
 
 
 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1 Φιαλίδια γενικής αίματος, κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με 
ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT 
παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης.Διαστάσεων 
13Χ75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης 
διατήρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. 
-χωρητικότητας 2ml με αντιπηκτικό EDTA K2-K3 

2 Φιαλίδια γενικής αίματος για Μοριακό έλεγχο ΝΑΤ του αίματος (Μοριακός έλεγχος 
ασκών Αιμοδοσίας), κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με 
ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT 
παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης. 
Διαστάσεων 13Χ100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και 
εύκολης διατήρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. 
Χωρητικότητας 6ml με αντιπηκτικό 10,8mg EDTA K3 

3 Φιαλίδια Βιοχημικών  προσδιορισμών, κενού ,αποστειρωμένα, συνθετικά , με 
επιταχυντή πήξεως χωρίς gel διαχωρισμού με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για 
στοιχεία ασθενούς , να αναγράφεται CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος 
αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης. 
Διαστάσεων 13Χ100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και 
εύκολης διατήρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. 
Χωρητικότητας  7ml. 

4 Φιαλίδια  χρόνου προθρομβίνης  αποστειρωμένα  , διπλού τοιχώματος , ολικής 
πλήρωσης με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3.2%-0,109M  με ένδειξη 
πλήρωσης  και  ετικέτα για στοιχεία ασθενούς , να αναγράφεται CE, LOT 
παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης, 
διαστάσεων 13Χ75mm , με πιεστό  πώμα ασφαλείας  στεγανής εφαρμογής και 
εύκολης διάτρησης που να καλύπτει εξωτερικά  το φιαλίδιο κατά 2cm 
Χωρητικότητας 3,5ml.  

5 Σωληνάρια KAHN γυάλινα 12Χ75(COOMBS) 

6 Σωληνάρια αιμόλυσης 7ml χωρίς πώμα γυάλινα 

7 Σωληνάρια  μικροαιματοκρίτη  ηπαρισμένα κόκκινα  

8 Σωληνάρια  μικροαιματοκρίτη   μη ηπαρισμένα  μπλε 

9  Κρυοφαλίδια  2cc καπάκι αποστειρωμένα ( φύλαξη δειγμάτων σε κατάψυξη) 

10 CRYOBOX για κρυοφιαλιδια  2cc φύλαξης δείγματος σε κατάψυξη 

11. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΧ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΒΙΔΩΤΟ  ΤΩΝ  50 ML ΜΕ 
ΚΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ FALKOΝ 
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