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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

ΓΙΟΙΚΗΗ 2εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ      

ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ            

 

Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ»        

ΜΠΟΣΑΗ 51- 18537 ΠΔΙΡΑΙΑ       

Σει: 213 2079100 

 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

Πιεξ. Γ.Καθηέξε         Πεηξαηάο  11418/9-6-2016 
Σει: 210 4520835          

Φαμ: 210 4528948 

Δmail: prommet@yahoo.gr         

      

                                                                                                   ΠΡΟ: 

 

ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  
      

 ΘΔΜΑ:«Αποηελέζμαηα Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ Σεσνικών Πποδιαγπαθών Αναλώζιμος Τλικού Δπγαζηηπίων 

(πλην ανηιδπαζηηπίων)»  

Σσεη.: 1. Το ςπ’ απιθμ. 17/05.12.2013 απόζπαζμα Ππακηικού από ηη ζςνεδπίαζη ηηρ ΕΠΥ ζσεηικά με ηην 

Ειζαγωγή ζε διαδικαζία διαβούλεςζηρ ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηο ΠΠΥΥ 2012 και εθεξήρ. 

 

ε εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ θαη ζε ζπλέρεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε από 13/5/2016 έσο θαη 23/5/2016 γηα ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Αλαιώζηκνπ Τιηθνύ 

Δξγαζηεξίσλ (πιελ αληηδξαζηεξίσλ), δεκνζηεύνπκε ηηο ηξνπνπνηεκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’), όπσο πξνέθπςαλ από ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ εηαηξεηώλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία, από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Πξνδηαγξαθώλ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ππεξεζία ζα δέρεηαη ηα ζρόιηα ησλ ελδηαθεξόκελσλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ prommet@yahoo.gr, γηα ηέζζεξηο (4) εκέξεο, από Πέμπηη 09-06-2016 έωρ και 

Σπίηη 14-06-2016 ζηιρ 15.00 μμ, ζπκπιεξώλνληαο ηα ζηνηρεία θαη ηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’. 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε.  

 

        

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΤΡΛΑ 

 

πλεκκέλα 

1. Παξάξηεκα Α’- Πίλαθαο Παξαηεξήζεσλ 

2. Παξάξηεκα Β’ –Σξνπνπνηεκέλεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

 

mailto:prommet@yahoo.gr
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΧΝ ΔΠΙ ΣΧΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  

ΑΝΑΛΩΙΜΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΩΝ(ΠΛΗΝ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ) 

Υπονικό διάζηημα ςποβολήρ παπαηηπήζεων:  από Πέμπηη 09-06-2016 έωρ και Σπίηη 14-06-2016 ζηιρ 

15.00 μμ 

Δπωνςμία Δπισείπηζηρ ή 

Φςζικού Πποζώπος 
 

Σασςδπομική Γιεύθςνζη 
 

 

Τπεύθςνορ ζύνηαξηρ 
 

 

Τπεύθςνορ Δπικοινωνίαρ 
 

 

Σηλέθωνο 
 

 

Φαξ 
 

 

Email 
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1. Γενικέρ Πποηάζειρ-Παπαηηπήζειρ 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Διδικέρ Πποηάζειρ- Παπαηηπήζειρ 

 

 

Παπάγπαθορ 

Αναθοπάρ (π.σ.) 
Σίηλορ Παπαγπάθος 

ελίδα/ερ 

αναθοπάρ 
Παπαηηπήζειρ/σόλια/Πποηάζειρ Άλλερ ζσεηικέρ παπαπομπέρ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 'ΑΝΑΛΩΙΜΟ  ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ' ( ΠΛΗΝ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ) 
CPV : 33790000-4 

 

 

Α/Α 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΛΙΚΟΤ  

 

ΚΧΓΙΚΟ ΔΙΓΟΤ 

 

ΚΧΓΙΚΟ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ 

1 ΘΗΚΔ 14 ΤΡΣΑΡΙΧΝ ΓΙΑ ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗΗ ΚΤΒΧΝ  

ΠΑΡΑΦΙΝΗ  

ΓΑΠΑΘ115 16.2.20 

 Αξρεηνζήθε κεηαιιηθή, δηαζηάζεσλ 490Υ490Υ90mm γηα αξρεηνζέηεζε 

θύβσλ παξαθίλεο ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 860 θαζεηώλ εγθιίζεσο 

ηζηνινγηθώλ παξαζθεπαζκάησλ. Να απνηειείηαη από 14 ζπξηάξηα πνπ  

κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ κε κεηαιιηθνύο νδεγνύο. Σν θάζε ζπξηάξη λα 

δηαζέηεη ρεξνύιη, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ην άλνηγκα / θιείζηκν ηνπ από ην 

ρξήζηε . Η θάζε αξρεηνζήθε λα είλαη βακκέλε ειεθηξνζηαηηθά κε εηδηθή 

αληηνμεηδσηηθή ιεπθή βαθή ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ζε εηδηθό ζάιακν ζηνπο 

200°C , γηα κεγαιύηεξε αληνρή ζηα πην γλσζηά δηαβξσηηθά ρεκηθά.  

  

2 ΘΗΚΔ (ΜΑΠΔ) ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΦΟΡΧΝ ΠΛΑΚΧΝ 20 ΘΔΔΧΝ ΓΑΠΑΘ173                      16.2.24                        

 Υάξηηλεο ζήθεο πιαθηδίσλ (κάπεο) ησλ 20 ζέζεσλ  κε θαπάθη θαη εηδηθό 

πεξηζώξην θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ ηνπ πεξηζηαηηθνύ γηα απνζήθεπζε 

αληηθεηκελνθόξσλ πιαθώλ. Οη ζήθεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαπάθη κε 

αξίζκεζε. 

  

3 ΑΡΥΔΙΟΘΗΚΗ ΜΔΣΑΛΛΙΚΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΦΟΡΧΝ ΠΛΑΚΧΝ 

14 ΤΡΣΑΡΙΧΝ 

ΓΑΔΡΓ318 16.2.206 

 Αξρεηνζήθε κεηαιιηθή δηαζηάζεσλ 490X490X140mm  ρσξεηηθόηεηαο έσο 

5000 πιαθηδίσλ. Να απνηειείηαη από 14 ζπξηάξηα πνπ  κπνξνύλ λα 

κεηαθηλεζνύλ κε κεηαιιηθνύο νδεγνύο. Σν θάζε ζπξηάξη λα δηαζέηεη 

ρεξνύιη, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ην άλνηγκα / θιείζηκν ηνπ από ην ρξήζηε . 
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Η θάζε αξρεηνζήθε λα είλαη βακκέλε ειεθηξνζηαηηθά κε εηδηθή 

αληηνμεηδσηηθή ιεπθή βαθή ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο ζε εηδηθό ζάιακν ζηνπο 

200°C , γηα κεγαιύηεξε αληνρή ζηα πην γλσζηά δηαβξσηηθά ρεκηθά.  

4 ΘΗΚΔ ΠΛΑΣΙΚΔ – ΚΑΔΣΙΝΔ ΣΧΝ 100 ΘΔΔΧΝ ΓΙΑ 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΦΟΡΧΝ ΠΛΑΚΧΝ 

ΓΑΠΑΘ172 16.2.126 

 Πιαζηηθέο θαζεηίλεο - ζήθεο ησλ 100 ζέζεσλ κε εηδηθό πεξηζώξην 

θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ ηνπ πεξηζηαηηθνύ γηα απνζήθεπζε. 

  

5 ΘΗΚΔ ΠΛΑΣΙΚΔ – ΚΑΔΣΙΝΔ ΣΧΝ 25 ΘΔΔΧΝ ΓΙΑ 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΦΟΡΧΝ ΠΛΑΚΧΝ 

ΓΑΔΡΓ127  

 

 Πιαζηηθέο θαζεηίλεο - ζήθεο ησλ 25 ζέζεσλ κε εηδηθό πεξηζώξην 

θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ ηνπ πεξηζηαηηθνύ γηα απνζήθεπζε. 

  

6 ΘΗΚΔ ΠΛΑΣΙΚΔ – ΚΑΔΣΙΝΔ ΣΧΝ 50 ΘΔΔΧΝ ΓΙΑ 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΦΟΡΧΝ ΠΛΑΚΧΝ 

ΓΑΔΡΓ56 16.2.2 

 Πιαζηηθέο θαζεηίλεο - ζήθεο ησλ 50 ζέζεσλ κε εηδηθό πεξηζώξην 

θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ ηνπ πεξηζηαηηθνύ γηα απνζήθεπζε. 

  

7 ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ 24Υ50mm  ΓΑΔΡΓ5                           16.2.157 

 Καιππηξίδεο από γπαιί “πςειήο δηαθάλεηαο”, εμαηξεηηθήο αληνρήο, 

απόιπηα θαζαξέο, επίπεδεο, ζηαζεξνύ πάρνπο, ζπζθεπαζκέλεο αλά 100 

ηεκάρηα, ζε ζήθε θαιήο πνηόηεηαο πιαζηηθή πνπ λα εμαζθαιίδεη πιήξσο ην 

εύζξαπζην πιηθό, λα θιείλεη  κε ελζσκαησκέλν θαπάθη έηζη ώζηε λα 

δηαηεξείηαη ην πξντόλ θαζαξό θαηά ην δηάζηεκα ηεο ρξήζεο ηνπ. πκβαηέο 

κε κεράλεκα απηόκαηεο επηθάιπςεο. 

  

8 ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ 22Υ22mm ΓΑΔΡΓ6     16.2.156 

 Καιππηξίδεο από γπαιί “πςειήο δηαθάλεηαο”, εμαηξεηηθήο αληνρήο, 

απόιπηα θαζαξέο, επίπεδεο, ζηαζεξνύ πάρνπο, ζπζθεπαζκέλεο αλά 200 

ηεκάρηα, ζε ζήθε θαιήο πνηόηεηαο πιαζηηθή πνπ λα εμαζθαιίδεη πιήξσο ην 

εύζξαπζην πιηθό, λα θιείλεη κε ελζσκαησκέλν θαπάθη έηζη ώζηε λα 

εμαζθαιίδεη ηελ θαζαξόηεηα ηνπ πξντόληνο θαηά ην δηάζηεκα ρξήζεο. 
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9 ΚΛΙΠ ΑΚΧΝ ΑΙΜΑΣΟ ΣΡΟΓΓΤΛΑ ΓΑΔΡΓ4  

 Κιηπο αινπκηλίνπ γηα ην ζθξάγηζκα αζθώλ κνλάδσλ αίκαηνο, ζηε 

κηθξόηεξε δπλαηή ζπζθεπαζία. 

  

10 ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΣΟΚΡΙΣΔ ΥΧΡΙ ΗΠΑΡΙΝΗ ΓΤΑΛΙΝΟΙ (ΜΠΛΔ) ΓΑΔΡΓ18                           14.3.7 

 Με επαξηληζκέλνη κηθξναηκαηνθξίηεο γπάιηλνη κε κπιε έλδεημε ζην έλα 

άθξν, 75 mm. ε ζπζθεπαζία θπιηλδξηθή, πιαζηηθή κε θαπάθη ην νπνίν λα 

θέξεη νπή εμόδνπ. Η ζπζθεπαζία λα πεξηέρεη εώο 50 ηεκάρηα. 

  

11 ΚΡΙΚΟΙ ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΟΙ ΠΛΑΣΙΚΟΙ 10 μl ΓΑΔΡΓΑ13 16.2.28 

 Πιαζηηθνί θξίθνη εκβνιηαζκνύ απνζηεηξσκέλνη ησλ 10 κl ζπζθεπαζκέλνη 

αλά 10 – 20 ηεκάρηα, ζε εύρξεζηε ζπζθεπαζία.  

  

12 ΚΑΔΣΔ ΠΛΑΣΙΚΔ ΜΙΑ ΥΡΗΔΧ ΜΔ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ 

ΔΓΚΛΙΗ ΜΔΓΑΛΧΝ ΙΣΟΛΟΓΙΚΧΝ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ 

ΓΑΔΡΓ133 16.2.204 

 Καζέηεο πιαζηηθέο ιεπθνύ ρξώκαηνο κηαο ρξήζεσο γηα επεμεξγαζία θαη 

έγθιηζε ηζηνινγηθώλ παξαζθεπαζκάησλ, κε αζθαιέο θιείζηκν.  Ο ρώξνο 

αλαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηζηαηηθνύ λα είλαη ν κεγαιύηεξνο 

δπλαηόο.  Σν θαπάθη ησλ θαζεηώλ λα αλνίγεη από κπξνζηά θαη ν ηξόπνο κε 

ηνλ νπνίν αλνίγεη λα δηαζθαιίδεη ηε κε δηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

παξαζθεπάζκαηνο.  ηε κηθξόηεξε δπλαηή ζπζθεπαζία.  

  

13 ΚΑΔΣΔ ΠΛΑΣΙΚΔ ΜΙΑ ΥΡΗΔΧ ΜΔ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ 

ΔΓΚΛΙΗ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΧΝ ΙΣΟΛΟΓΙΚΧΝ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΧΝ  

ΓΑΔΡΓ134 16.2.204 

 Πιαζηηθέο θαζέηεο ιεπθνύ ρξώκαηνο, κηαο ρξήζεο, γηα επεμεξγαζία θαη 

έγθιηζε ζε κπινθ παξαθίλεο ηζηνινγηθώλ παξαζθεπαζκάησλ, κε αζθαιέο 

θιείζηκν. Ο ρώξνο αλαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηζηαηηθνύ λα είλαη ν 

κεγαιύηεξνο δπλαηόο. Σν θαπάθη ησλ θαζεηώλ λα αλνίγεη από κπξνζηά θαη 

ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αλνίγεη λα δηαζθαιίδεη ηε κε δηαγξαθή ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ πεξηζηαηηθνύ. ηε κηθξόηεξε δπλαηή ζπζθεπαζία.  

  

14 ΛΑΜΔ ΜΙΚΡΟΣΟΜΟΤ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΟΤ ΙΣΟΤ ΓΑΔΡΓ15 16.2.107 
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 Λεπίδεο κηαο ρξήζεο, αξίζηεο πνηόηεηαο, από αλνμείδσην αηζάιη, πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ην θόςηκν ηεο ιεπηόηεξεο ηνκήο, ρσξίο λα ηε ραξάδνπλ, λα 

ηε ηξίβνπλ, λα ηε ζπάλε ή λα δεκηνπξγνύλ νπνηαδήπνηε κνξθήο θζνξά. Με 

κεγάιε δηάξθεηα δσήο . Να θέξνπλ ζηξνγγπινπνηεκέλεο άθξεο ζηελ 

πιεπξά θνπήο. Γηαζηάζεσλ: length 80mm, width 8mm, thickness 0.25mm, 

κε γσλία θνπήο 22
0 

– 30
0
. Η ζύγθξηζε ηνπ θόζηνπο λα γίλεηαη κε ηνλ 

αξηζκό ησλ κπινθ παξαθίλεο πνπ θόβεη ε κηα ιεπίδα, ώζηε λα επηηεπρζεί ε 

κεγαιύηεξε νηθνλνκία ζην λνζνθνκείν. Να δηαζέηνπλ CE mark γηα IVD.  

Να θαηαηεζνύλ δείγκαηα πξνο αμηνιόγεζε. 

  

15 ΛΑΜΔ ΜΙΚΡΟΣΟΜΟΤ ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΤ ΙΣΟΤ  ΓΑΔΡΓ-Γ15 16.2.14 

 Λεπίδεο κηαο ρξήζεο, αξίζηεο πνηόηεηαο, από αλνμείδσην αηζάιη, πνπ λα 

εμαζθαιίδνπλ ην θόςηκν ηεο ιεπηόηεξεο ηνκήο, ρσξίο λα ηε ραξάδνπλ, λα 

ηε ηξίβνπλ, λα ηε ζπάλε ή λα δεκηνπξγνύλ νπνηαδήπνηε κνξθήο θζνξά. Να 

έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο . Να θέξνπλ ζηξνγγπινπνηεκέλεο άθξεο ζηελ 

πιεπξά θνπήο. Γηαζηάζεσλ: length 80mm, width 8mm, thickness 0.25mm, 

κε γσλία θνπήο 30
0 

– 35
0
. Η ζύγθξηζε ηνπ θόζηνπο λα γίλεηαη κε ηνλ 

αξηζκό ησλ κπινθ παξαθίλεο πνπ θόβεη ε κηα ιεπίδα, ώζηε λα επηηεπρζεί ε 

κεγαιύηεξε νηθνλνκία ζην λνζνθνκείν. Να δηαζέηνπλ CE mark γηα IVD.  

Να θαηαηεζνύλ δείγκαηα πξνο αμηνιόγεζε. 

  

16 ΠΙΠΔΣΔ ΠΑΣΔΡ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΠΟΤΑΡ  ΜΗ 

ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΔ 1ml  

ΓΑΔΡΓ23 16.3.1.5 

 Πηπέηεο παζηέξ πιαζηηθέο, κηαο ρξήζεο, κε απνζηεηξσκέλεο, κε ελδηάκεζεο 

βαζκίδεο έσο 1 ml, κήθνπο 150  mm, από θαιήο πνηόηεηαο πιαζηηθό, κε 

ηξηρνεηδέο ξύγρνο.  ε κηθξέο ζπζθεπαζίεο (έσο 500 ηεκάρηα). 

  

17 ΠΙΠΔΣΔ ΠΑΣΔΡ ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΠΟΤΑΡ  ΜΗ 

ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΔ 3ml  

ΓΑΔΡΓ86 16.3.1.15 

 Πηπέηεο παζηέξ πιαζηηθέο, κηαο ρξήζεο, κε απνζηεηξσκέλεο, κε ελδηάκεζεο 

βαζκίδεο έσο 3 ml, κήθνπο 150  mm, από θαιήο πνηόηεηαο πιαζηηθό, κε 

ηξηρνεηδέο ξύγρνο.  ε κηθξέο ζπζθεπαζίεο (έσο 500 ηεκάρηα). 
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18 ΤΡΙΓΓΔ – ΡΤΓΥΗ (COMBI  TIPS)  

ΠΙΠΔΣΑ FINNPIPETTE 2,5ml  

ΓΑΠΑΘ86 16.2.42 

 Ρύγρε ππό κνξθή ζύξηγγαο γηα απηόκαηε πηπέηα πνιιαπιώλ δηαλνκώλ 

επαλαιακβαλόκελνπ θαη ξπζκηδόκελνπ όγθνπ. 

  

19 ΤΡΙΓΓΔ – ΡΤΓΥΗ (COMBI  TIPS)  

ΠΙΠΔΣΑ FINNPIPETTE 5ml 

ΓΑΔΡ159 16.2.23 

 Ρύγρε ππό κνξθή ζύξηγγαο γηα απηόκαηε πηπέηα πνιιαπιώλ δηαλνκώλ 

επαλαιακβαλόκελνπ θαη ξπζκηδόκελνπ όγθνπ. 

  

20 ΤΡΙΓΓΔ – ΡΤΓΥΗ (COMBI  TIPS)  

ΠΙΠΔΣΑ FINNPIPETTE 12,5ml 

ΓΑΔΡΓ160  

 Ρύγρε ππό κνξθή ζύξηγγαο γηα απηόκαηε πηπέηα πνιιαπιώλ δηαλνκώλ 

επαλαιακβαλόκελνπ θαη ξπζκηδόκελνπ όγθνπ. 

  

21 ΧΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΙΚΑ RIA  5ml, ΥΧΡΙ ΠΧΜΑ  ΓΑΠΑΘ156                       16.4.153                           

 σιελάξηα πιαζηηθά δηαζηάζεσλ 75Υ13mm, δηαθαλή, θπιηλδξηθά, κε 

απνζηεηξσκέλα, κε ζηξόγγπιν ππζκέλα, ρσξίο ρείινο, ρσξίο πώκα. ηε 

κηθξόηεξε δπλαηή ζπζθεπαζία. 

  

22 ΠΧΜΑΣΑ ΓΙΑ ΧΛΗΝΑΡΙΑ RIA 5ml  ΓΑΔΡΓ25  

 Πώκαηα γηα ζσιελάξηα RIA 5 ml, δηαζηάζεσλ Φ12mm, πιαζηηθά, κε 

εγθνπέο, λα παξέρνπλ αζθάιεηα θαηά ην άλνηγκα / θιείζηκν ηνπ 

ζσιελαξίνπ. ηε κηθξόηεξε δπλαηή ζπζθεπαζία. 

  

23 ΧΛΗΝΑΡΙΑ  ΚΧΝΙΚΑ  ΠΛΑΣΙΚΑ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟΤ 15ml ΓΑΠΑΘ158 16.2.187 

 σιελάξηα θσληθά πιαζηηθά 15ml, κε βηδσηό πώκα βαζκνλνκεκέλα. Η 

βαζκνλόκεζε λα είλαη ηππσκέλε κε ρξώκα γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε αθξηβήο 

θαη εύθνιε αλάγλσζε. Με ρώξν αλαγξαθήο ζηνηρείσλ πεξηζηαηηθνύ. ηε 

κηθξόηεξε δπλαηή ζπζθεπαζία. 

  

24 ΚΡΤΟΦΙΑΛΙΓΙΑ  ΚΑΣΑΦΤΞΔΧ ΟΡΟΤ  ΜΔ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ 

ΠΧΜΑ 

ΓΑΔΡΓ218 16.4.148 



 

 9

 

 Δηδηθά κηθξνζσιελάξηα – θξπνθηαιίδηα απνζήθεπζεο νξνύ, δηαζηάζεσλ 1-

2ml, κε ελζσκαησκέλν εζσηεξηθό πώκα, λα έρνπλ εηδηθή δηαθάλεηα 

θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηζηαηηθνύ. 

  

25 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΛΔΟΙ ΚΟΛΠΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΓΑΔΡΓ210 17.1.156 

 Η θεθαιή ηνπο λα απνηειείηαη από 100% βακβαθεξή γάδα , δηαζηάζεσλ 

ζπλνιηθνύ κήθνπο πεξίπνπ 22εθ. θαη θεθαιήο 35ρηι. 

  

26 ΦΤΛΛΑ ΠΛΑΣΙΚΑ 50 ΒΤΘΙΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΟΜΑΓΔ ΑΙΜΑΣΟ ΓΑΠΑΘ251  

 Να είλαη ιεπθνύ ρξώκαηνο ςεθαζκέλεο κε πιηθό γηα απαινηθή ηεο 

επηθαλεηαθήο ηάζεο ησλ ζηαγόλσλ ηνπ αίκαηνο θαη ηνπ αληηδξαζηεξίνπ (λα 

γίλεηαη δηάιπζε ηεο ζηαγόλαο κε ηελ είζνδν απηήο ζην ρώξν αληίδξαζεο 

ρσξίο θακία παξεκβνιή). Να δηαζέηνπλ δαθηύιην πξνζηαζίαο γηα απνθπγή 

επηκόιπλζεο παξαπιήζηνπ δείγκαηνο. Να δηαζέηνπλ ηθαλό βάζνο ππνδνρήο. 

Η ζπγθόιιεζε λα επηηπγράλεηαη ηαρύηαηα. Να κελ είλαη ε επηθάλεηα ηνπ 

πιηθνύ γπαιηζηεξή, πξνθεηκέλνπ λα είλαη μεθάζαξε ε αλάγλσζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο αληίδξαζεο.   

  

27 ΜΙΚΡΟΚΤΒΔΣΣΑ ΜΔΣΡΗΗ ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΝΗ ΜΙΑ 

ΥΡΗΔΧ 

ΓΑΔΡΓ-Β90 16.2.82 

 Να παξνπζηάδνπλ κεγάιε αθξίβεηα κέηξεζεο, λα είλαη θαηάιιειεο γηα 

θιεβηθό θαη αγγεηαθό αίκα, λα απαηηνύλ πνιύ κηθξή πνζόηεηα δείγκαηνο 

αίκαηνο 10κL, ε πιήξσζε ησλ θπβεηηώλ λα ζηεξίδεηαη ζην ηξηρνεηδηθό 

θαηλόκελν, λα πεξηέρνπλ αληηδξαζηήξηα θαη λα βαζίδνληαη ζηε κέζνδν 

αδηδίνπ κεζαηκνζθαηξίλεο.  

 

Οι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηων κςβεηηών ππέπει να ζςνάδοςν με ηιρ κάηωθι 

ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηος μεηπηηή αιμοζθαιπίνηρ. 

Να ζηεξίδεηαη ζηελ θσηνκεηξία νπηηθήο απνξξόθεζεο. Να έρεη εύθνιν 

ρεηξηζκό. Να έρεη θάζκα κεηξήζεσλ 0 -25,5 g/dL θαη λα απεηθνλίδεη ηα 

απνηειέζκαηα ζηηο εμήο κνλάδεο: g/dL, g/L, mmol/L. Να έρεη αθξίβεηα 

κέηξεζεο ίζε ή κηθξόηεξε ηνπ 2%. Να δηαζέηεη εηδηθή ιεηηνπξγία 

απηνειέγρνπ ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη απηόκαηα. Να ζπλνδεύεηαη από 

  



 

 1

0

 

θπβέηηα ειέγρνπ ζηαζεξήο ηηκήο γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο κέηξεζεο, 

όπνηε απηό θξηζεί απαξαίηεην ή δπλαηόηεηα ειέγρνπ κέζσ πξόηππσλ 

δηαιπκάησλ ρακειήο, κέζεο θαη πςειήο ζπγθεληξώζεσο. Να δηαζέηεη πνιύ 

πςειή ηαρύηεηα κε ρξόλν κέηξεζεο κηθξόηεξν απν 60sec. Να αλαθεξζεί ν 

ρξόλνο απηόο. Να δηαζέηεη θσηηδόκελε νζόλε γηα εύθνιε ρξήζε θαη  

αλαγλώζηκα απνηειέζκαηα. Να είλαη θνξεηόο, ειαθξύο. Να ιεηηνπξγεί κε 

ηάζε δηθηύνπ (230V / 60HZ), είηε κε ρξήζε ηεο ελζσκαησκέλεο 

επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίαο κε ειάρηζην ρξόλν απηνλνκίαο 12 σξώλ.  

Να είλαη βαζκνλνκεκέλνο ζύκθσλα κε θάπνην δηεζλέο πξόηππν. Σα 

πξνζθεξόκελα πιηθά λα δηαζέηνπλ CE CERTIFICATE θαη ην εξγνζηάζην 

παξαγσγήο λα δηαζέηεη ISO. 

28 ΚΑΡΦΙΣΗΡΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΜΙΑ ΥΡΗΔΧ ΓΑΔΡΓΓ63 16.2.15 

 θαξθηζηήξεο κεγεζώλ 21G, 25G, 28G. Να είλαη εύθνινη θαη αζθαιείο ζηε 

ρξήζε. Να δηαζέηνπλ ζύζηεκα απηόκαηεο δηάηξεζεο. Η βειόλα λα 

επηζηξέθεη απηόκαηα ζην εζσηεξηθό ηνπ ζθαξθηζηήξα κεηά ηε ρξήζε ηεο 

όπνπ θαη παξακέλεη ζηαζεξά ρσξίο πεξαηηέξσ δπλαηόηεηα εμαγσγήο ηεο. Η 

βειόλα λα πεξηβάιιεηαη από πιαζηηθό θάιπκκα θαη ε αθνύζηα δηάηξεζε 

ηνπ ρξήζηε λα θαζίζηαηαη αδύλαηε. Να ππάξρεη ρξσκαηηθόο θώδηθαο γηα 

ηελ αλαγλώξηζε ηνπ κεγέζνπο ηεο βειόλεο. Οη ζθαξθηζηήξεο λα θέξνπλ 

ζπζπεηξσκέλν ειαηήξην γηα ηελ απόηνκε θίλεζε ηεο βειόλαο, ώζηε ε 

δηάηξεζε λα είλαη αλώδπλε. 

  

29 ΣΡΤΒΛΙΑ PETRI ΠΛΑΣΙΚΑ ΜΙΑ ΥΡΗΔΧ ΣΡΟΓΓΤΛΑ  9cm ΓΑΔΡΓ30 16.2.78 

 Σξηβιία πεηξί πιαζηηθά, κηαο ρξήζεο, δηαζηάζεσλ 9cm, νπσζδήπνηε 

ζπκβαηά κε ην δηακνηξαζηή πιηθώλ  ηνπ κηθξνβηνινγηθνύ εξγαζηεξίνπ. 

  

30 ΣΡYΒΛΙΑ PETRI ΠΛΑΣΙΚΑ ΜΙΑ ΥΡΗΔΧ ΣΔΣΡΑΓΧΝΑ  

12cm 

ΓΑΔΡΓ31 16.2.86 

 Σξηβιία πεηξί πιαζηηθά, κηαο ρξήζεο, δηαζηάζεσλ 12cm, νπσζδήπνηε 

ζπκβαηά κε ην δηακνηξαζηή πιηθώλ ηνπ κηθξνβηνινγηθνύ εξγαζηεξίνπ. 

  

31 ΜΔΜΒΡΑΝΗ ΓΙΑΦΑΝΗ (PARAFILM) Δ ΡΟΛΑ 5Υ10m  ΓΑΔΡΓ26 16.2.75 
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 Parafilm δηάθαλε κεκβξάλε γηα ζηεγαλό πσκαηηζκό δηαθόξσλ ζθεπώλ / 

ζσιελαξίσλ, κε ηνμηθή, κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο, δηαζηάζεσλ  5X10m ζε 

ξνιό.  

  

32 ΠΙΠΔΣΔ ΠΛΑΣΙΚΔ ΑΡΙΘΜΗΜΔΝΔ ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΔ 

10ml 

ΓΑΔΡΓ22 16.3.1.9 

 Οπξνινγηθέο πηπέηεο, 10 ml, απνζηεηξσκέλεο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, 

πιαζηηθέο, βαζκνλνκεκέλεο έσο 1/10 ml, κε θίιηξν ζην επηζηόκην. Η 

αηνκηθή ζπζθεπαζία  λα έρεη εύρξεζην άλνηγκα. ηε κηθξόηεξε δπλαηή 

ζπζθεπαζία. 

  

33 ΡΤΓΥΗ ΚΙΣΡΙΝΑ  3 - 200μl  ΓΙΑ ΠΙΠΔΣΔ  ΓΑΔΡΓ27 16.3.2.17 

 Ρύγρε ρξώκαηνο θίηξηλν, πιαζηηθά, όγθνπ 3-200κl. Να εθαξκόδνπλ 

νπσζδήπνηε ζηηο απηόκαηεο πηπέηεο πνπ δηαζέηεη ην λνζνθνκείν. ηε 

κηθξόηεξε δπλαηή ζπζθεπαζία.          

  

34 ΡΤΓΥΗ ΜΠΛΔ 200 – 1000 μl  ΓΙΑ ΠΙΠΔΣΔ  ΓΑΔΡΓ36                         16.3.2.35 

 Ρύγρε ρξώκαηνο κπιε, πιαζηηθά, όγθνπ 200-1000κl. Να εθαξκόδνπλ 

νπσζδήπνηε ζηηο απηόκαηεο πηπέηεο πνπ δηαζέηεη ην λνζνθνκείν. ηε 

κηθξόηεξε δπλαηή ζπζθεπαζία.          

  

35 ΠΛΑΣΙΚΔ ΘΗΚΔ ΚΡΤΟΦΙΑΛΙΓΙΧΝ 100 ΘΔΔΧΝ ΓΑΔΡΓ100 16.2.225 

 Θήθεο πιαζηηθέο 100 αξηζκεκέλσλ ζέζεσλ, βαζηάο θαηαςύμεσο (-80 

βαζκνί Κειζίνπ), δηαζηάζεσλ 14Υ14cm,. Γηα απνζήθεπζε θξπνθηαιηδίσλ 

δηαζηάζεσλ 1 – 2 ml.  

  

36 ΠΙΠΔΣΔ ΠΛΑΣΙΚΔ ΑΠΟΣΔΙΡΧΜΔΝΔ ΑΡΙΘΜΗΜΔΝΔ 

20ml  

ΝΔΟ ΔΙΓΟ ΝΔΟ ΔΙΓΟ 

 Οπξνινγηθέο πηπέηεο, 20 ml, απνζηεηξσκέλεο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, 

πιαζηηθέο, βαζκνλνκεκέλεο έσο 1/20 ml, κε θίιηξν ζην επηζηόκην. Η 

αηνκηθή ζπζθεπαζία  λα έρεη εύρξεζην άλνηγκα. ηε κηθξόηεξε δπλαηή 

ζπζθεπαζία. 

  

 


