
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ
ΕΣΗΙΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ

1 φςτθμα αςφαλοφσ ςυλλογισ αίματοσ

1.1

ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, φιαλίδια γενικισ αίματοσ, κενοφ αζρα, αποςτειρωμζνα, ςυνκετικά άκραυςτα, με ζνδειξθ πλιρωςθσ 

και ετικζτα για ςτοιχεία αςκενοφσ, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγισ, REF, θ μζκοδοσ αποςτείρωςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ, 

διαςτάςεων 13Χ75 mm, με πιεςτό πϊμα αςφαλείασ, ςτεγανισ εφαρμογισ και εφκολθσ διάτρθςθσ, που να καλφπτει εξωτερικά το 

φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρθτικότθτασ  2 ml με  ξθρό αντιπθκτικό EDTA

50000

1.2

ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, φιαλίδια γενικισ αίματοσ, κενοφ αζρα, αποςτειρωμζνα, ςυνκετικά άκραυςτα, με ζνδειξθ πλιρωςθσ 

και ετικζτα για ςτοιχεία αςκενοφσ, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγισ, REF, θ μζκοδοσ αποςτείρωςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ, 

διαςτάςεων 13Χ100mm, με πιεςτό πϊμα αςφαλείασ, ςτεγανισ εφαρμογισ και εφκολθσ διάτρθςθσ, που να καλφπτει εξωτερικά το 

φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρθτικότθτασ 6 ml με αντιπθκτικό Κ3 EDTA

4000

1.3

ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, φιαλίδια βιοχθμικϊν προςδιοριςμϊν, κενοφ , αποςτειρωμζνα, ςυνκετικά με επιταχυντι πιξεωσ και 

gel διαχωριςμοφ, με ζνδειξθ πλιρωςθσ και ετικζτα για ςτοιχεία αςκενοφσ, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγισ, REF, θ μζκοδοσ 

αποςτείρωςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ, διαςτάςεων 13Χ75mm, με πιεςτό πϊμα αςφαλείασ, ςτεγανισ εφαρμογισ και εφκολθσ 

διάτρθςθσ, που να καλφπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρθτικότθτασ 4 ml 

60000

1.4

ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, φιαλίδια βιοχθμικϊν προςδιοριςμϊν, κενοφ , αποςτειρωμζνα, ςυνκετικά με επιταχυντι πιξεωσ και 

gel διαχωριςμοφ, με ζνδειξθ πλιρωςθσ και ετικζτα για ςτοιχεία αςκενοφσ, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγισ, REF, θ μζκοδοσ 

αποςτείρωςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ, διαςτάςεων 13Χ100mm, με πιεςτό πϊμα αςφαλείασ, ςτεγανισ εφαρμογισ και εφκολθσ 

διάτρθςθσ, που να καλφπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρθτικότθτασ 6 ml 

4000

1.5

ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, φιαλίδια βιοχθμικϊν προςδιοριςμϊν, κενοφ , αποςτειρωμζνα, ςυνκετικά με επιταχυντι πιξεωσ και 

gel διαχωριςμοφ, με ζνδειξθ πλιρωςθσ και ετικζτα για ςτοιχεία αςκενοφσ, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγισ, REF, θ μζκοδοσ 

αποςτείρωςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ, διαςτάςεων 16Χ100 mm, με πιεςτό πϊμα αςφαλείασ, ςτεγανισ εφαρμογισ και εφκολθσ 

διάτρθςθσ, που να καλφπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρθτικότθτασ 8 ml 

4000

1.6

ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, φιαλίδια χρόνου προκρομβίνθσ,  αποςτειρωμζνα, ςυνκετικά διπλοφ τοιχϊματοσ, ολικισ πλθρϊςεωσ, 

με αντιπθκτικό sodium citrate 3,2% - 0,109M,  με ζνδειξθ πλιρωςθσ και ετικζτα για ςτοιχεία αςκενοφσ, να αναγράφεται το CE, LOT 

παραγωγισ, REF, θ μζκοδοσ αποςτείρωςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ, διαςτάςεων 13Χ75mm, με πιεςτό πϊμα αςφαλείασ, ςτεγανισ 

εφαρμογισ και εφκολθσ διάτρθςθσ, που να καλφπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρθτικότθτασ 1,8 ml 

8000

Πίνακας απαιηούμενων σλικών (ζε ηεμάτια ή όγκο)

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  ΥΙΟΤ   "ΚΤΛΙΣΕΙΟ"

ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΥΗΜΙΚΟ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ   ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ

Σετνικές προδιαγραθές

ΑΝΑΛΩΙΜΟ  ΤΛΙΚΟ

Αιμαηολογικού, Βιοτημικού, Μικροβιολογικού Εργαζηηρίοσ & Σμήμαηος Αιμοδοζίας



1.7

ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, φιαλίδια ΣΚΕ, κενοφ,  αποςτειρωμζνα, γυάλινα με αντιπθκτικό sodium citrate 3,82% - 0,129M,  με 

ζνδειξθ πλιρωςθσ και ετικζτα για ςτοιχεία αςκενοφσ, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγισ, REF, θ μζκοδοσ αποςτείρωςθσ και θ 

θμερομθνία λιξθσ, διαςτάςεων 13Χ75mm, με πιεςτό πϊμα αςφαλείασ, ςτεγανισ εφαρμογισ και εφκολθσ διάτρθςθσ, που να καλφπτει 

εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2 cm, χωρθτικότθτασ 1,6 ml 

12000

1.8
ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, υποδοχείσ ςωλθναρίων, με αυτόματθ απόρριψθ βελονϊν αιμολθψίασ, βελονϊν αιμολθψίασ 

αςφαλείασ και πεταλοφδων αιμολθψίασ
5000

1.9

ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, βελόνεσ αιμολθψίασ - διατριςεωσ ςωλθναρίων κενοφ, με ενςωματωμζνο μθ αποςπϊμενο 

προςτατευτικό κάλυμμα για λόγουσ αςφαλείασ, 21G, 23G , ςε ατομικι αποςτειρωμζνθ ςυςςκευαςία. Η αςφάλιςθ τθσ βελόνασ να 

γίνεται άμεςα μετά τθν αιμολθψία με το ζνα χζρι.

5000

1.10

ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, πεταλοφδεσ αιμολθψίασ - διατριςεωσ ςωλθναρίων κενοφ, με μθχανιςμό εγκόλπωςθσ τθσ βελόνασ από 

τθν φλζβα και ταυτόχρονθ αςφάλιςι τθσ. Μίασ χριςθσ, αποςτειρωμζνθ, ςωλθνίςκοσ κοντόσ (περίπου 178 mm). Ο μθχανιςμόσ να 

ενεργοποιείται με το ζνα χζρι, με τρόπο προφανι, γριγορο και αποδοτικό, 21G

3000

1.11

ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, πεταλοφδεσ αιμολθψίασ - διατριςεωσ ςωλθναρίων κενοφ, με μθχανιςμό εγκόλπωςθσ τθσ βελόνασ από 

τθν φλζβα και ταυτόχρονθ αςφάλιςι τθσ. Μίασ χριςθσ, αποςτειρωμζνθ, ςωλθνίςκοσ κοντόσ (περίπου 178 mm). Ο μθχανιςμόσ να 

ενεργοποιείται με το ζνα χζρι, με τρόπο προφανι, γριγορο και αποδοτικό, 23G

2000

1.12

ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, πεταλοφδεσ αιμολθψίασ - διατριςεωσ ςωλθναρίων κενοφ, με μθχανιςμό εγκόλπωςθσ τθσ βελόνασ από 

τθν φλζβα και ταυτόχρονθ αςφάλιςι τθσ. Μίασ χριςθσ, αποςτειρωμζνθ, ςωλθνίςκοσ κοντόσ (περίπου 178 mm). Ο μθχανιςμόσ να 

ενεργοποιείται με το ζνα χζρι, με τρόπο προφανι, γριγορο και αποδοτικό, 25G

2000

1.13

ετ ςυλλογισ αίματοσ υπό κενό, πεταλοφδεσ αιμολθψίασ κατάλλθλεσ για λιψεισ από αςκενείσ με λοιμϊδθ νοςιματαμε μθχανιςμό 

αυτόματθσ αναρρόφθςθσ τθσ βελόνασ από τθν φλζβα και εγκόλπωςθσ τθσ  ςτο προςτατευτικό κάλυμμα (23G), γαλάηιεσ. Να φζρουν 

βελόνθ με ευρφ εςωτερικό αυλό για γρθγορότερθ ροι του αίματοσ.

500

2 Πιπζτεσ πλαςτικζσ ΣΚΕ (μίασ χριςθσ) για τα φιαλίδια των ΣΚΕ (διαςτάςεων 13Χ75mm) με παρζμβυςμα 10000

3 Σριχοειδι μικροαιματοκρίτθ θπαρινιςμζνα 5000

4 Σριχοειδι μικροαιματοκρίτθ μθ θπαρινιςμζνα 10000

5 Πλαςτελίνθ ςφράγιςθσ άκρων τριχοειδϊν μικροαιματοκρίτθ 20

6 Ρφγχθ (tips) πλαςτικά για αυτόματεσ πιπζτεσ

6.1 όγκου 10-200μl τφπου Oxford (για πολυπιπζτεσ ID pipetor Diamed micro typing system) 20000

6.2 όγκου 0-300μl 30000

6.3 όγκου 0.2-10μl 10000

6.4 όγκου 200-1000μl 10000

7 Σρυβλια Petri πλαςτικά, αποςτειρωμζνα (Φ. 9cm) 1000

8 Πιπζτεσ Pasteur πλαςτικζσ, αρικμθμζνεσ με ενςωματωμζνο πουάρ μθ αποςτειρωμζνεσ

8.1 όγκου 1 ml 6000



8.2 όγκου 3 ml 4000

9 ωλθνάρια πλαςτικά

9.1 κωνικά πλαςτικά PS 100X16mm 18000

9.2 ςτρογγυλοφ πυκμζνα πλαςτικά PS 75X12mm μθ αποςτειρωμζνα 20000

9.3 ςτρογγυλοφ πυκμζνα πλαςτικά PS 75X12mm  αποςτειρωμζνα με πϊμα 3000

10 κωνικά microtubes with cap (πλαςτικά τφπου Eppendorf) 

10.1 όγκου 0,5 ml 6000

10.2 όγκου 2 ml 2000

11 Stato ςωλθναρίων πλαςτικά 50 κζςεων

11.1 Φ. 13mm 5

11.2 Φ. 17mm 15

12 Δοχεία ςυλλογισ οφρων με ετικζτα εγγραφισ ςτοιχείων αςκενοφσ με πιεςτό ι βιδωτό πϊμα, μθ αποςτειρωμζνα όγκου 80-130ml 10000

13

Δοχεία ςυλλογισ οφρων με ετικζτα εγγραφισ ςτοιχείων αςκενοφσ με πιεςτό ι βιδωτό πϊμα,  αποςτειρωμζνα όγκου 80-130ml, ςε 

ατομικι ςυςκευαςία
6000

14 Βαμβακοφόροι ςτυλεοί ςε ςωλθνάριο, αποςτειρωμζνοι ςε ατομικθ ςυςκευαςία χωρίσ υλικό μεταφοράσ 5000

15 Βαμβακοφόροι ςτυλεοί ςε ςωλθνάριο, αποςτειρωμζνοι ςε ατομικθ ςυςκευαςία με υλικό μεταφοράσ Stuart 3000

16 Βαμβακοφόροι ςτυλεοί χωρίσ ςωλθνάριο, αποςτειρωμζνοι ςε ατομικθ ςυςκευαςία 20000

17 Ξφλινοι ςτυλεοί αποκόλλθςθσ 40000

18

Αντικειμενοφόρεσ πλάκεσ με πλαίςιο (επικάλυψθ με κεραμικι ουςία λευκοφ χρϊματοσ για ανεξίτθλθ γραφι ςτοιχείων δείγματοσ, 

διπλοτροχιςμζνεσ 45ο, γυάλινεσ, με κομμζνεσ γωνίεσ 76Χ26mm (CE, IVD)
30000

19

Καλυπτρίδεσ , 22Χ22cm, καταςκευαςμζνεσ από γυαλί υψθλισ διαφάνειασ, κακαρότθτασ και αντοχισ, επικαλυμμζνεσ με διαχωριςτικό 

παράγοντα που αποτρζπει τθ μεταξφ τουσ ςυγκόλλθςθ
40000

20

Καλυπτρίδεσ , 24Χ50cm, καταςκευαςμζνεσ από γυαλί υψθλισ διαφάνειασ, κακαρότθτασ και αντοχισ, επικαλυμμζνεσ με διαχωριςτικό 

παράγοντα που αποτρζπει τθ μεταξφ τουσ ςυγκόλλθςθ
12000

21 Χρονόμετρα 60 min 30

22 Διθκθτικό χαρτί 40cmX40cm (ςεφφλλα) 2000

23 Θικεσ μεταφοράσ και φφλαξθσ παραςκευαςμάτων τουλάχιςτον 20 κζςεων (αντικ. πλακϊν) 500

24 Αυτόματοι ςκαριφιςτιρεσ (lancets) sterile, με πϊμα και ςκανδάλθ αςφαλείασ αυτόνομοι 4000

25 May-Grunwald solution ζτοιμθ προσ χριςθ, χωρίσ να χρειάηεται διικθςθ ι αραίωςθ ι άλλθ προετοιμαςία και να μθν αφινει ιηιματα 25 lit

26 Giemsa solution, να μθν χρειάηεται διικθςθ και να μθν αφινει ιηιματα 25 lit

27 Διάλυμα κυανοφ του μεκυλενίου 3 lit

28 Κεδρζλαιο (nd 1,515) 1 lit

29 Εμβια χρϊςθ ΔΕΚ (κυανοφν του κρεςυλίου - brillant cresyl blu) 0.5 lit



30 Πλάκεσ ελζγχου ομάδων αίματοσ (5Χ5 κζςεων και διαςτάςεων 28Χ12cm τουλάχιςτον) 2000

31 Κρικοφόροι ςτυλεοί πλαςτικοί (loops) των 10μl αποςτειρωμζνοι με ψιλι μφτθ ςτο ζνα άκρο ςε ςυςκευαςία 20/φάκελο 40000

32 ακουλάκια πλαςτικά μεταφοράσ δειγμάτων αίματοσ και άλλων βιολογικϊν υλικϊν με διπλι κικθ μεγζκουσ Α5 40000

33 Παραφιλμ ςε ρολά πλάτουσ 5cmX15m 20 τεμ

34 τυλεοί εξ αλουμινίου με tip από αλγινικό αςβζςτιο, αποςτειρωμζνοι, ζνασ ςε κάκε φάκελο για τθ λιψθ ρινοφαρυγγικοφ εκκρίματοσ 500

35

Δοχεία ςυλλογισ κοπράνων πλαςτικά (πολυπροπυλζνιο ι πολυςτυρζνιο), διαφανι με κουταλάκι με βιδωτό εξωτερικό πϊμα, 

αυτοςτθριηόμενα, αποςτειρωμζνα διαςτάςεων περίπου 50-60mmX30-450mm
500

36 Σαινίεσ απλζσ κολλθτικζσ (18mmX50m) 20 τεμ

37

Κρυοφιαλιδια βακιάσ κατάψυξθσ -80οC με επίπεδθ βάςθ, αυτοςτθριηόμενα, 2ml, με πϊμα εςωτερικό, βιδωτό από πολυκαρβονικό ι 

πολυπροπυλζνιο
4000

38

Κουτιά πλαςτικά ανκεκτικά ςτουσ -80οC (από πολυπροπυλζνιο ι πολυκαρβονικό) για φφλαξθ ςωλθναρίων 2ml βακιάσ κατάψυξθσ, 100 

κζςεων, κατάλλθλα για τα παραπάνω φιαλίδια 
40

39 Ρφγχθ μπλζ (100-1000μl)  αποςτειρωμζνα για ποικίλουσ τφπουσ πιπετϊν ςυςκευαςμζνα ςε κουτί 2000

40 Ρφγχθ κίτρινα (10-200μl)  αποςτειρωμζνα για ποικίλουσ τφπουσ πιπετϊν ςυςκευαςμζνα ςε κουτί 2000

41 Πιπζτεσ Pasteur αποςτειρωμζνεσ πλαςτικζσ μίασ χριςθσ ςε ατομικι ςυςκευαςία του 1 ml 1000

Σα είδθ που αποτελοφν το ςφςτθμα αςφαλοφσ ςυλλογισ αίματοσ πρζπει να αποτελοφν ομοιογενζσ λειτουργικό ςφςτθμα, ϊςτε να 

υπάρχει πλιρθσ ςυμβατότθτα βελόνασ - πεταλοφδασ αιμολθψίασ και των αντίςτοιχων υποδοχζων και ςωλθναρίων. Για το λόγο αυτό 

δεν κα γίνουν αποδεκτζσ οι μεμονωμζνεσ προςφορζσ των εταιρειϊν παρά μόνο οι προςφορζσ που αφοροφν το ςφνολο των υλικϊν. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Να κατατίκενται απαραιτιτωσ δείγματα για όλα τα προςφερόμενα είδθ, Να κατατεκεί πλιρεσ φφλλο ςυμμόρφωςθσ με 

τισ ανωτζρω προδιαγραφζσ, κακϊσ και ςτοιχεία αξιολόγθςθσ (εργαςίεσ, ςυγκριτικά ςτοιχεία, δθμοςιεφςεισ κλπ) των προςφερομζνων 

ειδϊν, Οι προμθκευτζσ πρζπει με ποινι αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ να επιςυνάψουν ςτθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα τθσ τεχνικισ 

προςφοράσ τουσ και τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ςειράσ ISO (του ςυμμετζχοντοσ αλλά και του καταςκευαςτι του τελικοφ προιόντοσ), 

ωσ και πλιρθ τεκμθριωμζνα πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE, ϊςτε να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ των ςχετικϊν οδθγιϊν τθσ 

ΕΕ ςε πρωτότυπο ι νομίμωσ επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο.

Σα είδθ που αποτελοφν το ςφςτθμα αςφαλοφσ ςυλλογισ αίματοσ πρζπει να αποτελοφν ομοιογενζσ λειτουργικό ςφςτθμα, ϊςτε να 

υπάρχει πλιρθσ ςυμβατότθτα βελόνασ - πεταλοφδασ αιμολθψίασ και των αντίςτοιχων υποδοχζων και ςωλθναρίων. Για το λόγο αυτό 

δεν κα γίνουν αποδεκτζσ οι μεμονωμζνεσ προςφορζσ των εταιρειϊν παρά μόνο οι προςφορζσ που αφοροφν το ςφνολο των υλικϊν. 


