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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 

1

Αληηθεηκελνθόξεο πιάθεο ζεηηθά θνξηηζκέλεο , 

ηξνρηζκέλεο 90o, δηαζηάζεσλ 25ρ75ρ1.0 mm 

κε ιεπθή θεξακηθή επηθάιπςε ζην έλα άθξν, 

γηα αλεμίηειε γξαθή ζηνηρείσλ δείγκαηνο . Να 

είλαη θαηάιιειεο γηα ηερληθέο 

αλνζντίζηνρεκείαο ζε ηνκέο παξαθίλεο θαη 

ηερληθέο πνπ απαηηνύλ ζεξκηθή απνθάιπςε 

επηηόπσλ (HIER).Να δηαζέηνπλ ζήκαλζε CE 

θαη πηζηνπνίεζε  IVD. 

14000 0,1300 1820,00 436,80 2.256,80

2

Αληηθεηκελνθόξεο πιάθεο, δηπινηξνρηζκέλεο 

45ν δηαζηάζεσλ  25X75ρ1.0mm κε θνκκέλεο 

γσλίεο .Σν έλα άθξν λα είλαη θαιπκκέλν κε 

θεξακηθή  νπζία ιεπθνύ ρξώκαηνο γηα 

αλεμίηειε γξαθή ζηνηρείσλ δείγκαηνο .Με 

θνκκέλεο ηηο γσλίεο γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα 

θαηά ηνλ ρεηξηζκό .Να δηαζέηνπλ ζήκαλζε CE 

θαη πηζηνπνίεζε IVD,

40000 0,0500 2000,00 480,00 2.480,00

3
Αληηθεηκελνθόξεο πιάθεο   ηερληθήο πγξήο 

θάζεο κε θπθιηθή νξηνζέηεζε 
300 0,2000 60,00 14,40 74,40

4

Αξρεηνζήθεο αληηθεηκελνθόξσλ πιαθώλ 

(76ρ26) κεηαιιηθέο  14 ζπξηαξηώλ 

δηαζηάζεσλ490ρ490ρ140mm γηα   αξρεηζέηεζε 

5000 αληηθεηκελνθόξσλ πιαθώλ  , κε 

δπλαηόηεηα ζρεκαηηζκνύ ζηήιεο 

10 98,0000 980,00 235,20 1.215,20

5

Αξρεηνζήθεο θαζεηώλ έγθιεηζεο ηζηώλ 

κεηαιιηθέο ησλ 14 ζπξηαξηώλ δηαζηάζεσλ 

490ρ490ρ90(mm) γηα αξρεηζέηεζε 850 

θαζεηώλ , κε δπλαηόηεηα ζρεκαηηζκνύ ζηήιεο 

10 98,0000 980,00 235,20 1.215,20

6
Βακβαθνθόξνη ζηπιενί απνζηεηξσκέλνη, αλά 

ηεκάρην θαη θαηά κνλάδα, κίαο ρξήζεο 
5000 0,2100 1050,00 252,00 1.302,00

7
Βειόλεο δηάλνημεο αζθώλ αίκαηνο ρσξίο 

ζσιελάξην 
3700 0,2100 777,00 186,48 963,48

8
Γηεζεηηθό ραξηί κεγάιεο δηεζεηηθήο ηθαλόηεηαο 

39x39cm
3000 0,0550 165,00 39,60 204,60

9

Γνρεία 5lit- Aπόξξηςεο αηκεξώλ αληηθεηκέλσλ (  

βεινλώλ-λπζηεξηώλ-ζπξηγγώλ, ) .Να  είλαη 

ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ΦΔΚ 1537/8-5-2012  

Σβ΄.Παξάξηεκα Ι Παξ 1.2(1.2.5-1.2.6)  

3100 0,8500 2635,00 632,40 3.267,40

TEXNIKEΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΑΣΤΗΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                           

1θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  Ν. ΙΩΝΙΑΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ –ΡΑΤΗΣΙΩΝ 

Να φζρουν ςιμανςθ CE και IVD. Να είναι καταςκευαςμζνα   από αρίςτθσ ποιότθτασ υλικά ώςτε να εξαςφαλίηεται   απόλυτθ 

ςτακερότθτα ςχιματοσ, ανκεκτικότθτα ςε διακυμάνςεισ κερμοκραςιών (-20oC ΄΄εωσ 100oC) και μικροκφματα και να παραμζνουν 

αναλοίωτα ςε επαφι τουσ με χθμικζσ ουςίεσ. Να ανταποκρίνονται απολφτωσ ςτισ ηθτοφμενεσ διαςτάςεισ ι όγκο και να είναι 

εργονομικά. Πςα διακζτουν κάλυμμα ι πώμα, αυτά να εφαρμόηουν με αςφάλεια και εφκολα.  

AΡΟΛΥΤΑ ΑΡΑΑΙΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΡΙΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΣΑ EIΔΗ ΖΗΤΗΘΕΙ , από ςτζλεχοσ (Ιατρό ι Τεχνολόγο) του  

τμιματοσ που τα χρθςιμοποιεί. Ειδικότερα: Τα πλαςτικά υλικά να είναι από χονδρό, αυκραυςτο πλαςτικό που να μθν  επθρεάηεται 

από χθμικζσ ουςίεσ. Τα υλικά από χαρτόνι να είναι από χονδρό , άκαμπτο υλικό που να μθν επθρεάηεται από τθν επαφι με νερό και 

χθμικζσ ουςίεσ. Τα γυάλινα να είναι διαφανι, να μθν επθρεάηονται από εναλλαγζσ κερμοκραςιών   και επαφι  με  χθμικζσ ουςίεσ .



10

Γνρεία ηζηνινγηθώλ παξαζθεπαζκάησλ::1L 

από αλζεθηηθό πιαζηηθό πιηθό, θαη κε θαπάθη 

αζθαιείαο ην νπνίν λα έρεη πξαθηηθό άλνηγκα 

θαη εξκεηηθό θιείζηκν ώζηε λα απνθιείνπλ ηελ 

δηαξξνή πγξώλ θαη αηκώλ  

300 0,5800 174,00 41,76 215,76

11

Γνρεία ηζηνινγηθώλ παξαζθεπαζκάησλ::2,5L , 

από αλζεθηηθό πιαζηηθό πιηθό, θαη κε θαπάθη 

αζθαιείαο ην νπνίν λα έρεη πξαθηηθό άλνηγκα 

θαη εξκεηηθό θιείζηκν ώζηε λα απνθιείνπλ ηελ 

δηαξξνή πγξώλ θαη αηκώλ  

250 1,5000 375,00 90,00 465,00

12

Γνρεία ηζηνινγηθώλ παξαζθεπαζκάησλ::0,5L , 

από αλζεθηηθό πιαζηηθό πιηθό, θαη κε θαπάθη 

αζθαιείαο ην νπνίν λα έρεη πξαθηηθό άλνηγκα 

θαη εξκεηηθό θιείζηκν ώζηε λα απνθιείνπλ ηελ 

δηαξξνή πγξώλ θαη αηκώλ  

400 0,5300 212,00 50,88 262,88

13

Γνρεία ηζηνινγηθώλ παξαζθεπαζκάησλ: 200 

έσο 250 ml,   από αλζεθηηθό πιαζηηθό πιηθό, 

θαη κε θαπάθη αζθαιείαο ην νπνίν λα έρεη 

πξαθηηθό άλνηγκα θαη εξκεηηθό θιείζηκν ώζηε 

λα απνθιείνπλ ηελ δηαξξνή πγξώλ θαη αηκώλ  

350 0,3200 112,00 26,88 138,88

14

Γνρεία ηζηνινγηθώλ παξαζθεπαζκάησλ::5L 

από αλζεθηηθό πιαζηηθό πιηθό, θαη κε θαπάθη 

αζθαιείαο ην νπνίν λα έρεη πξαθηηθό άλνηγκα 

θαη εξκεηηθό θιείζηκν ώζηε λα απνθιείνπλ ηελ 

δηαξξνή πγξώλ θαη αηκώλ  

200 2,0000 400,00 96,00 496,00

15
Υάξηηλεο ζήθεο γηα θξπνθηαιίδηα 100 ζέζεσλ 

120 2,9000 348,00 83,52 431,52

16

Θήθεο κεηαθνξάο αληηθεηκελνθόξσλ πιαθώλ 

(76X26mm), πιαζηηθέο 25 ζέζεσλ. Να είλαη 

από πιηθό άζξαπζην, λα κελ κεηαβάιιεηαη ην 

ζρήκα ηνπο κεηά από πίεζε, λα κε 

δηαβξώλνληαη από ρεκηθέο νπζίεο θαη λα είλαη 

αλζεθηηθέο ζε πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο  

(βαζεία θαηάςπμε -20C )

100 2,4000 240,00 57,60 297,60

17

Θήθεο κεηαθνξάο αληηθεηκελνθόξσλ πιαθώλ 

76X26  (mm), πιαζηηθέο 50 ζέζεσλ. Να είλαη 

από πιηθό άζξαπζην, λα κελ κεηαβάιιεηαη ην 

ζρήκα ηνπο κεηά από πίεζε, λα κε 

δηαβξώλνληαη από ρεκηθέο νπζίεο θαη λα είλαη 

αλζεθηηθέο ζε πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο  

(βαζεία θαηάςπμε) έσο θαη -20C 

80 4,2000 336,00 80,64 416,64

18

Θήθεο κεηαθνξάο αληηθεηκελνθόξσλ πιαθώλ 

πιαζηηθέο 5 ζέζεσλ από πςειήο πνηόηεηαο 

πιαζηηθό πιηθό, κε ππνδνρέο γηα ηνπνζέηεζε 

πιαθηδίσλ θαη θαπάθη πνπ αζθαιίδεη.

400 0,3000 120,00 28,80 148,80

19

Θήθεο κεηαθνξάο αληηθεηκελνθόξσλ πιαθώλ, 

ράξηηλεο 2 ζέζεσλ από ζθιεξό θαη άθακπην 

ραξηόλη  

250 0,3500 87,50 21,00 108,50

20

Καιππηξίδεο 24x24(mm)από ιεπηό απόιπηα 

θαζαξό αλζεθηηθό γπαιί εύθνια επηθνιιόκελεο 30000 0,0250 750,00 180,00 930,00

21

Καιππηξίδεο 24ρ50 mm  θαη πάρνπο 0,13-0,17 

mm  θαηαζθεπαζκέλεο από γπαιί πςειήο 

δηαθάλεηαο , θαζαξόηεηαο ειαζηηθόηεηαο θαη 

αληνρήο , κε εηδηθό δηαρσξηζηηθό παξάγνληα 

πνπ απνηξέπεη ηελ κεηαμύ ηνπο ζπγθόιιεζε 

.Δηδηθέο γηα αζθαιή ρξήζε θαη ζε κεραλήκαηα 

απηόκαηεο επηθάιπςεο .Να δηαζέηνπλ ζήκαλζε  

CE θαη πηζηνπνίεζε IVD

34000 0,0440 1496,00 359,04 1.855,04



22

Καζζέηεο έγθιεηζεο ηζηώλ  δηαθόξσλ 

ρξσκάησλ , δηάηξεηεο  κε  εζκπξηζκέλα   

πιαηλά, απνζπώκελν θάιπκκα , πνπ λα αλνίγεη 

από ηελ πίζσ πιεπξά ηεο θαζέηαο θαη γσλία 

επηθάλεηαο αλαγξαθήο 30ν .Σν θαπάθη λα 

εθαξκόδεη κε πιήξε αζθάιεηα  

15000 0,0440 660,00 158,40 818,40

23

Κξηθνθόξνη θαιιηεξγηώλ κίαο ρξήζεσο 

απνζηεηξσκέλνη ησλ 10ι ζε ζπζθεπαζία ησλ10 

ηεκ 

50000 0,0190 950,00 228,00 1.178,00

24
Κπβέηεο γηα αηκνζθαηξηλόκεηξν ηύπνπ HB 301

1200 0,5800 696,00 167,04 863,04

25
Κπβέηεο γηα αηκνζθαηξηλόκεηξν ηύπνπ HB 201

1200 0,9600 1152,00 276,48 1.428,48

26 Λάκεο λπζηεξηώλ Νν 23 2500 0,3000 750,00 180,00 930,00

27 Λάκεο λπζηεξηώλ Νν 24 2500 0,3000 750,00 180,00 930,00

28

Μάπεο αληηθεηκελνθόξσλ πιαθώλ (76Υ26mm) 

από ραξηόλη, κε ελζσκαησκέλεο ππνδνρέο 

ηνπνζέηεζεο 20 πιαθηδίσλ, κε 2 πιατλά 

θαιύκκαηα πνπ λα αλνίγνπλ εύθνια θαη 

πιήξσο ζε (180ν)  λα ζπλδεόληαη κε ηε βάζε 

κε αδηαβνρνπνηεκέλε θνιιεηηθή ηαηλία ε νπνία 

λε είλαη ζηαζεξή θαη λα κελ μεθνιάεη θαηά ηε 

ρξήζε θαη λα κελ επηθαιύπηεη ηηο  ππνδνρέο 

ησλ πιαθηδίσλ θαη  λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο 

όηαλ είλαη αλνηρηέο ή θιεηζηέο

200 3,6000 720,00 172,80 892,80

29

Μάπεο αληηθεηκελνθόξσλ πιαθώλ (76Υ26mm) 

πιαζηηθέο, κε ελζσκαησκέλεο ππνδνρέο 

ηνπνζέηεζεο 20 πιαθηδίσλ, κε 2 πιατλά 

δηαθαλή θαιύκκαηα πνπ λα αλνίγνπλ εύθνια 

σο 180ν.Να είλαη από πιηθό άζξαπζην, λα 

πιέλνληαη εύθνια, λα κε κεηαβάιιεηαη ην 

ζρήκα ηνπο κεηά απν πίεζε,λα κε 

δηαβξώλνληαη από ρεκηθέο νπζίεο θαη λα είλαη 

αλζεθηηθέο ζε ρακειέο θαη πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο (θαηάςπμε-επσαζηηθόο 

θιίβαλνο) 

150 4,0000 600,00 144,00 744,00

30

Μαραηξάθηα   κηθξνηόκνπ κε γσλία θνπήο 35ν 

δηαζηάζεσλ ζε mm D = 0,254 H=8 L=80 

αλνμείδσηα  (stainless steel) , θαηαιιήια γηα  

ηνκέο θξπνζηάηε (frozen tissue ) .Να δηαζέηνπλ 

CE .

100 1,7700 177,00 42,48 219,48

31

Μαραηξάθηα   κηθξνηόκνπ κε γσλία θνπήο 35ν 

δηαζηάζεσλ ζε mm D=0,254 H =8 L=80  

αλνμείδσηα  (stainless steel) , θαηαιιήια γηα 

extra ιεπηέο ηνκέο ζε ηνκέο παξαθίλεο γηα 

καιαθνύο θαη πνιύ ζθιεξνύο ηζηνύο .Να 

δηαζέηνπλ CE .

2500 1,9000 4750,00 1140,00 5.890,00

32 Μηθξναηκαηνθξίηεο Ηπαξηληζκέλνη 17000 0,0130 221,00 53,04 274,04

33 Παξαθηικ ζε ξνιιό δηαζηάζεσλ  (15x5cm) 70 7,0000 490,00 117,60 607,60

34

Πηπέηεο  1ml πιαζηηθέο απνζηεηξσκέλεο κίαο 

ρξήζεο,  κε πξνζηαηεπηηθό θίιηξν , κε ελδείμεηο 

πνπ δελ επεξεάδνληαη από ηελ ζεξκνθξαζία 

θαη ηηο πεξηζζόηεξεο ρεκηθέο νπζίεο 

1000 0,0733 73,30 17,59 90,89

35

Πηπέηεο 10ml πιαζηηθέο απνζηεηξσκέλεο κίαο 

ρξήζεο,  κε πξνζηαηεπηηθό θίιηξν , κε ελδείμεηο 

πνπ δελ επεξεάδνληαη  από ηελ ζεξκνθξαζία 

θαη ηηο πεξηζζόηεξεο ρεκηθέο νπζίεο 

1600 0,1200 192,00 46,08 238,08

36

Πηπέηεο 5ml πιαζηηθέο απνζηεηξσκέλεο κίαο 

ρξήζεο,  κε πξνζηαηεπηηθό θίιηξν , κε ελδείμεηο 

πνπ δελ επεξεάδνληαη από ηελ ζεξκνθξαζία 

θαη ηηο πεξηζζόηεξεο ρεκηθέο νπζίεο  

1300 0,0948 123,24 29,58 152,82

37

Πιάθεο γαιαθηόρξσκεο  κε  5 x 12  βπζίζκαηα  

γηα ραξαθηεξηζκό νκάδσλ αίκαηνο 1800 2,2000 3960,00 950,40 4.910,40



38
Πιάθεο κηθξνηηηινπνίεζεο κε 96 βπζίζκαηα θαη 

επίπεδν ππζκέλα 
800 0,3800 304,00 72,96 376,96

39

Πνηήξηα νπξνθαιιηεξγηώλ 120 ml 

απνζηεηξσκέλα,κε νγθνκεηξηθέο ελδείμεηο θαη 

βηδσηό θαπάθη αζθαιείαο  

30000 0,0840 2520,00 604,80 3.124,80

40

Ρύγρε απνζηεηξσκέλα κε θίιηξo,  κηαο ρξήζεο, 

ζε θνπηί (rack), κε πιήξε εθαξκνγή  θαη 

απόιπηα ζσζηή ιήςε όγθνπ,  θαηάιιεια γηα 

απηόκαηεο  πηπέηεο Gilson Fine pipete κε 

απόξξηςε ξύγρνπο , ξπζκηδόκελνπ όγθνπ         

0,5 -30κl

5000 0,0650 325,00 78,00 403,00

41

Ρύγρε απνζηεηξσκέλα κε θίιηξν, κηαο ρξήζεο, 

ζε θνπηί (rack), κε πιήξε εθαξκνγή  θαη 

απόιπηα ζσζηή ιήςε όγθνπ,  θαηάιιεια γηα 

απηόκαηεο  πηπέηεο Gilson Fine pipete κε 

απόξξηςε ξύγρνπο , ξπζκηδόκελνπ όγθνπ         

0,2 -10κl

500 0,0600 30,00 7,20 37,20

42

Ρύγρε απνζηεηξσκέλα κε θίιηξν, κηαο ρξήζεο, 

ζε θνπηί (rack), κε πιήξε εθαξκνγή  θαη 

απόιπηα ζσζηή ιήςε όγθνπ,  θαηάιιεια γηα 

απηόκαηεο  πηπέηεο Gilson Fine pipete κε 

απόξξηςε ξύγρνπο , ξπζκηδόκελνπ όγθνπ         

0,5 -20κl

2000 0,0650 130,00 31,20 161,20

43

Ρύγρε απνζηεηξσκέλα κε θίιηξν, κηαο ρξήζεο, 

ζε θνπηί (rack), κε πιήξε εθαξκνγή  θαη 

απόιπηα ζσζηή ιήςε όγθνπ,  θαηάιιεια γηα 

απηόκαηεο  πηπέηεο Gilson Fine pipete κε 

απόξξηςε ξύγρνπο , ξπζκηδόκελνπ όγθνπ         

100-1000κl

8000 0,0650 520,00 124,80 644,80

44

Ρύγρε απνζηεηξσκέλα κε θίιηξν, κηαο ρξήζεο, 

ζε θνπηί (rack), κε πιήξε εθαξκνγή  θαη 

απόιπηα ζσζηή ιήςε όγθνπ,  θαηάιιεια γηα 

απηόκαηεο  πηπέηεο Gilson Fine pipete κε 

απόξξηςε ξύγρνπο , ξπζκηδόκελνπ όγθνπ         

5-300κl

2000 0,0650 130,00 31,20 161,20

45

Ρύγρε απηόκαηεο πηπέηαο Finnpipette (20-

200κl) θίηξηλα Η εθαξκνγή ζηηο πηπέηεο λα είλαη 

ζηαζεξή, λα κελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν αέξα 

πνπ κεηαβάιιεη ηνλ ξπζκηδόκελν όγθν θαη λα 

κελ θαηαθξαηνύλ πγξά ζηα ηνηρώκαηα. 

12000 0,0650 780,00 187,20 967,20

46

Ρύγρε απηόκαηεο πηπέηαο Finnpipette (200-

1000κl) κπιέ Η εθαξκνγή ζηηο πηπέηεο λα είλαη 

ζηαζεξή, λα κελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν αέξα 

πνπ κεηαβάιιεη ηνλ ξπζκηδόκελν όγθν θαη λα 

κελ θαηαθξαηνύλ πγξά ζηα ηνηρώκαηα. 

10000 0,0052 52,00 12,48 64,48

47

Ρύγρε απηόκαηεο πηπέηαο Finnpipette (5-40κl) 

ιεπθά Η εθαξκνγή ζηηο πηπέηεο λα είλαη 

ζηαζεξή, λα κελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν αέξα 

πνπ κεηαβάιιεη ηνλ ξπζκηδόκελν όγθν θαη λα 

κελ θαηαθξαηνύλ πγξά ζηα ηνηρώκαηα. 

5000 0,0052 26,00 6,24 32,24

48
Ρύγρε απηόκαηεο πηπέηαο Nichiro 

ξπζκηδόκελνπ όγθνπ 10-100 κl
1500 0,0500 75,00 18,00 93,00

49
Ρύγρε απηόκαηεο πηπέηαο plus sed 

10κl,25κl,50κl.
1000 0,0500 50,00 12,00 62,00

50
Ρύγρε γηα δνζηκεηξηθή πηπέηα πνιιαπιώλ 

ξίςεσλ Eppendorf 0,5 ml
1000 0,0500 50,00 12,00 62,00

51
Ρύγρε γηα δνζηκεηξηθή πηπέηα πνιιαπιώλ 

ξίςεσλ Finpipette 0,5 ml
1000 0,0500 50,00 12,00 62,00

52

Ρύγρε ιεπθά κηαο ρξήζεο ζε rack B78 γηα 

απηόκαηεο πηπέηεο Finnpipette , ξπζκηδόκελνπ 

όγθνπ 0,5-5ml

3000 0,0052 15,60 3,74 19,34

53

ηθώληα Paster 3ml πιαζηηθά κηαο ρξήζεο κε 

επαξθή δηαηνκή ζσιήλα γηα ηελ εηζξόθεζε -

κεηαθνξά εκίξεπζησλ (π.ρ. πηπέισλ ) πγξώλ 
110000 0,0160 1760,00 422,40 2.182,40



54
θαξθηζηήξεο ελειίθσλ κε εηδηθή αζθάιεηα 

βειόλαο (ζηνπ )  θαη πιαζηηθή επηθάιπςε 8000 0,0840 672,00 161,28 833,28

55

σιελάξηα Coombs πιαζηηθά δηαθαλή 5 ml , 

κα απνζηεηξσκέλα ρσξίο ρείινο κε ζηξνγγπιό 

ππζκέλα 12ρ75mm

60000 0,0095 570,00 136,80 706,80

56
σιελάξηα γεληθήο νύξσλ παηδηαηξηθά 

ειαρίζηνπ όγθνπ 1,5ml 
500 0,0400 20,00 4,80 24,80

57

σιελάξηα γηα PCR, ηύπνπ eppendorf(safe 

lock) 0,2ml,DNA -Dnase-/Rnase -/PCR inhibiter 

-Free, κε επίπεδν θαπάθη 

10000 0,0300 300,00 72,00 372,00

58

σιελάξηα γπάιηλα (Wasserman)ησλ 9ml, κε 

απνζηεηξσκέλα, κε ζηξνγγπιό ππζκέλα , 

δηαθαλή, δηακέηξνπ 1,5cm , κε ρείινο

3000 0,0300 90,00 21,60 111,60

59

σιελάξηα θπιηλδξηθά , κε επίπεδε βάζε, 

ρσξεηηθόηεηαο 2 ml κε απνζπώκελν βηδσηό 

πώκα (screw cup)

5000 0,0765 382,50 91,80 474,30

60

σιελάξηα κε βηδσηό πώκα απνζηεηξσκέλα 

αλά ηεκάρην , κε ζηξνγγπιό ππζκέλα , δηαθαλή, 

δηακέηξνπ 1,5cm ρσξεηηθόηεηαο 10ml 
10000 0,0765 765,00 183,60 948,60

61

σιελάξηα πιαζηηθά (Wasserman)ησλ 9ml, κε 

απνζηεηξσκέλα, κε ζηξνγγπιό ππζκέλα , 

δηαθαλή, δηακέηξνπ 1,5cm , κε 

ρείινο(απνζήθεπζεο νξνύ)

35000 0,0300 1050,00 252,00 1.302,00

62

σιελάξηα πιαζηηθά, δηαθαλή 12ml, ρσξίο 

ρείινο κε θσληθό ππζκέλα  δηακέηξνπ 1,5cm 

γηα γεληθέο νύξσλ , αλζεθηηθά θαηά ηελ 

θπγνθέληξεζε 

30000 0,0205 615,00 147,60 762,60

63
σιελάξηα ηύπνπ eppendorf (safe lock) 1,5 ml 

10000 0,2700 2700,00 648,00 3.348,00

64
σιελάξηα ηύπνπ eppendorf (safe lock) 2,0 ml 

10000 0,0272 272,00 65,28 337,28

65

σιελάξηα ηύπνπ Falcon ησλ 15 ml, 

απνζηεηξσκέλα θαη βαζκνλνκεκέλα (βηδσηό 

πώκα θαη θσληθόο ππζκέλαο)

1000 0,1300 130,00 31,20 161,20

66

σιελάξηα ηύπνπ Falcon ησλ 50 ml, 

απνζηεηξσκέλα θαη βαζκνλνκεκέλα (βηδσηό 

πώκα θαη θσληθόο ππζκέλαο)

1000 0,1300 130,00 31,20 161,20

67
Σξηβιία πεηξί ζηξνγγπιά 9 cm απνζηεηξσκέλα 

5000 0,0502 251,00 60,24 311,24

68
Φίιηξα γεληθήο θπηηξαξνινγίαο ηερληθήο πγξήο 

θάζεο 
100 7,2000 720,00 172,80 892,80

69 Φίιηξα γηα Pap test ηερληθήο πγξήο θάζεο 80 7,2000 576,00 138,24 714,24

70 θνπγγαξάθηα βηνςηώλ 20000 0,0110 220,00 52,80 272,80


