ευαιςκθςία 100% ςτισ 
20 mIU/ml). Διατιρθςθ ςε κ δωματίου. 

Μεγάλθ θμερομθνία λιξθσ. Να ζχει IVD CE 
Mark. 

test 2000 0,119-0,5 238 

13A 

Ανίχνευςθ αντοχϊν 
με 

ανοςοχρωματογραφί
α 

Nα προςφερκεί κιτ 20 τεςτ για ανίχνευςθ 
των 5 κυριότερων καρβαπεμεναςϊν ( ςε μία 

καςζτα) ςε μικροβιακά ςτελζχθ με 
ανοςοχρωματογραφία ςε μορφι καςζτασ 

και ανάγνωςθ αποτελζςματοσ ςε 10-15 
λεπτά. Ευαιςκθςία και ειδικότθτα μεκόδου 
> 98% ςυγκρινόμενο με μζκοδο αναφοράσ 

(μοριακι τεχνικι). Μεγάλθ θμερομθνία 
λιξθσ. Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε 

αποικίεσ αλλά και ςε δείγμα κετικισ 
αιμοκαλλιλζργειασ. Να φζρει ςιμανςθ IVD 

CE Mark. 

κιτ 2 380 760 



13Β 

Κιτ επεξεργαςίασ 
δειγματων από 

κετικι 
αιμικαλλιζργεια 

ςυμβατό με το κιτ 
ανίχνευςθσ αντοχϊν 

Κιτ επεξεργαςίασ δειγματων από κετικι 
αιμικαλλιζργεια ςυμβατό με το κιτ 

ανίχνευςθσ  των 5 καρβαπενεμαςϊν ςε μία 
καςζτα με ανοςοχρωματογραφία. Να ζχει 

ςιμανςθ CE IVD. 

κιτ 1 160 160 

14 Brucella Rose Bengal 

Brucella Rose Bengal με 
ςυγκολλθτινοαντίδραςθ. Ανίχνευςθ Brucella 

abortus με κεχρωςμζνο αντιγόνο Rose 
Bengal. Μεγάλθ θμερομθνία λιξθσ. Να 

φζρει ςιμανςθ Ce IVD Mark. 

τεςτ 150 0,281 42,15 

 
Β 

ΕΣΟΙΜΑ ΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Ε ΣΡΤΒΛΙΑ ΚΑΙ 
ΩΛΘΝΑΡΙΑ     

 
Γενικζσ 

προδιαγραφζσ 

υςκευαςία των 10  τρυβλίων petri, των 
90mm, με πάχοσ υλικοφ 3-4 mm (3-4 mm 

ςτα απλά, 4mm ςτο αντιβιόγραμμα)ςε 
προςφορά ςυςκευαςίασ ανά ζνα ( προσ 

αποφυγιν επιμολφνςεων και λιξθσ πριν τθν 
χριςθ). Να κατατεκεί επίςθμο αρχείο του 

οίκου παραςκευισ που κα αναφζρει χρόνο 
ηωισ από τθν παραςκευι, ςυνκικεσ 

φφλαξθσ, ςυςκευαςία, κωδικό είδουσ και 
ευαιςκθςία ςτο φωσ. Να φζρουν CE IVD 

Mark, ISO παραγωγισ, ISO 
διακίνθςθσ/εμπορίασ. Να κατατεκοφν ανά 
κωδικό ςτα δικαιολογθτικά ι ςτθν τεχνικι 

προςφορά. ε ειδικά κρεπτικά υλικά να 
δθλωκεί θ ςφςταςθ των supplements και θ 

επίςθμθ ονομαςία τουσ εκτόσ τθσ 
εμπορικισ. Προθγοφμενθ εμπειρία του 

εργαςτθρίου μασ ςε ποιότθτα υλικϊν και 
χρόνο παράδοςθσ  κα αξιολογθκεί. Να 

αναφερκοφν οι χρόνοι λιξεωσ των υλικϊν 
από τθν παραγωγι, τα υλικά με τθ 

μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ κα προτιμθκοφν. 
Επίςθσ ο χρόνοσ παράδοςθσ ςε ςχζςθ με 

τον χρόνο παραγωγισ να είναι ο 
ςυντομότεροσ δυνατόσ. Θρεπτικά υλικά των 
οποίων θ διάρκεια ηωισ μετά τθν παράδοςθ 

είναι μικρότερθ των 40 θμερϊν δεν κα 
γίνονται δεκτά. Για τα κρεπτικά υλικά ςε 

ςωλθνάρια να φζρουν βιδωτό πϊμα 
αςφαλείασ και ανκεκτικό ςωλθνάριο. να 

προςκομιςκοφν QC reports ενδεικτικά των 
ποιοτικϊν ελζγχων που γίνονται προσ 

αξιολόγθςθ. 

    

15 

Καλλιζργεια 
μυκοβακτθριδίων ςε 

ςτερεά κρεπτικά 
υλικά (Lowenstein-

Jensen) ςε 
ςωλθνάρια 

Να προςφερκοφν ςωλθνάρια για 
καλλιζργεια μυκοβακτθριδίων Lowenstein-

Jensen με βιδωτό μεταλλικό πϊμα 
αςφαλείασ και ςε ανκεκτικό ςωλθνάριο. Να 

προςφερκεί κιτ λίγων ςωλθναρίων με 
μεγάλθ θμερομθνία λιξθσ άνω των 6 

μθνϊν. Να φζρει ςιμανςθ CE IVD Mark. 

ςωλθνάρ
ια 

500 0,845-2,2 422,5 



16 Mueller Hinton agar 

Να προςφερκοφν ζτοιμα τρυβλία Mueller 
Hinton agar για τθν δοκιμι ευαιςκθςίασ των 

μικροβίων ςτα αντιβιοτικά, που να 
χρθςιμοποιείται ςτισ διεκνϊσ 

αναγνωριςμζνεσ πρότυπεσ μεκόδουσ για 
απαιτθτικοφσ μικροοργανιςμοφσ ςφμφωνα 
με το πρότυπο EUCAST. Διαμζτρου 90 mm 

ςε ςυςκευαςία των 5 -10 τρυβλίων, με 
διάρκεια ηωισ από τθν παραγωγι 

τουλάχιςτον 4 μινεσ, να προςκομιςτεί 
ζγγραφο του οίκου. Να φζρει ςιμανςθ CE 

IVD Mark. 

τρυβλία 100 0,39 39 

17 
Ζτοιμα αιματοφχα 
τρυβλία με αίμα 

προβάτου 

Να προςφερκεί αιματοφχο βάςθσ Columbia 
με 5% απινιδωμζνο αίμα προβάτου για τθν 
ανάπτυξθ απαιτθτικϊν μικροοργανιςμϊν 

και τθν δθμιουργία διαυγοφσ αιμόλυςθσ.  ε 
ςυςκευαςία των 10 -20 τρυβλίων με 

διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 2 μινεσ από τθν 
παραγωγι του, να προςκομιςτεί ζγγραφο 

του οίκου. Να φζρει ςιμανςθ CE IVD Mark. 

τρυβλία 8000 0,31-0,9 2480 

18 
Ζτοιμα τρυβλία Mac 

Conkey agar No 2 

Να προςφερκοφν ζτοιμα τρυβλία Mc 
Conkey agar No 2 για τθν τθν καλλιζργεια 
και ταυτοποίθςθ των εντεροβακτθριδίων 
και του εντεροκόκκου, διαμζτρου 90 mm, 

με διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 4 μινεσ από 
τθν παραγωγι τουσ, να προςκομιςτεί 

ζγγραφο του οίκου. Να φζρουν ςιμανςθ CE 
IVD Mark. 

τρυβλία 8000 0,43-0,75 3440 

19Α 
Ζτοιμα τρυβλία 
Mueller-Hinton 

Να προςφερκοφν ζτοιμα τρυβλία Mueller 
Hinton agar για τθν δοκιμι ευαιςκθςίασ των 

μικροβίων ςτα αντιβιοτικά, που να 
χρθςιμοποιείται ςτισ διεκνϊσ 

αναγνωριςμζνεσ πρότυπεσ μεκόδουσ για 
απαιτθτικοφσ μικροοργανιςμοφσ ςφμφωνα 
με το πρότυπο EUCAST. Διαμζτρου 120 mm 

ςε ςυςκευαςία των 5 -10 τρυβλίων, με 
διάρκεια ηωισ από τθν παραγωγι 

τουλάχιςτον 4 μινεσ, να προςκομιςτεί 
ζγγραφο του οίκου. Να φζρει ςιμανςθ CE 

IVD Mark. 

τρυβλία 1000 0,885 885 



19Β 
Ζτοιμα τρυβλία 

Mueller-Hinton με 5% 
αίμα αλόγου 

Να προςφερκοφν ζτοιμα τρυβλία Mueller 
Hinton agar με 5% αίμα αλόγου για τθν 

δοκιμι ευαιςκθςίασ των ςτρεπτοκόκκων 
ςτα αντιβιοτικά, που να χρθςιμοποιείται 
ςτισ διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ πρότυπεσ 

μεκόδουσ για απαιτθτικοφσ 
μικροοργανιςμοφσ ςφμφωνα με το πρότυπο 
EUCAST. Διαμζτρου 120 mm ςε ςυςκευαςία 
των 5 -10 τρυβλίων, με διάρκεια ηωισ από 

τθν παραγωγι τουλάχιςτον 4 μινεσ, να 
προςκομιςτεί ζγγραφο του οίκου. Να φζρει 

ςιμανςθ CE IVD Mark. 

τρυβλία 100 0,885 88,5 

20Α Ηωμόσ ινδόλθσ 

Να προςφερκεί ταυτοποιθτικόσ ηωμόσ για 
τον ζλεγχο παραγωγισ ινδόλθσ ςε 

ςωλθνάρια των 2 ml. Μεγάλθ θμερομθνία 
λιξθσ. Να φζρει ςιμανςθ IVD CE Mark. 

ςωλθνάρ
ια 

300 0,52 156 

20Β 
Αντιδραςτιριο 

Kovacs 

Να προςφερκεί αντιδραςτιριο Kovacs για 
τον ζλεγχο τθσ παραγωγισ ινδόλθσ  ςε 

φιαλίδιο των 10-30 ml 
φιαλίδια 20 1 20 

21 
Ζτοιμα τρυβλία 

Mannitol Salt Agar 
(Chapman) 

Να προςφερκοφν ζτοιμα τρυβλία Mannitol 
Salt Agar για τθν  καλλιζργεια και 
απομόνωςθ του ςταφυλοκόκκου, 

διαμζτρου 90 mm, με διάρκεια ηωισ 
τουλάχιςτον 4 μινεσ από τθν παραγωγι 

τουσ, να προςκομιςτεί ζγγραφο του οίκου. 
Να φζρουν ςιμανςθ CE IVD Mark. 

τρυβλία 1000 0,39 390 

22 

Ζτοιμα τρυβλία 
Sabouraud Dextrose 

Agar w/ 
Chloramphenicol 

Να προςφερκοφν ζτοιμα τρυβλία 
sabouraud dextrose agar με 

χλωραμφαινικόλθ για τθν καλλιζργεια των 
μυκιτων, διαμζτρου 90 mm, με διάρκεια 

ηωισ τουλάχιςτον 4 μινεσ από τθν 
παραγωγι του, να προςκομιςτεί ζγγραφο 

του οίκου. Να φζρουν ςιμανςθ CE IVD 
Mark. 

τρυβλία 1000 0,34-0,8 340 

23 
Ζτοιμα τρυβλία 

Dermatophyte Test 
Agar 

Να προςφερκοφν ζτοιμα τρυβλία 
Dermatophyte Test Agar για τθν καλλιζργεια 

και απομόνωςθ των πακογόνων μυκιτων, 
διαμζτρου 90 mm, ςε ςυςκευαςία των 10 

τρυβλίων λόγω μικρισ ποςότθτασ, με 
διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 4 μινεσ από τθν 
παραγωγι τουσ, να προςκομιςτεί ζγγραφο 

του οίκου. Να φζρουν ςιμανςθ CE IVD 
Mark. 

τρυβλία 50 0,65 32,5 



24 
Ζτοιμα τρυβλία 

Campylobacter Agar 

Να προςφερκοφν ζτοιμα τρυβλία 
Campylobacter Agar για τθν εκλεκτικι 
καλλιζργεια campylobacter spp. ςτα 

κόπρανα, διαμζτρου 90 mm, ςε ςυςκευαςία 
των 10 τρυβλίων λόγω μικρισ ποςότθτασ, 

με διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 4 μινεσ από 
τθν παραγωγι τουσ, να προςκομιςτεί 

ζγγραφο του οίκου. Να φζρουν ςιμανςθ CE 
IVD Mark. 

τρυβλία 200 0,62-0,69 124 

25 
Ζτοιμα τρυβλία S.S. 

agar 

Να προςφερκοφν ζτοιμα τρυβλία 
Salmonella Shigella agar για τθν εκλεκτικι 

καλλιζργεια των ειδϊν Salmonella και 
Shigella ςτα κόπρανα, διαμζτρου 90 mm, με 
διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 2 μινεσ από τθν 
παραγωγι τουσ, να προςκομιςτεί ζγγραφο 

του οίκου. Να φζρουν ςιμανςθ CE IVD 
Mark. 

τρυβλία 3000 0,32-0,8 960 

26 
Ζτοιμα τρυβλία 
Chocolate agar 

Να προςφερκοφν ζτοιμα τρυβλία Chocolate 
agar για τθν καλλιζργεια μικροαερόφιλων 

βακτθρίων (αιμόφιλοσ, ναιςςζριεσ), 
διαμζτρου 90 mm, με διάρκεια ηωισ 

τουλάχιςτον 2 μινεσ από τθν παραγωγι 
τουσ, να προςκομιςτεί ζγγραφο του οίκου. 

Να φζρουν ςιμανςθ CE IVD Mark. 

τρυβλία 2000 0,41 820 

27 

Ζτοιμα τρυβλία Blood 
agar-Mac Conkey 

agar No2 
(διχοτομθμζνα 

τρυβλία) 

Να προςφερκοφν ζτοιμα τρυβλία 
διχοτομθμζνα Blood agar- Mac conkey agar 

No 2  για τθν καλλιζργεια όλων των 
αερόβιων μικροβίων ςτο Blood agar και τθν 
καλλιζργεια των εντεροβακτθριδίων και του 

εντεροκόκκου ςτο Mac Conkey agar, 
διαμζτρου 90 mm, με διάρκεια ηωισ 

τουλάχιςτον 1,5 μινα από τθν παραγωγι 
τουσ, να προςκομιςτεί ζγγραφο του οίκου. 

Να φζρουν ςιμανςθ CE IVD Mark. 

τρυβλία 7000 0,52-0,94 3780 

28 
Ζτοιμα ςωλθνάρια 

Kligler iron agar 

Να προςφερκοφν ζτοιμα ςωλθνάρια kligler 
iron agar , όγκου 3 ml, με μεγάλθ διάρκεια 
ηωισ άνω των 6 μθνϊν από τθν παραγωγι 
τουσ, να προςκομιςτεί ζγγραφο του οίκου. 

Να φζρουν ςιμανςθ CE IVD Mark. 

ςωλθνάρ
ια 

200 0,52-1,2 104 

29 
Ζτοιμα ςωλθνάρια 
Todd-Hewitt broth 

Να προςφερκοφν ζτοιμα ςωλθνάρια Todd-
Hewitt broth , όγκου 2 ml, με διάρκεια ηωισ 
άνω των 6 μθνϊν από τθν παραγωγι τουσ, 
να προςκομιςτεί ζγγραφο του οίκου. Να 

φζρουν ςιμανςθ CE IVD Mark. 

ςωλθνάρ
ια 

50 0,55 27,5 

30 
Ζτοιμα ςωλθνάρια 

Thioglycolate 
medium (Brewer) 

Να προςφερκοφν ζτοιμα ςωλθνάρια 
Thioglycolate medium, όγκου 10 ml, με 

διάρκεια ηωισ άνω των 6 μθνϊν από τθν 
παραγωγι τουσ, να προςκομιςτεί ζγγραφο 

του οίκου. Να φζρουν ςιμανςθ CE IVD 
Mark. 

ςωλθνάρ
ια 

500 0,4 200 



31 
Ζτοιμα ςωλθνάρια 

Selenite-F Broth 

Να προςφερκοφν ζτοιμα ςωλθνάρια 
selenite-F Broth , όγκου 10 ml, με διάρκεια 
ηωισ άνω των 5 μθνϊν από τθν παραγωγι 
τουσ, να προςκομιςτεί ζγγραφο του οίκου. 

Να φζρουν ςιμανςθ CE IVD Mark. 

ςωλθνάρ
ια 

500 0,52-1,0 260 

 
Γ 

ΣΑΤΣΟΠΟΙΘΣΙΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ ΓΙΑ ΧΡΘΘ 
ΧΩΡΙ ΜΘΧΑΝΘΜΑ     

 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΘΘ GRAM 

ΑΡΝΘΣΙΚΩΝ 

Να προςφερκοφν ταινίεσ ταυτοποίθςθσ για 
gram (-) εντεροβακτθριακά και αηυμωτικά  

με 20 βιοχθμικζσ ιδιότθτεσ κακϊσ και 
ταινίεσ ταυτοποίθςθσ για ναιςςζριεσ και 
αιμόφιλουσ με 12 βιοχθμικζσ ιδιότθτεσ 

ταχείασ επϊαςθσ 2 ωρϊν. Να προςφερκοφν 
και τα απαραίτθτα ςυνοδά αντιδραςτιρια. 
Οι παραπάνω ταινίεσ να χρθςιμοποιοφν τθν 

ίδια μεκοδολογία, να ταυτοποιοφν πάνω 
από 800 είδθ μικροβίων και να υπάρχει θ 

δυνατότθτα επεξεργαςίασ των 
αποτελεςμάτων από ειδικό λογιςμικό με 

δυνατότθτα ζκδοςθσ αποτελεςμάτων. 

    

32 
ΕΝΣΕΡΟΒΑΚΣΘΡΙΑΚΩ

Ν 

Να προςφερκεί ςφςτθμα ταυτοποίθςθσ με 
20 βιοχθμικζσ ιδιότθτεσ για gram (-) 

αρνθτικά αερόβια βακτθρίδια. Μεγάλθ 
θμερομθνία λιξθσ. Να φζρουν CE IVD Mark. 

τεςτ 200 6,8 1360 

33 
ΑΗΤΜΩΣΙΚΩΝ GRAM 

ΑΡΝΘΣΙΚΩΝ 

Να προςφερκεί ςφςτθμα ταυτοποίθςθσ με 
20 βιοχθμικζσ ιδιότθτεσ για gram (-) 

αρνθτικά βακτθρίδια αηυμωτικά. Μεγάλθ 
θμερομθνία λιξθσ. Να φζρουν CE IVD Mark. 

τεςτ 50 6,8 340 

34 
ΑΠΑΙΣΘΣΙΚΩΝ GRAM 

(-) (NEISSERIA, 
HAEMOPHILUS) 

Να προςφερκεί ςφςτθμα ταυτοποίθςθσ με 
12 βιοχθμικζσ ιδιότθτεσ για ναιςςζριεσ και 

αιμόφιλουσ ςε 2 ϊρεσ. Μεγάλθ θμερομθνία 
λιξθσ. Να φζρουν CE IVD Mark. 

τεςτ 25 6,8 170 

 
ΣΑΤΣΟΠΟΙΘΘ GRAM 

ΘΕΣΙΚΩΝ 

Να προςφερκοφν ταινίεσ ταυτοποίθςθσ για 
gram (+)   με 20 βιοχθμικζσ ιδιότθτεσ. Να 
προςφερκοφν και τα απαραίτθτα ςυνοδά 
αντιδραςτιρια. Οι παραπάνω ταινίεσ να 
χρθςιμοποιοφν τθν ίδια μεκοδολογία, να 

ταυτοποιοφν πάνω από 800 είδθ μικροβίων 
και να υπάρχει θ δυνατότθτα επεξεργαςίασ 
των αποτελεςμάτων από ειδικό λογιςμικό 
με δυνατότθτα ζκδοςθσ αποτελεςμάτων. 

    

35 STAPHYLOCOCCUS 

Να προςφερκεί ςφςτθμα ταυτοποίθςθσ με 
20 βιοχθμικζσ ιδιότθτεσ για Staphylococcus 
spp. Μεγάλθ θμερομθνία λιξθσ. Να φζρουν 

CE IVD Mark. 

τεςτ 100 6,8 680 

36 STREPTOCOCCUS 

Να προςφερκεί ςφςτθμα ταυτοποίθςθσ με 
20 βιοχθμικζσ ιδιότθτεσ για Streptococcus 

spp.. Μεγάλθ θμερομθνία λιξθσ. Να 
φζρουν CE IVD Mark. 

τεςτ 25 6,8 170 



37 CORYNEBACTERIUM 

Να προςφερκεί ςφςτθμα ταυτοποίθςθσ με 
20 βιοχθμικζσ ιδιότθτεσ για 

κορυνοβακτθρίδια. Μεγάλθ θμερομθνία 
λιξθσ. Να φζρουν CE IVD Mark. 

τεςτ 25 6,8 170 

 
ΜΤΚΟΠΛΑΜΑΣΑ 

     

38 

Mycoplasma/Ureapla
sma (ςυνδιαςμόσ 

ταυτοποίθςθσ, 
τιτλοποίθςθσ και 

ελζγχου 
ευαιςκθςίασ) 

Ανίχνευςθ Ureaplasma urealiticum και 
Mycoplasma hominis και διαχωριςμόσ με 

ταυτοποίθςθ, τιτλοποίθςθ και 
αντιβιόγραμμα ςε πάνω από 10 αντιβιοτικά 

ςε 1-2 ςυγκεντρϊςεισ ζκαςτο. Σο κιτ να 
περιζχει όλα τα απαιτοφμενα για 

ταυτόχρονο ζλεγχο ταυτοποίθςθσ, 
τιτλοποίθςθσ και ευαιςκθςίασ ςε ίςο 

αρικμό και ενςωματωμζνο κετικό control. 
Να ελζγχει τθν ευαιςκθςία των 

μυκοπλαςμάτων ςε αντιβιοτικά με απλι 
χρωματικι αλλαγι. Ο ηωμόσ μεταφοράσ να 

περιζχει πολλοφσ αντιμικροβιακοφσ και 
αντιμυκθτιαςικϊν παράγοντεσ που να 

αναςτζλλουν μικρόβια τθσ χλωρίδασ που 
διαςποφν τθν ουρία. Ο ηωμόσ να μπορεί να 

ανακαλλιεργθκεί ϊςτε να επιτρζπει τθν 
ανίχνευςθ πχ candida spp και να 
επαναχρθςιμοποιθκεί για απλι 

μικροςκοπικι παρατιρθςθ ϊςτε να 
επιτρζπει τθν ανίχνευςθ ςτελεχϊν 

τριχομονάδων κλπ. Να φζρει CE IVD Mark. 

τεςτ 100 3,5-7,16 350 

 
Δ ΧΡΩΕΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 

    

 

ΓΕΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΧΡΩΕΩΝ 

Να προςφερκοφν οι παρακάτω χρϊςεισ για 
μικροβιολογικι χριςθ. Να είναι ςτακερζσ 
ωσ τθ λιξθ, να μθν κάνουν ιηιματα, να μθν 
χρειάηονται διικθςθ και να είναι ζτοιμεσ 

προσ χριςθ. 

    

39 GRAM ΧΡΩΘ 

Διαλφματα χρωςτικϊν για gram χρϊςθ 
ζτοιμα προσ χριςθ, ςε ςυςκευαςία κιτ 4 
φιαλιδίων με Crystal violet oxalate (5% 

crystal violet), Lugol PVP-stabilized solution, 
Safranine (1%) και αποχρωματιςτικό (50% 
alkool/45% acetone). Να προςφερκοφν κιτ 
ζωσ 4χ240 ml μεγάλθσ θμερομθνίασ λιξθσ. 

Σα αντιδραςτιρια να μθν απαιτοφν 
φιλτράριςμα, οφτε περαιτζρω κατεργαςία 
(να μθν είναι ςυμπυκωμζνεσ) και μετά το 

άνοιγμα να μθ χάνουν τθ ςτακερότθτά τουσ, 
ενϊ τα φιαλίδιά τουσ να είναι εφοδιαςμζνα 

με ειδικό ςταγονομετρικό ακροφφςιο με 
πϊμα, για οικονομικότερθ χριςθ. Μζςοσ 

χρόνοσ ανά δοκιμαςία 2,5 με 3 λεπτά. 
Φφλαξθ ςε κ 15-25οC. Να φζρουν ςιμανςθ 

CE IVD Mark. 

κιτ 4 35 140 



40 
Lactophenol cotton 

blue 

Διάλυμα χρωςτικισ Lactophenol cotton 
blue, ζτοιμο προσ χριςθ ςε υγρι μορφι για 
τθν χρϊςθ ςτοιχείων μυκιτων. υςκευαςία 
ςε 50 μικρζσ αμποφλεσ όγκου μζχρι  1 ml. 
Να ζχει CE IVD Mark. Μεγάλθ θμερομθνία 

λιξθσ. 

κιτ 1 110 110 

41 Ziel Nielsen χρϊςθ 

Διαλφματα χρωςτικϊν Ziel Nielsen ζτοιμα 
προσ χριςθ, ςε ςυςκευαςία κιτ 4 φιαλιδίων 

χ 250 ml με carbonic fuchsin, methylene 
blue και αποχρωματιςτικι αλκοόλθ ειδικι 

για Z.N.  Σα αντιδραςτιρια να μθν απαιτοφν 
φιλτράριςμα, οφτε περαιτζρω κατεργαςία 
(να μθν είναι ςυμπυκωμζνεσ) και μετά το 

άνοιγμα να μθ χάνουν τθ ςτακερότθτά τουσ. 
Μεγάλθ θμερομθνία λιξθσ.  Να φζρει 

ςιμανςθ CE IVD Mark. 

κιτ 2 30 60 

42 Lugol 

Lugol πυκνό για παράςιτα. υςκευαςία ςε 
50 μικρζσ αμποφλεσ όγκου μζχρι  1 ml. Να 

ζχει CE IVD Mark. Μεγάλθ θμερομθνία 
λιξθσ. 

κιτ 1 150 150 

43 KOH 10% 

Να προςφερκεί διάλυμα KOH 10% για τθν 
επεξεργαςία δζρματοσ, νυχιϊν κλπ, για 
ζλεγχο μυκιτων ςε ςυςκευαςία με 50 

αμποφλεσ όγκου μζχρι 1 ml. Να ζχι CE IVD 
Mark και μεγάλθ θμερομθνία λιξθσ. 

κιτ 1 110 110 

 
Ε ΕΛΕΓΧΟ ΕΤΑΙΘΘΙΑ ΜΕ ΔΙΚΙΑ 

    

 

Γενικζσ 
προδιαγραφζσ 

ελεγχου ευαιςκθςίασ 
ςτα αντιβιοτικά με τθ 
μζκοδο διάχυςθσ των 

δίςκων (μζκοδοσ 
Kirby-Bauer) 

Διςκία αντιβιοτικϊν για ζλεγχο ευαιςκθςίασ 
με τθ μζκοδο διάχυςθσ των δίςκων 

(μζκοδοσ Kirby-Βauer) με διανεμθτζσ. Να 
προςφερκοφν διςκία αντιβιοτικϊν ςτισ 
ηθτοφμενεσ ςυγκεντρϊςεισ EUCAST. Σα 

προςφερόμενα διςκία να είναι ςφμφωνα  
με τισ οδθγίεσ του  EUCAST. Να ζχουν 

ςιμανςθ IVD CE Mark. υςκευαςία ζωσ 4-5 
φυςίγγια με 50 διςκία ζκαςτο, όπου κάκε 

φυςίγγιο να είναι ςε μεμονωμζνθ 
ςφραγιςμζνθ εςωτερικι ςυςκευαςία blister 

με δικό του αφυγραντικό, ϊςτε να 
αποφεφγεται θ ζκκεςθ των ανοιγμζνων 

διςκίων ςε επίπεδα υγραςίασ που μπορεί 
να αδρανοποιιςουν το αντιβιοτικό και να 

αλλοιϊςουν τθν ποιότθτα των 
αποτελεςμάτων. υςκευαςίεσ με 

περιςςότερα blister αντιβιοτικϊν δεν κα 
αξιολογθκοφν λόγω περιοριςμζνθσ χριςθσ 
οριςμζνων αντιβιοτικϊν. Να επιςυνάπτεται 

θ πλιρθσ λίςτα των διακζςιμων διςκίων 
αντιβιοτικϊν. Να προςφερκοφν 2 

διανεμθτζσ (για 16 κζςεισ τετράγωνοσ 
120χ120mm). 

    



44 
Διανεμθτζσ διςκίων 
αντιβιοτικϊν για 16 

κζςεισ 

Διανεμθτζσ διςκίων αντιβιοτικϊν για 16 
κζςεισ  τετράγωνοι 120χ120 mm ςυμβατοί 

με τα διςκία των αντιβιοτικϊν που κα 
επιλεγοφν 

τεμάχια 2 500 1000 

45 
Διςκία αντιβιοτικϊν 

EUCAST 

Ampicillin 10, Amoxicillin-Clavulanic acid 20-
10, Ticarcillin/Clav 75-10, Cefotaxime 5, 

Ceftazidime 10, Cefepime 30, Aztreonam 30, 
Ertapenem 10, Imipenem 10, Ciprofloxacin 
5, Levofloxacin 5, Amikacin 30, Gentamicin 

10, Tobramycin 10, SXT 1,25-23,75, 
Nitrofurantoin 100, Ampicillin 2, Cefoxitin 

30, Erythromycin 15, Clindamycin 2, Fucidic 
Acid 10, Rifampicin 5, Ciprofloxacin 5, 

Linezolid 10, Chloramphenicol 30, Mupirocin 
200, Tetracycline 30, SXT 1,25,  Vancomycin 

5, Teicoplanin 30, benzylpenicillin 1unit, 
Tigecycline 15, fosfomycin, 

caftazidime/avibactam 

διςκια 25000 
11 (τα 250 

διςκία) 
1100 

46 
Eιδικά διςκία 

ανίχνευςθσ αντοχϊν 

Ceftazidime+Clavulanic ESBLdisc, 
Cefotaxime+Clavulanic acid ESBL disc, 

CAZ+APB(βορονικό) για AmpC, FOX+APB 
(βορονικό) για AmpC, Meropenem+EDTA 

για MBL, Imipenem+EDTA για MBL 

διςκια 1500 
11 (τα 250 

διςκία) 
66 

 
Σ ΔΙΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑΤΣΟΠΟΙΘΘ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 

    

 
ΓΕΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Διαγνωςτικοί δίςκοι προκαταρτικισ 
ταυτοποίθςθσ μικροβίων, απαραίτθτα με 

αφυγραντικό ςε κάκε blister. Όλα τα 
προςφερόμενα είδθ να ζχουν ςιμανςθ CE 

IVD Mark. 

    

47Α Bacitracin 0,04 IU 

Να προςφερκοφν διςκία εμποτιςμζνα με 
βακιτρακίνθ 0,04 units, ςε ςυςκευαςία των 

4-5 blister μεμονωμζνα ανά 50 με 
ξεχωριςτό αφυγραντικό ανά blister (ζνα ανά 

blister). Να φζρει ςιμανςθ IVD CE Mark. 

διςκια 200 0,63 126 

47Β Bacitracin 10 IU 

Να προςφερκοφν διςκία εμποτιςμζνα με 
βακιτρακίνθ 10 units, ςε ςυςκευαςία των 4-
5 blister μεμονωμζνα ανά 50 με ξεχωριςτό 
αφυγραντικό ανά blister (ζνα ανά blister). 

Να φζρει ςιμανςθ IVD CE Mark. 

διςκία 200 0,63 126 

48 Optochin 

Να προςφερκοφν διαγνωςτικά διςκία 
εμποτιςμζνα με οπτοχίνθ, διςκία 

τροποποιθμζνα ζτςι ϊςτε να μποροφν να 
τοποκετθκοφν άμεςα ςτο 

πρωτοκαλλιζργθμα προκειμζνου να γίνει 
πιο γριγορα θ ανίχνευςθ του 

πνευμονιοκόκκου. Να προςφερκοφν ςε 
ςυςκευαςία των 4-5 φυςιγγίων με 50 διςκία 
ζκαςτο, με δικό του αφυγραντικό (ζνα ανά 

blister). Να φζρει ςιμανςθ IVD CE Mark. 

διςκια 200 0,18-0,65 36 



49 Oxidase ε ταινίεσ ι ραβδία τεςτ 200 0,68 136 

 
Η ΤΝΘΘΚΕ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ 

    

 
ΓΕΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Να προςφερκοφν ςυςτιματα επϊαςθσ 
μικροβίων ςε ειδικζσ ςυνκικεσ 

ατμόςφαιρασ με ςιμανςθ CE IVD Mark. 
    

50 
φςτθμα 

δθμιουργίασ 
ατμόςφαιρασ CO2 

Να προςφερκοφν κιτ με  γεννιτριεσ που να 
αποδίδουν ςυνκικεσ (ςυγκζντρωςθ Ο2 15% 
, ςυγκζντρωςθ CO2 6%) εντόσ 20-30 λεπτϊν, 
επϊαςθσ χωρθτικότθτασ 1 ζωσ 4 τρυβλίων 
90mm ανά ςακκουλάκι. Να μθν απαιτείται 

προςκικθ καταλφτθ. Να μθν 
δθμιουργοφνται υδρατμοί (αςφάλεια 

προςωπικοφ και εφκολθ παρατιρθςθ χωρίσ 
το απαραίτθτο άνοιγμα). Να προςφερκοφν 

κιτ με πλαςτικά ςακουλάκια για τισ 
ανωτζρω γεννιτριεσ χωρθτικότθτασ 1-4 

τρυβλίων με ενςωματωμζνο κλείςτρο. Να 
είναι απολφτωσ διαφανι και ςτισ δφο 
πλευρζσ από εξαιρετικισ ποιότθτασ 

πλαςτικό. Να κλείνουν ερμθτικά με αςφαλι 
τρόπο. Σα προιόντα να φζρουν ςιμανςθ IVD 

CE Mark. 

τεςτ 2500 2,145-2,7 5362,5 

 
Θ ΔΙΑΦΟΡΑ 

    

51 
Αντιδραςτιριο 

καταλάςθσ 

Να προςφερκεί αντιδραςτιριο για τθν 
ανίχνευςθ τθσ παραγωγισ καταλάςθσ 

(Θ2Ο2 3%) ςε φιαλίδιο όγκου 0,5 ml. Σο 
προιόν να φζρει ςιμανςθ IVD CE Mark. 

φιαλίδια 100 0,28-0,6 28 

 

 

                                                                                                   Θ ΔΙΟΙΚΘΣΡΙΑ  

                                                                                        α.α.                

                                                                                               ΕΛΕΝΘ ΒΟΤΣΙΕΡΟΤ 


