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 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

OMAΔΑ Α      : 56001 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΧΡΩΣΕΙΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ 
--------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56001001      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : LT                  
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : EA 50                                                                                                                                           
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Καθαρή χρώση κυτταροπλάσματος χωρίς ιζήματα      
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 2,5 LT ή 5 LT                                                               
 ----------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56001002      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : LT                  
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : OG                                                                   
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Καθαρή χρώση κυτταροπλάσματος χωρίς ιζήματα.                                                                         
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 2,5 LT ή 5 LT                                                              
 -----------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56001003      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : LT                  
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : ΑΙΜΑΤΟΞΥΛΙΝΗ HARRIS                                                                                                                     
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Καθαρή πυρηνική χρώση χωρίς ιζήματα                                                                         
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 2,5 LT ή 5 LT                                                                
-------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56001004      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ML                  
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : ΑΙΜΑΤΟΞΥΛΙΝΗ MAYER                                                                                                                      
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Καθαρή πυρηνική χρώση χωρίς ιζήματα                                                                        
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 500 ML                                                                
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56001005      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : LT                  
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ PA                                                                                                              
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: P.A.                                                                        
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 2,5 LT                                                                
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56001006      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : LT                  
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : ΞΥΛΟΛΗ                                                                        
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Μη τοξικό διαυγαστικό μέσο χωρίς δημιουργία σταγόνων.                                                               
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 5 LT                                                                
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56001007      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : LT                  
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : ΜΕΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ PA                                                                                                                    
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: P.A.                                                                       
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 2,5 LT ή 5 LT                                                               
                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56001008      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ML                  
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : MOUNTANT MEDIUM (ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ)                                                                                    
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Μη τοξικό επικαλυπτικό υλικό συμβατό με το διαυγαστικό μέσο                                                      
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 500 ML                                                                
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56001009      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : LT                  
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : GIEMSA                                                                  
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Καθαρή χρώση που αφορά πυρήνα και κυτταρόπλασμα χωρίς ιζήματα.                                         
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 2,5 LT                                                                
 ------------------------------------------------------------------------                                                                    
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56001010      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : LT                  
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ                                                                                                                       
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:                                                                       
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 2,5 LT                                                                

 ------------------------------------------------------------------------

Σελίδα 1 από 16



 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56001011      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : LT                  
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : ΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ                                                                                                                           
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:                                                                       
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 2,5 LT                                                                
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56001012      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : LT                  
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : ΑΚΕΤΟΝΗ 
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:                                                                       
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 2,5 LT ή 5 LT                                                                
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56001013      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : LT                  
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : ΦΟΡΜΟΛΗ 
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:                                                                       
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 2,5 LT                                                                
                                                                            
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56001014      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : LT                  
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : MAY GRUNWALD GIEMSA                                                                                                                  
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Καθαρή χρώση που αφορά πυρήνα και κυτταρόπλασμα χωρίς ιζήματα.                                         
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 2,5 LT                                                                
 ------------------------------------------------------------------------

 
 OMAΔΑ Β      : 56002 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΩΣΕΙΣ (ΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑΣ)
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56002002      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : gr                  
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : ΒΟΡΑΚΑΣ PA 
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: P.A.                                                                      
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 500 gr                                                                                                                                                    
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56002003      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : kg                  
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   :  SODIUM THIOSULFATE (ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ)                                                                                            
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:  KΡΥΣΤΑΛΛΟΙ                                                                     
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 kg                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56002004      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : gr     
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΡΥΣΟΣ                                                                                                                       
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Σκόνη                                                                     
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 gr                                                                                                                                                        
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56002005      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : gr    
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : ΜΕΘΕΝΑΜΙΝΗ PA                                                                                                                                
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: P.A.                                                                     
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 500 gr                                                                                                                                                    
 ------------------------------------------------------------------------                                                                    
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56002006      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : gr     
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ                                                                                                                            
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Σκόνη                                                                     
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 100 gr                                                                                                                                                    
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56002007      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : gr
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : ΗΩΣΙΝΗ                                                                  
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Σκόνη                                                                     
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 100 gr                                                                                                                                                    
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56002008      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : gr     
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΞΥ                                                                                                                                  
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Σκόνη                                                                     
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 100 gr                                                                                                                                                    
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 ------------------------------------------------------------------------
ΚΩΔΙΚΟΣ      : Α 56002009      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : LT      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : SHIFF REAGENT                                                                                                                                 
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Σκόνη                                                                     
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 0,5 LT                                                                                                                                                    
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56002010      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : gr
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : OILRED-O 
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Σκόνη                                                                     
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 25 gr                                                                                                                                                      
 -----------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ       : Α 56002011      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : LT      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ PA                                                                                                           
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: P.A.                                                                      
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 2,5 LT                                                                                                                                                    
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56002012      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : gr      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : ΒΑΣΙΚΗ ΦΟΥΞΙΝΗ                                                                                                                                
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Σκόνη                                                                     
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 100 gr                                                                                                                                                    
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56002013      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : gr      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : METHYLEN BLUE                                                                                                                                
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Σκόνη                                                                    
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 100 gr                                                                                                                                                    
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56002014      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : LT      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : ΦΑΙΝΟΛΗ LIQUID 85% 
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 LT                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56002015      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : LT      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ 30%                                                                                                                  
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:                                                                     
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 2,5 LT                                                                                                                                                    
 ------------------------------------------------------------------------                                                                    
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56002017      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : gr      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : ΣΙΔΗΡΟΚΥΑΝΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ PA                                                                                                           
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: P.A.                                                                     
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 500 gr                                                                                                                                                    
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56002018      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : gr      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : NEUTRAL RED                                                                                                                                
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Σκόνη                                                                     
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 100 gr                                                                                                                                                    
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56002019      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : gr      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : ALCIAN BLUE                                                                                                                                    
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Σκόνη                                                                     
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 25 gr                                                                                                                                                      
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56002020      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : gr      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : CONGO-RED 
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Σκόνη                                                                     
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 100 gr                                                                                                                                                    
-------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56002022      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : gr      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : SUDAN BLACK                                                                    
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Σκόνη                                                                     
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 25 gr                                                                                                                                                      

Σελίδα 3 από 16



 ----------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56002024      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : gr      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : PROPIDIUM  IODIDE                                                                                                                           
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: P.A.                                                                     
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 100 gr                                                                                                                                                    
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56002026      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : gr      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : ORSEIN                                                                  
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Σκόνη                                                                     
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 25 gr          

                                                                                                                                                                                        
ΟΜΑΔΑ Γ    : 56003  ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑΣ
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56003004      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : KIT     
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : Detection System Kit - HRP Ή ALK.PHOSPHATASE – Ενός ή δύο      σταδίων με τα αντίστοιχα 
χρωμογόνα – Πλήρες ΚΙΤ – Κατάλληλο για μονοκλωνικά και πολυκλωνικά αντισώματα.
 
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Κατάλληλο για ανοσοκυτταροχημεία χωρίς μηχάνημα αυτοματοποιημένης χρώσης                        
 ------------------------------------------------------------------------               
 ΚΩΔΙΚΟΣ      : Α 56003007      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : FL                                   
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    : AEC PLUS ΧΡΩΜΟΓΟΝΟ
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Κατάλληλο για ανοσοκυτταροχημεία
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56003008      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : LT      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : GLYCERΟL 99% 
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Κατάλληλη για κάλυψη πλακιδίων                                                                     
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 LT                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------                                                                  
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56003009      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : LT      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : TRIS BUFFER SALINE WITH TWEEN (TBST)                                                                                    
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Κατάλληλο για ανοσοκυτταροχημεία                                                                     
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  :                                                                                                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56003010      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : DAB PLUS ΧΡΩΜΟΓΟΝΟ                                                                                                                    
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Κατάλληλο για ανοσοκυτταροχημεία                                                                     
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  :                                                                                                                                                               
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56003013      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : KIT       
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : Πολυδύναμο ανιχνευτικό KIT υπεροξειδάσης με πολυμερές ενός σταδίου με χρωμογόνο DAB.         
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Κατάλληλο για ανοσοκυτταροχημεία χωρίς μηχάνημα αυτοματοποιημένης χρώσης.
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ   : Α 56003014      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : KIT        
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Πολυδύναμο ανιχνευτικό ΚΙΤ αλκαλικής φωσφατάσης με πολυμερές ενός σταδίου με χρωμογόνο  
 FAST RED.                                                                    
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Κατάλληλο για ανοσοκυτταροχημεία χωρίς μηχάνημα αυτοματοποιημένης χρώσης.   

                                                                   
                                                                                                                                                                                        
  ΟΜΑΔΑ  Δ    : 56004  ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ-ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΑ) ΓΙΑ  ΑΝΟΣΟΚΥTAΡOXHMEIA
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 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004001      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : CD 45 LCA                                                                  
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal, ΚΛΩΝΟΣ 2Β11,PD7/26 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 -----------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004002      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : CD 30                                                                                                                                           
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal, KΛΩΝΟΣ BER-H2 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004004      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : CD 45 RO                                                                                                                                        
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΟΣ UCHL1                                                                      
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004005      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : CD 15                                                                                                                                           
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004007      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : BCL2 
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004008      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : PSA                                                                  
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004009      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : Ki 67                                                                                                                                           
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------                                                                     
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004010      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : CHROMOGRANIN A                                                                                                                             
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004011      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : P53 
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal, KΛΩΝΟΣ DO-7                                                                                   
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 -----------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004012      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : CALCITONIN                                                                   
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal ή polyclonal 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004013      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : THYROGLOBULIN                                                                  
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
------------------------------------------------------------------------

 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004014      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : MELANOMA / MELANOSOME                                                                   
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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal, KΛΩΝΟΣ ΗΜΒ45 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004015      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml                
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : CEA 
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004016      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : VIMENTIN 
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal, ΚΛΩΝΟΣ V9 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
                                                                   
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004017      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : CYTOKERATIN PAN                                                                                                                             
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΟΣ ΑΕ1/ΑΕ3 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 -----------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004018      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : HMW CYTOKERATIN                                                                                                                           
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal, ΚΛΩΝΟΣ 34ΒΕ12
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004019      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : LMW CYTOKERATIN                                                                                                                           
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal, ΚΛΩΝΟΣ ΑΕ1                                                                                     
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 -----------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004020      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : NSE                                                                  
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal, ΚΛΩΝΟΣ BBS/NC/VI-H14                                                                  
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004022      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : EMA                                                                  
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal, ΚΛΩΝΟΣ E29                                                                                     
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004023      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : KAPPA LIGHT CHAIN                                                                                                                           
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal ή polyclonal                                                                                         
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004024      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : LAMBDA LIGHT CHAIN                                                                                              
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal ή polyclonal                                                                                         
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004025      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : CMV 
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004026      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : PNEYMONOCYSTIS CARINI                                                                                                               
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal, ΚΛΩΝΟΣ 3F6                                                                                     
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004035      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : TTF-1                                                                                                                                           
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal, ΚΛΩΝΟΣ 8G7G3/1 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
-----------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004040      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml             
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : MESOTHELIOMA (MESOTHELIAL CELL)                                                          
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal, ΚΛΩΝΟΣ HBME-1                                                                              
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004044      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : A-1 FETOPROTEIN                                                                                                                              
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal ή polyclonal,                                                                                        
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004045      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : A-1 ANTITHRYPSIN                                                                                                                             
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ polyclonal                                                                                                                
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004046      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : CA 125                                                                                                                                         
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal,  ΚΛΩΝΟΣ Μ11                                                                                   
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004047      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : CA 15-3                                                                                                                                        
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal,  ΚΛΩΝΟΣ DF3                                                                                   
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 -----------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004049      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : CD 4                                                                  
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal, ΚΛΩΝΟΣ 4B12 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004050      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : CD 8                                                                                                                                            
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal, ΚΛΩΝΟΣ C8/144B 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------                                                                     
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004054      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : CYTOKERATIN 7                                                                                                                                  
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal,ΚΛΩΝΟΣ OV-TL 12/30,  
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                     
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004055      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : CYTOKERATIN 20                                                                                                                                
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ  monoclonal  ΚΛΩΝΟΣ KS 20,8 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                       
 -----------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004059      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : S-100  
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ  polyclonal                                                                                                               
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004065      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : PROGESTERON RECEPTOR                                                                                                             
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ  monoclonal                                                                                                            
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 -----------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004067      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : SYNAPTOPHYSIN                                                                  
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ  monoclonal, ΚΛΩΝΟΣ SY38 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004068      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : CALRETININ                                                                  
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ  monoclonal 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : Α 56004083      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : CA 19-9                                                                                                                                        
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ  monoclonal, ΚΛΩΝΟΣ 116-ΝS-19-9  
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
 ------------------------------------------------------------------------
ΚΩΔΙΚΟΣ      : Α 56004089      ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml      
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : ESTROGEN RECEPTOR                                                                                                                     
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ  monoclonal 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                                                                                                                                                       
------------------------------------------------------------------------
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : A 5600405301    ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml       
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : CD45RA
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal, ΚΛΩΝΟΣ 4KB5 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                         
 ------------------------------------------------------------------------
 
 ΚΩΔΙΚΟΣ     : A 5600412001    ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. : ml       
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   : CYTOKERATIN 19                                                                                                                        
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΛΩΝΙΚΟΤΗΤΑ monoclonal 
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  : 1 ml                         
------------------------------------------------------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 8  50 ΕΤΗΣΙΩΣ

Ι )ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ

1) Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα, που να εκτελεί το σύνολο της διαδικασίας και όχι
μόνο την χρώση. Πιο αναλυτικά,  να μπορεί  να κάνει  αποκάλυψη αντιγονικότητας και ανοσοχρώση,
χωρίς την παραμικρή χειροκίνητη παρέμβαση. 
2) Ειδικά η αποκάλυψη αντιγονικότητας, να μπορεί να γίνει είτε θερμικά με την χρήση διαλυμάτων
αποκάλυψης με διαφορετικά  ph, είτε ενζυμικά,  με όλων των ειδών τα ένζυμα. Ιδιαίτερο προσόν θα
θεωρηθεί  η  ικανότητα  του  συστήματος  να  εκτελεί   και  τις  δύο  ανωτέρω  τεχνικές  αποκάλυψης,
ταυτόχρονα.
3) Να είναι σύστημα συνεχούς φόρτωσης τόσο στα πλακίδια, όσο και στα αντισώματα, ώστε να
μπορεί να εκτελεί διπλή χρώση στην ίδια τομή.
4) Να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας με διαφορετικά πρωτόκολλα τα οποία ο χρήστης θα μπορεί
να  αποθηκεύει  και  τροποποιεί  εύκολα  ανάλογα  με  τις  ανάγκες.  Να  υπάρχει  δυνατότητα  εκτέλεσης
ολονύχτιας επώασης (overnight).
5) Να μπορεί να δεχθεί ταυτόχρονα περισσότερα από ένα χρωμογόνα, η ανάμιξη των οποίων να
γίνεται από τον αναλυτή, χωρίς την παρέμβαση του χρήστη.
6) Να είναι ασφαλές για το περιβάλλον και για το προσωπικό του εργαστηρίου. Να διαχωρίζει τα
επικίνδυνα απόβλητα και να τα συγκεντρώνει σε ειδικό δοχείο.
7) Να χρησιμοποιεί ποσότητες όχι μεγαλύτερες των 150 μλ, για κάθε αντιδραστήριο και διάλυμα,
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.
8) Να δέχεται αντιδραστήρια οποιουδήποτε κατασκευαστή και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιεί να
διαμορφώνονται ελεύθερα από τον χειριστή, ώστε να χρησιμοποιείται και σε ερευνητικά πρωτόκολλα. 
9) Να εξασφαλίζει τις τομές από την ξήρανση, ακόμη και σε ολονύχτια λειτουργία.
10) Το λογισμικό του να επιτρέπει  την  έκδοση στατιστικών κατανάλωσης,  ανά πλακίδιο και  ανά
δείκτη
11) Να  διαθέτει  αυτόματο  σύστημα  ανίχνευσης  στάθμης  των  αντιδραστηρίων  και  όλων  των
χρησιμοποιούμενων διαλυμάτων. Να ειδοποιεί τον χρήστη έγκαιρα, σε τυχόν ελλείψεις. 
12) Να χρησιμοποιεί σύστημα barcode για την ανίχνευση των πλακιδίων και των αντιδραστηρίων,
για την αποφυγή σφαλμάτων και παραλείψεων.
13) Να  είναι  χωρητικότητας  τουλάχιστον  30  πλακιδίων  και  να  μπορεί  να  δεχτεί  ταυτόχρονα
τουλάχιστον 29 διαφορετικά αντισώματα. 
14) Η συνολική διαδικασία λειτουργίας του να μην ξεπερνά τις 4 ώρες, χωρίς να χρειάζεται να γίνει
οποιαδήποτε εργασία στο χέρι.
15) Να είναι επιτραπέζιο σύστημα, που να συνοδεύεται από το απαραίτητο  software &  hardware.
Επίσης να συνοδεύεται υποχρεωτικά από UPS και εκτυπωτή.
16) Τόσο  το  σύστημα  ανοσοχρώσεων  όσο  και  τα  υλικά  που  αυτό  χρησιμοποιεί,  να  είναι
πιστοποιημένα για in vitro διαγνωστική χρήση. 
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II  ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ

ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 56009

1. Kit ανοσοϊστοχημείας 
ΚΩΔΙΚΟΣ 56009001
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Kit ανοσοϊστοχημείας  πολυμερούς  κοντής  αλυσίδος  (μικροπολυμερές)  υψίστης
ειδικότητας  και  ευαισθησίας  που  δεν  αντιδρά  με  την  ενδογενή  βιοτίνη.  Το  πολυμερές  να  είναι
πολυδύναμο (universal) κατάλληλο για mouse και  rabbit αντισώματα. Το kit να είναι πιστοποιημένα
κατάλληλο για  χρήση σε αυτόματο σύστημα ανοσοϊστοχημείας και  να είναι  πλήρες,  να περιέχει
δηλαδή όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση όλων των σταδίων της ανοσοχρώσης .
To kit να είναι HRP/DAB και να προορίζεται για in vitro διαγνωστική χρήση.

2. Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης (wash buffer)
ΚΩΔΙΚΟΣ 56009004
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης  (wash buffer),  συμπυκνωμένο  x10 ή  x20,  που να
περιέχει  αλατούχο  ρυθμιστικό  διάλυμα  TRIS  και  επιφανειοδραστικό  παράγοντα  κατάλληλο  για
χρήση σε αυτόματο σύστημα ανοσοϊστοχημείας. Το αντιδραστήριο αυτό να προορίζεται για in vitro
διαγνωστική χρήση.

3. Διάλυμα αποκάλυψης επιτόπων με ph 6
ΚΩΔΙΚΟΣ 56009002
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Διάλυμα αποκάλυψης επιτόπων με  ph 6,  έτοιμο προς χρήση,  που να περιέχει
ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικών (citrate) και επιφανειοδραστικό παράγοντα,  κατάλληλο για χρήση σε
αυτόματο  σύστημα  ανοσοϊστοχημείας.  Το  αντιδραστήριο  αυτό  να  προορίζεται  για  in  vitro
διαγνωστική χρήση.

4. Διάλυμα αποκάλυψης επιτόπων με ph 9
ΚΩΔΙΚΟΣ 56009003
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Διάλυμα αποκάλυψης επιτόπων με  ph 9,  έτοιμο προς χρήση,  που να περιέχει
ρυθμιστικό διάλυμα με βάση το EDTA και επιφανειοδραστικό παράγοντα,  κατάλληλο για χρήση σε
αυτόματο  σύστημα  ανοσοϊστοχημείας.  Το  αντιδραστήριο  αυτό  να  προορίζεται  για  in  vitro
διαγνωστική χρήση.

5. Διάλυμα αραίωσης αντισωμάτων
ΚΩΔΙΚΟΣ 56003002
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Διάλυμα  αραίωσης  αντισωμάτων  κατάλληλο  για  χρήση σε  αυτόματο  σύστημα
ανοσοϊστοχημείας και να προορίζεται για in vitro διαγνωστική χρήση.

6. Δοχεία φύλαξης των αντισωμάτων και των πρόσθετων αντιδραστηρίων 
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Κατάλληλα  σχεδιασμένα  για  να  τοποθετηθούν  σε  αυτόματο  σύστημα
ανοσοϊστοχημείας. Να διαθέτουν ετικέτα για την αναγραφή στοιχείων του περιεχομένου. Τα φιαλίδια
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση ανοσοϊστοχημείας για τουλάχιστον 250 πλακίδια
του ίδιου αντισώματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ  
ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΗ (ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΜΟΝΟΕΠΙΠΕΔΗ ΣΤΙΒΑΔΑ) ΩΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ
ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ

2000 ΕΤΗΣΙΩΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

3500 ΕΤΗΣΙΩΣ

 Ι) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ

1. Να περιλαμβάνει πλήρως αυτοματοποιημένο επεξεργαστή κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη

χρήση φίλτρου, σύγχρονης και προηγμένης τεχνολογίας. 

2. Ο επεξεργαστής να διαθέτει εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης στα ελληνικά και να κατατεθεί.

3. Να χρησιμοποιεί την τεχνική επίστρωσης κυττάρων σε λεπτή μονοεπίπεδη στιβάδα με την

χρήση  φίλτρου.  Αν  ζητηθεί  να  κατατεθεί  πελατολόγιο  που  αφορά  την  Ελλάδα  και  το

εξωτερικό που αποδεικνύουν την αξιοπιστία, τη λειτουργικότητα και τη διεθνή αποδοχή του

συστήματος αλλά και του προμηθευτή.

4. Τόσο το  μηχάνημα όσο και  τα  αναλώσιμα να διαθέτουν τα  παρακάτω πιστοποιητικά,  τα

οποία να κατατεθούν σε περίπτωση που ζητηθούν:

o ISO 13485΄΄2003 του κατασκευαστικού οίκου

o EN 61010-1:2001 “Safety Requirements for electrical equipment for measurement 
control, and laboratory use, Part 1: General Requirements” 

o ΕΝ 61010-2-101:2002 “Safety Requirements for electrical equipment for 
measurement control, and laboratory use, Part 2-101: Particular Requirements for in 
Vitro Diagnostic (IVD) Medical Equipment”   

o EN 61326:2001 “Electrical equipment for measurement control and laboratory use – 
EMC/EMI requirement”.

o EC Declaration  of  Conformity according  to  In  Vitro  Diagnostic  Medical  Devices
Directive 98/79/EC

5. Η καταλληλότητα του επεξεργαστή για την παραπάνω χρήση να αποδεικνύεται από τη διεθνή

βιβλιογραφία και να υπάρχει έγκριση του F.D.A. για το σκοπό αυτό. 

6. Δυο τουλάχιστον διεθνείς φορείς υγείας να πιστοποιούν την καταλληλότητα μηχανήματος και

αναλωσίμων.

7. Ο επεξεργαστής να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους, επιτραπέζιος και να μην απαιτεί

ιδιαίτερη υλικοτεχνική υποδομή από το  Κυτταρολογικό Εργαστήριο, π.χ. παροχή νερού ή χώρο

λειτουργίας  ειδικών  προδιαγραφών.  Η  επεξεργασία  των  δειγμάτων  από  τη  στιγμή  της
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τοποθέτησης στον επεξεργαστή, να γίνεται αυτόματα και σε ένα στάδιο, χωρίς την οποιαδήποτε

παρέμβαση του χρήστη.

8.  Να  είναι  δυνατόν  να  επεξεργάζεται  όλα  τα  κυτταρολογικά  υλικά  και  δείγματα,  δηλαδή

κολποτραχηλικά  αλλά  και  υλικά  γενικών  κυτταρολογικών  εξετάσεων  (π.χ.  δείγματα

βρογχοσκοπήσεων,  γαστροσκοπήσεων,  Lavage,  ούρα,  παρακεντήσεις  λεπτής  βελόνας,

ασκιτικά και πλευριτικά υγρά, εγκεφαλονωτιαίο υγρό). 

9. Η μέθοδος με τη χρήση της ως άνω συσκευής να είναι ικανή να αυξάνει την εντόπιση χαμηλού

και  υψηλού βαθμού δυσπλασιών στα κολποτραχηλικά υλικά και  αυτό να τεκμηριώνεται  από

επιστημονικές μελέτες.

10. Η συλλογή των δειγμάτων να γίνεται σε ειδικό διάλυμα το οποίο να έχει τη δυνατότητα να

μονιμοποιεί  και  να  συντηρεί  τα  κύτταρα  όπως  επίσης  και  να  τα  διατηρεί  σε  θερμοκρασία

δωματίου για χρονικό διάστημα μέχρι και (3) εβδομάδες.

11.  Το  διάλυμα  για  τη  μεταφορά  και  συντήρηση  των  κυτταρολογικών  δειγμάτων  να  έχει

αντιβακτηριακή, αντιϊκή και αντιμυκητιακή δράση, παρέχοντας έτσι ασφάλεια στο διενεργούντα

τη λήψη.

12. Το διάλυμα να είναι ικανό να χρησιμεύει ως μέσο μεταφοράς και συλλογής για γυναικολογικά

δείγματα και να δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω έλεγχο από το ίδιο δείγμα, π.χ. ανίχνευση του

ιού  HPV,  Chlamydia Trachomatis και  Neisseria gonorrhea, με την εφαρμογή τεχνικών  Hybrid

Capture,  PCR, και  άλλων ανοσοκυτταροχημικών τεχνικών.  Τα παραπάνω να αποδεικνύονται

από τη διεθνή βιβλιογραφία και να υπάρχει έγκριση του F.D.A. για το σκοπό αυτό.

13. Το σύστημα να διαθέτει ειδικό διάλυμα για την προετοιμασία των γενικών κυτταρολογικών

δειγμάτων που να προκαλούν ταυτόχρονα αιμόλυση, βλεννόλυση και πρωτεϊνόλυση.

14. Η αυτόματη και σε ένα στάδιο μεταφορά των κυττάρων από το μέσο συλλογής να γίνεται

μέσω πλαστικού φίλτρου, με ειδική μεμβράνη στη μία του επιφάνεια, που να είναι βιολογικά

ουδέτερη, επίπεδη και πορώδης. 

15. Το σύστημα να διαθέτει μηχανισμό ανίχνευσης της στάθμης του υγρού μέσου μεταφοράς και

να εξασφαλίζει την ομοιόμορφη διασπορά των κυττάρων, μέσω ήπιας περιδίνησης, η οποία και

θα εξασφαλίζει  αφενός την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος και αφετέρου την κυτταρική

ακεραιότητα πριν την επίστρωση.

16. Η αναρρόφηση των κυττάρων από το υγρό μέσο μεταφοράς, να γίνεται με την εφαρμογή

ελαφράς αρνητικής πίεσης η οποία και θα εξασφαλίζει την ομοιογενή επίστρωση κυττάρων σε

λεπτή μονοεπίπεδη στιβάδα, πάνω στην ειδική αντικειμενοφόρο πλάκα.

17.  Να  διασφαλίζεται  από  τη  διαδικασία  η  μεταφορά  ικανού  αριθμού  κυττάρων  στην

αντικειμενοφόρο πλάκα  έτσι ώστε το δείγμα να είναι ικανοποιητικό για μικροσκόπηση. 

18.  Ο επεξεργαστής  να διαθέτει  σύστημα αυτόματου κλειδώματος  ώστε  να  μην επιτρέπεται

οποιαδήποτε παρέμβαση κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.
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19. Η συνολική διαδικασία για την αυτόματη επίστρωση κάθε επιχρίσματος να γίνεται με μεγάλη

ταχύτητα. 

20. Η επιφάνεια επίστρωσης των κυττάρων πάνω στην αντικειμενοφόρο πλάκα να μην ξεπερνά

τα 350 mm2 έτσι ώστε να συντομεύεται ο χρόνος μικροσκόπησης.

21. Ο επεξεργαστής θα πρέπει να διατηρεί σταθερές τις προδιαγραφές καλής λειτουργίας, χωρίς

να  απαιτείται  βαθμονόμηση  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  και  να  διαθέτει  πρόγραμμα

αυτοδιάγνωσης κατά την έναρξη και τη λειτουργία της συσκευής.

22. Ο επεξεργαστής να διαθέτει μηχανισμό όπου να φυλάσσεται με ασφάλεια το λειτουργικό του

πρόγραμμα,  καθώς επίσης  και  ειδικό  ηλεκτρονικό  σύστημα για  τον  έλεγχο  της  σωστής  του

λειτουργίας.

23.  Να  έχει  έξοδο  RS232  για  πιθανή  σύνδεση  με  κεντρικό  ή  περιφερειακό  ηλεκτρονικό

υπολογιστή.

24.  Να διαθέτει  ενσωματωμένο σύστημα για  την  άντληση και  μεταφορά των υπολειμμάτων,

καθώς και αυτόνομο σύστημα συγκομιδής τους σε δοχεία. 

25. Να λειτουργεί με ρεύμα πόλης στα 220/240 V, 1 A και συχνότητας 47-63 Hz.

26. Να λειτουργεί σε συνθήκες θερμοκρασίας 15-32Ο C και υγρασίας 20% - 90% RH.

                    

ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ

A. Γενικές προδιαγραφέςαναλωσίμων:

1. Σύστημα κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη χρήση φίλτρου.
2. Να διατίθεται από τον κατασκευαστικό οίκο των προσφερομένων ειδών ISO 13485:2003 και

EC Declaration of Conformity according to In Vitro Diagnostic Medical Devices Directive
98/79/EC για τα προσφερόμενα αντιδραστήρια.

3. Θα πρέπει να υπάρχει ελληνική και διεθνής εμπειρία και καταξίωση του συστήματος στη
διαγνωστική.  Να  κατατεθεί  πελατολόγιο  των  εργαστηρίων  που  χρησιμοποιούν  τα
προσφερόμενα είδη καθώς και επιστολές των χρηστών που να βεβαιώνουν την ποιότητα, τη
διαγνωστική αξιοπιστία και αναπαραγωγιμότητα της μεθόδου.

4. Τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν πιστοποίηση από επίσημους διεθνείς Φορείς Υγείας για
εφαρμογή επικουρικών τεχνικών για την ανίχνευση HPV, Χλαμυδίων και γονόρροιας.

5. Η καταλληλότητα του υλικών να αποδεικνύεται από τη διεθνή βιβλιογραφία και να υπάρχει
έγκριση από το F.D.A. (class III) για το σκοπό αυτό.

6. Για λόγους ασφαλείας και υγιεινής του εργαστηρίου θα προτιμηθούν τα λιγότερο εύφλεκτα
και τοξικά διαλύματα μονιμοποίησης και συντήρησης.

7. Το σύστημα να διαθέτει ξεχωριστό πρόγραμμα επεξεργασίας για γυναικολογικά δείγματα και
δείγματα γενικής κυτταρολογίας.
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8. Να κατατεθούν στοιχεία για την υψηλή επαναληψιμότητα του συστήματος, τεκμηριωμένη με
πιστοποιητικά και γραφικές παραστάσεις από τον Οίκο κατασκευής.

9. Βεβαίωση του Οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφερθέντα στον διαγωνισμό
αντιδραστήρια και αναλώσιμα (που θα χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα) προτείνονται
από τον εν λόγω Οίκο για κανονική χρήση, ότι είναι απόλυτα συμβατά με τα ηλεκτρονικά και
μηχανικά μέρη του μηχανήματος και  ότι  δεν θα επηρεάσουν την ομαλή και  απρόσκοπτη
λειτουργία του.

10.Βεβαίωση  του  Οίκου  κατασκευής  του  μηχανήματος  ότι  η  προσφέρουσα  εταιρία
(προμηθευτής)  είναι  εξουσιοδοτημένη  ως  προς  την  παροχή  πλήρους  Τεχνικής  και
Επιστημονικής  υποστήριξης  (service,  ανταλλακτικά,  κλπ.)  και  ότι  στελέχη  της  έχουν
εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του Οίκου κατασκευής. Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και
την διάρκεια θα συνυποβληθούν με την βεβαίωση.

11. Να διατίθενται υποχρεωτικά από τον προμηθευτή ειδικά διαλύματα για την προετοιμασία των
γενικών  κυτταρολογικών  δειγμάτων  που  να  έχουν  την  ιδιότητα  ταυτόχρονα  αιμόλυσης,
βλεννόλυσης και πρωτεϊνόλυσης των δειγμάτων.

12.Να διατίθενται τα Δελτία Στοιχείων Ασφαλείας Προϊόντων (Material Safety Data Sheet) στα
ελληνικά.

13.Να διατίθενται από τον κατασκευαστή αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν στην ασφαλή
συσκευασία και διακίνηση των προσφερομένων ειδών. 

14.Να διατίθενται οδηγίες παρασκευής των δειγμάτων είτε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του
κατασκευαστικού οίκου είτε σε έντυπη μορφή στα ελληνικά.

15.Να  υπάρχει  εξουσιοδοτημένος  εκπαιδευτής  από  τον  Κατασκευαστικό  Οίκο  για  τη
διαγνωστική μορφολογία.

16.Θα  μετρήσει  θετικά  η  δυνατότητα  συνεχιζόμενης  εκπαίδευσης  του  χρήστη  μέσω  της
επίσημης ιστοσελίδας του  κατασκευαστή.

17.Να υπάρχει γραμμή επικοινωνίας με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστικού
οίκου για επίλυση τεχνικών προβλημάτων.

18.Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας των αντιδραστηρίων, καθώς και σε κάθε μονάδα του
περιεχομένου  της,  πρέπει  να  αναγράφονται  οι  παρακάτω  ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:  στα  Ελληνικά  ή
Αγγλικά  εκτός  εάν  η  Υπουργική  απόφαση  εναρμόνισης  της  Οδ.  98/79/Ε.Κ.  ορίζει
διαφορετικά:  Επωνυμία  και  διεύθυνση  κατασκευαστή,  ο  κωδικός  της  παρτίδας,  η
ημερομηνία,  μέχρι  την  οποία  το  προϊόν  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ασφαλώς,  οι  ειδικές
συνθήκες  αποθήκευσης  ή  και  χειρισμού,  οι  ενδεδειγμένες  προειδοποιήσεις  ή  και
προφυλάξεις. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ στα
Ελληνικά  εκτός εάν  η  Υπουργική  απόφαση  εναρμόνισης  της  Οδ.  98/79/Ε.Κ.  ορίζει
διαφορετικά ως εξής.  Δήλωση ότι  το διαγνωστικό προϊόν περιέχει  όλα τα συστατικά που
απαιτούνται για τη μέτρηση, τις συνθήκες αποθήκευσης και το χρόνο διατήρησης μετά από
την  πρώτη  αποσφράγιση  της  πρωτοταγούς  συσκευασίας,  καθώς  και  τις  συνθήκες
αποθήκευσης και σταθερότητας των αντιδραστηρίων εργασίας, τον τύπο του δείγματος που
πρέπει να χρησιμοποιείται,   λεπτομερής περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας για τη
χρήση  του  προϊόντος,  τη  διαδικασία  μετρήσεως  που  πρέπει  να  ακολουθείται  με  το
διαγνωστικό προϊόν, των πληροφοριών, που αφορούν κάθε επιπλέον διαδικασία ή χειρισμό,
ο  οποίος  απαιτείται,  πριν  από τη  χρησιμοποίηση  του  διαγνωστικού  προϊόντος,  όλες  τις
πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασης του προϊόντος και της
ορθής και  ασφαλούς λειτουργίας του,  καθώς και  λεπτομερή στοιχεία  για  τη φύση και  τη
συχνότητα της συντήρησης και της βαθμονόμησης που απαιτούνται, για να εξασφαλίζεται η
ορθή και ασφαλής λειτουργία του προϊόντος. Πληροφορίες για τη διάθεση των αποβλήτων,
τις  προφυλάξεις  που  πρέπει  να  λαμβάνονται  για  τους  τυχόν  ειδικούς  και  ασυνήθεις
κινδύνους που σχετίζονται με τη χρησιμοποίηση ή τη διάθεση των διαγνωστικών προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μέτρων προστασίας. 

19.Οι  προδιαγραφές  1,2,3,4,5,6  και  7  κρίνονται  απολύτως  απαραίτητες  για  το  εργαστήριο.
Οποιαδήποτε  απόκλιση  του  προσφέροντος  από  αυτές  αποτελεί  αιτία  απόρριψης  της
προσφοράς του.
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Β. Προδιαγραφές αναλωσίμων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 56005

1. ΔΙΆΛΥΜΑ ΓΕΝΙΚΉΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΊΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 56005001
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Διάλυμα μεταφοράς, μονιμοποίησης και συντήρησης κυττάρων για δείγματα 
γενικών κυτταρολογικών εξετάσεων με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη χρήση 
πλαστικού κυλινδρικού φίλτρου, συμβατό με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων.  Η 
σύσταση του διαλύματος να έχει ως βάση την Μεθανόλη. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20ml

2. ΔΙΆΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΠ ΤΕΣΤ
ΚΩΔΙΚΟΣ 56005006
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Διάλυμα μεταφοράς, μονιμοποίησης και συντήρησης κυττάρων για ΠΑΠ ΤΕΣΤ με 
τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη χρήση πλαστικού κυλινδρικού φίλτρου, συμβατό με
την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων. Η σύσταση του διαλύματος να έχει ως βάση την 
Μεθανόλη. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20ml

3. ΦΙΑΛΊΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΉΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 56005005
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Διάλυμα λύσης (βλεννολυτικό, αιμολυτικό, πρωτεϊνολυτικό) συστατικών 
υποστρώματος ποικίλου κυτταρολογικού δείγματος , συμβατό με την αυτόματη συσκευή 
επίστρωσης κυττάρων. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30ml

4. ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 56005004
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Διάλυμα λύσης (βλεννολυτικό, αιμολυτικό, πρωτεϊνολυτικό) συστατικών 
υποστρώματος ποικίλου κυτταρολογικού δείγματος , σε φιαλίδια φυγοκέντρησης, συμβατό με την 
αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30ml

5. ΦΙΛΤΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 56005001
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Πλαστικό, κυλινδρικό φίλτρο, διαμέτρου περίπου 2 εκατοστών για επίστρωση 
λεπτής στιβάδας σε δείγματα γενικής κυτταρολογίας με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής 
φάσης με χρήση φίλτρου, συμβατό με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων.
 

6. ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΠ ΤΕΣΤ
ΚΩΔΙΚΟΣ 56005001
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   Πλαστικό, κυλινδρικό φίλτρο, διαμέτρου περίπου 2 εκατοστών για επίστρωση
λεπτής στιβάδας σε δείγματα κολποτραχηλικών εξετάσεων με τη μέθοδο της κυτταρολογίας 
υγρής φάσης με χρήση φίλτρου, συμβατό με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων.
 
7.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΟΣ ΠΛΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 56005001
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   Αντικειμενοφόρες πλάκες για επίστρωση κυττάρων για δείγματα γενικών 
κυτταρολογικών εξετάσεων με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη χρήση φίλτρου, 
συμβατές με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων.
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8. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΟΣ ΠΛΑΚΑ ΠΑΠ ΤΕΣΤ
ΚΩΔΙΚΟΣ 56005001
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Αντικειμενοφόρες πλάκες για επίστρωση κυττάρων για δείγματα 
κολποτραχηλικών εξετάσεων με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη χρήση 
φίλτρου, συμβατές με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων.

9. ΔΙΑΛΥΜΑ ΛΥΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 56005003
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Διάλυμα λύσης (ταυτόχρονα βλεννολυτικό, αιμολυτικό, και πρωτεϊνολυτικό) 
συστατικών υποστρώματος ποικίλου κυτταρολογικού δείγματος με τη μέθοδο της κυτταρολογίας
υγρής φάσης με τη χρήση φίλτρου, συμβατό με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων Η
συμβατότητα να πιστοποιείται εγγράφως τόσο από τον κατασκευαστή του αναλωσίμου όσο και 
από τον κατασκευαστή της συσκευής. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Φιάλη 946ml

10. ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 56005002
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Διάλυμα μεταφοράς, μονιμοποίησης και συντήρησης κυττάρων για Παπ τεστ 
και δείγματα γενικής κυτταρολογίας με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης με τη χρήση 
πλαστικού κυλινδρικού φίλτρου, συμβατό με την αυτόματη συσκευή επίστρωσης κυττάρων. Η 
συμβατότητα να πιστοποιείται εγγράφως τόσο από τον κατασκευαστή του αναλωσίμου όσο και 
από τον κατασκευαστή της συσκευής.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Φιάλη 946ml
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