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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

1 V2 ID-GN 

Κηη ηαπηνπνίεζεο Gram αξλεηηθώλ ( enterics 
/ non enterics ) κε ηελ ρξήζε ηνπ αλαιπηή  
VITEK 2 ζε 2-10 ώξεο. Κάζε ζπζθεπαζία 
πεξηέρεη 20 θάξηεο.  

2 
VITEK 2 CARD MIC/AST-N233, (GRAM 

NEGATIVE MIC), 20 CARDS 

Κηη πξνζδηνξηζκνύ ηεο ΜIC κε ηελ ρξήζε 
ηνπ αλαιπηή VITEK 2  ζε 4-18 ώξεο κε 
θηλεηηθή κέζνδν.Κάζε θάξηα πεξηέρεη έσο θαη 
20 δηαθνξεηηθά αληηβηνηηθά ζε δηαθνξεηηθέο 
ζπγθεληξώζεηο. 

3 
VITEK 2 CARD MIC / AST - XN05, ( 

GRAM NEGATIVE), 20 CARDS 

Κηη πξνζδηνξηζκνύ ηεο ΜIC κε ηελ ρξήζε 
ηνπ αλαιπηή VITEK 2  ζε 4-18 ώξεο κε 
θηλεηηθή κέζνδν.Κάζε θάξηα πεξηέρεη έσο θαη 
20 δηαθνξεηηθά αληηβηνηηθά ζε δηαθνξεηηθέο 
ζπγθεληξώζεηο. 

4 
VITEK 2 CARD MIC / AST - N376, ( 

GRAM NEGATIVE), 20 CARDS 

Κηη πξνζδηνξηζκνύ ηεο ΜIC κε ηελ ρξήζε 
ηνπ αλαιπηή VITEK 2  ζε 4-18 ώξεο κε 
θηλεηηθή κέζνδν.Κάζε θάξηα πεξηέρεη έσο θαη 
20 δηαθνξεηηθά αληηβηνηηθά ζε δηαθνξεηηθέο 
ζπγθεληξώζεηο. 

5 
VITEK 2 CARD MIC / AST - XN10, ( 

GRAM NEGATIVE), 20 CARDS 

Κηη πξνζδηνξηζκνύ ηεο ΜIC κε ηελ ρξήζε 
ηνπ αλαιπηή VITEK 2  ζε 4-18 ώξεο κε 
θηλεηηθή κέζνδν.Κάζε θάξηα πεξηέρεη έσο θαη 
20 δηαθνξεηηθά αληηβηνηηθά ζε δηαθνξεηηθέο 
ζπγθεληξώζεηο. 

6 V2 ID-GP 
Κηη ηαπηνπνίεζεο Gram ζεηηθώλ θόθθσλ κε 

ηελ ρξήζε ηνπ αλαιπηή  VITEK 2 ζε  2-8 ώξεο. 
Κάζε ζπζθεπαζία πεξηέρεη 20 θάξηεο. 

7 
VITEK 2 CARD MIC / AST - P613, 20 

CARDS 

Κηη πξνζδηνξηζκνύ ηεο ΜIC κε ηελ ρξήζε 
ηνπ αλαιπηή VITEK 2  ζε 4-18 ώξεο κε 
θηλεηηθή κέζνδν.Κάζε θάξηα πεξηέρεη έσο θαη 
20 δηαθνξεηηθά αληηβηνηηθά ζε δηαθνξεηηθέο 
ζπγθεληξώζεηο. 

8 
VITEK 2 CARD MIC/AST-ST03, 

(STREPTOCOCCI MIC), 20 CARDS 

Κηη πξνζδηνξηζκνύ ηεο ΜIC Streptococci  κε 
ηελ ρξήζε ηνπ αλαιπηή VITEK 2  ζε 4-18 ώξεο 
κε θηλεηηθή κέζνδν.Κάζε θάξηα πεξηέρεη έσο 
θαη 12 δηαθνξεηηθά αληηβηνηηθά ζε δηαθνξεηηθέο 
ζπγθεληξώζεηο. 



9 V2 ID-YST 
Κηη ηαπηνπνίεζεο κπθήησλ κε ηελ ρξήζε ηνπ 

αλαιπηή VITEK 2 ζε 18 ώξεο. Κάζε 
ζπζθεπαζία πεξηέρεη 20 θάξηεο. 

10 
VITEK 2 CARD MIC/ AST YS-08, 20 

CARDS 

Κηη πξνζδηνξηζκνύ ηεο ΜIC δπκώλ κε ηελ 
ρξήζε ηνπ αλαιπηή VITEK 2  ζε 13-36  ώξεο 
κε θηλεηηθή κέζνδν.Κάζε θάξηα πεξηέρεη 6 
δηαθνξεηηθά αληηκπθεηηαζηθά  ζε δηαθνξεηηθέο 
ζπγθεληξώζεηο. 

11 V2 ID-NH 

Κηη ηαπηνπνίεζεο εηδώλ Ναηζζέξηα, 
Αηκνθίινπ θαη απαηηεηηθώλ βαθηεξίσλ, κε ηελ 
ρξήζε ηνπ αλαιπηή VITEK 2 ζε 6 ώξεο. Κάζε 
ζπζθεπαζία πεξηέρεη 20 θάξηεο. 

12 V2 ID-ANC 

Κηη ηαπηνπνίεζεο 
αλαεξόβησλ,θνξπλνβαθηεξίσλ  θαη 
απαηηεηηθώλ βαθηεξίσλ, κε ηελ ρξήζε ηνπ 
αλαιπηή VITEK 2 ζε 6 ώξεο. Κάζε ζπζθεπαζία 
πεξηέρεη 20 θάξηεο. 

   13 
VITEK SUSPENSION  SOLUTION KIT 
(1500 ML - 500 TESTS) 

Αληηδξαζηήξην γηά  ελαηώξεκα κηθξνβίσλ κε 
ηελ ηερληθή VITEK. 

14 
VITEK POLYSTYRENE TUBES , 2000 
TESTS 

Σσιελάξηα 12x75 γηά ρξήζε ζηελ 
παξαζθεπή ελαησξήκαηνο θαη έιεγρν Μc 
Farland κε ην ζνινζίκεηξν ηνπ ζπζηήκαηνο 
VITEK (ζσιελάξηα πςειήο θαζαξόηεηαο). 

15 VITEK DISPENSER , 1 TMX 
DISPENSER γηα δηαλνκή buffer (VITEK 

SOLUTION V1204)  

16 PIPETTE TIPS 0,5-250 μl Ρύγρε πηπέηαο γηα Vitek 2 Compact 

17 PIPETTE TIPS 100-1000 μl Ρύγρε πηπέηαο γηα Vitek 2 Compact 

18 
BacT/ALERT FA PLUS (ΑΔΡΟΒΙΔ 

ΦΙΑΛΔ) , 100 ΦΙΑΛΔ 

Φηάιεο θαιιηέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
καδί κε απηόκαην ζύζηεκα κηθξνβηαθήο 
αλίρλεπζεο, γηα θαιύηεξε αλάθηεζε θαη 
αλίρλεπζε αεξόβησλ θαη δπλεηηθά αλαεξόβησλ 
κηθξννξγαληζκώλ (βαθηεξίσλ θαη κπθήησλ), 
ζην αίκα θαη ζε  άιια θπζηνινγηθώο ζηείξα 
ζσκαηηθά πγξά. Η αξρή κεζόδνπ αλίρλεπζεο 
είλαη ρξσκαηνκεηξηθή, γεγνλόο πνπ 
δηεπθνιύλεη ηελ νπηηθή εμέηαζε ησλ θηαιώλ ζε 
πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο παξαιαβήο ηνπο 
από ην εξγαζηήξην. Η παξνπζία 
πξνζξνθεηηθώλ πνιπκεξώλ ζθαηξηδίσλ 
(ξεηίλεο) ζπκβάιιεη ζηελ εμνπδεηέξσζε 
αληηβηνηηθώλ πνπ δπλεηηθά πεξηέρνληαη ζην 
δείγκα. Τα θηαιίδηα είλαη άζξαπζηα, 
θαηαζθεπαζκέλα από polycarbonate,  
κεηώλνληαο ηνλ θίλδπλν κόιπλζεο ή 
ηξαπκαηηζκνύ ηνπ πξνζσπηθνύ από 
ζπαζκέλεο θηάιεο. 

19 
BacT/ALERT FN PLUS (ANΑΔΡΟΒΙΔ 

ΦΙΑΛΔ) , 100 ΦΙΑΛΔ 

Φηάιεο θαιιηέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
καδί κε απηόκαην ζύζηεκα κηθξνβηαθήο 
αλίρλεπζεο, γηα θαιύηεξε αλάθηεζε θαη 
αλίρλεπζε αλαεξόβησλ κηθξννξγαληζκώλ,  ζην 
αίκα θαη ζε  άιια θπζηνινγηθώο ζηείξα 
ζσκαηηθά πγξά. Η αξρή κεζόδνπ αλίρλεπζεο 
είλαη ρξσκαηνκεηξηθή, γεγνλόο πνπ 
δηεπθνιύλεη ηελ νπηηθή εμέηαζε ησλ θηαιώλ ζε 
πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο παξαιαβήο ηνπο 
από ην εξγαζηήξην. Η παξνπζία 
πξνζξνθεηηθώλ πνιπκεξώλ ζθαηξηδίσλ 
(ξεηίλεο) ζπκβάιιεη ζηελ εμνπδεηέξσζε 
αληηβηνηηθώλ πνπ δπλεηηθά πεξηέρνληαη ζην 
δείγκα. Τα θηαιίδηα είλαη άζξαπζηα, 
θαηαζθεπαζκέλα από polycarbonate,  
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κεηώλνληαο ηνλ θίλδπλν κόιπλζεο ή 
ηξαπκαηηζκνύ ηνπ πξνζσπηθνύ από 
ζπαζκέλεο θηάιεο. 

20 
BacT/ALERT PF PLUS (ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΔ 

ΦΙΑΛΔ) , 100 ΦΙΑΛΔ 

Φηάιεο θαιιηέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 
καδί κε απηόκαην ζύζηεκα κηθξνβηαθήο 
αλίρλεπζεο, γηα θαιύηεξε αλάθηεζε θαη 
αλίρλεπζε αεξόβησλ θαη δπλεηηθά αλαεξόβησλ 
κηθξννξγαληζκώλ (βαθηεξίσλ θαη κπθήησλ) 
ζην αίκα, όηαλ είλαη δηαζέζηκε κόλν κία πνιύ 
κηθξή πνζόηεηα δείγκαηνο. Η αξρή κεζόδνπ 
αλίρλεπζεο είλαη ρξσκαηνκεηξηθή, γεγνλόο 
πνπ δηεπθνιύλεη ηελ νπηηθή εμέηαζε ησλ 
θηαιώλ ζε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο 
παξαιαβήο ηνπο από ην εξγαζηήξην. Η 
παξνπζία πξνζξνθεηηθώλ πνιπκεξώλ 
ζθαηξηδίσλ (ξεηίλεο) ζπκβάιιεη ζηελ 
εμνπδεηέξσζε αληηβηνηηθώλ πνπ δπλεηηθά 
πεξηέρνληαη ζην δείγκα. Τα θηαιίδηα είλαη 
άζξαπζηα, θαηαζθεπαζκέλα από 
polycarbonate,  κεηώλνληαο ηνλ θίλδπλν 
κόιπλζεο ή ηξαπκαηηζκνύ ηνπ πξνζσπηθνύ 
από ζπαζκέλεο θηάιεο. 
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