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 PURE SPERM SELECT STOCK SOLUTION  100% _ 100ML 

ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΜΑΣΟ Τιηθό θαηάιιειν 

γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπέξκαηνο, 

θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ IVF (IVF, IUI, ICSI).

3 ΣΔΜ

Χο απνθιεηζηηθνί αληηπξόζσπνη ηνπ Βειγηθνύ Οίθνπ 

FERTIPRO Ν.V.,  πξνζθέξνπκε Γηάιπκα ηύπνπ SIL-

SELECT STOCK γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

ζπέξκαηνο κε ηε κέζνδν ηνπ δηαρσξηζκνύ. Σν SIL-

SELECT STOCK είλαη ηζόηνλν δηάιπκα από 

ζσκαηίδηα ππξηηίνπ θαιπκκέλα κε silane ζε 

εμηζνξξνπεκέλν δηάιπκα αιάησλ κε ξπζκηζηηθό 

HEPES. Δθηεηακέλνη έιεγρνη θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ 

πξντόληνο έρνπλ δείμεη όηη δελ είλαη θπηηαξνηνμηθό. 

Υξόλνο δσήο: 18 κήλεο από ηελ εκεξνκελία 

παξαγσγήο , δηαηεξείηαη ζηνπο 2-8ºC. Δίλαη CE 

marked. Γηαηίζεηαη ζε θηαιίδην ησλ 100ml

SIL-SELECT 

STOCK 

100%-100ml

913032 44046
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 PURE SPERM SELECT STOCK SOLUTION  100% _ 100ML 

ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΜΑΣΟ Τιηθό θαηάιιειν 

γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπέξκαηνο, 

θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ IVF (IVF, IUI, ICSI).

3 ΣΔΜ

Τιηθό θαηάιιειν γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

ζπέξκαηνο κε ηε κέζνδν ηεο δηαβάζκηζεο 

ζπγθέληξσζεο.

Δπηηξέπεη ηελ επηινγή θαη απνκόλσζε θηλεηώλ 

ζπεξκαηνδσαξίσλ από δείγκαηα ζπέξκαηνο.

Δίλαη θνιινεηδέο δηάιπκα ζσκαηηδίσλ silica θαη 

νκνηνπνιηθά δεζκεπλέλε silane , ζε HEPES buffer.

Γηαηίζεηαη ζε ζπγθέλησζε 100%, ώζηε λα κπνξεί ην 

εξγαζηήξην λα δεκηνπξγεί ηηο ζπγθεληξώζεηο πνπ 

επηζπκνύλ.

Πεξηέρεη ηαπξίλε θαη EDTA, πιηθά πνπ επλννύλ ηελ 

πνηόηεηα ηνπ ζπέξκαηνο. Ζ ηαπξίλε έρεη 

πξνζηαηεπηηθό ξόιν έλαληη ησλ ειεπζέξσλ ξηδώλ θαη 

ησλ βιαβώλ πνπ πξνθαινύλ ζην ζπέξκα. Ζ 

παξνπζία ηνπ EDTA εληζρύεη ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ 

ζπέξκαηνο θαη κεηώλεη ηα ρειηθά δηζζελή θαηηόληα. Ζ 

πξνζζήθε αληηνμεηδσηηθώλ βνεζά ζηε κείσζε 

πηζαλήο βιάβεο ηνπ DNA, ιόγσ ROS.

Γηαζέηεη CE mark.

Δίλαη ειεγκέλν γηα MEA θαη LAL test.

Έρεη επίπεδα ελδνηνμίλεο ≤ 1EU/ml

Δίλαη απνζηεηξσκέλν.

Γηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 100ml.

2100 708504 30671

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
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ΒΔΛΟΝΑ ΧΟΛΖΦΗΑ ΜΟΝΟΤ ΑΤΛΟΤ , ΜΔ ΖΥΟΓΔΝΔ 

ΑΚΡΟ, ΤΦΖΛΖ ΔΤΚΡΗΝΔΗΑ 17GAUGE, ΜΖΚΟΤ +/- 35 

ΔΚΑΣ. Ο ΧΛΖΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΜΖΚΟΤ 90 

ΔΚΑΣ.  ΚΑΗ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΔΠΔΝΓΤΖ ΑΠΟ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ 

ΤΛΗΚΟ ΣΟ ΖΜΔΗΟ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΒΔΛΟΝΑ 

ΧΟΛΖΦΗΑ.ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΚΟΠΣΗΚΟ ΑΚΡΟ ΣΡΗΠΛΟΤ 

ΣΡΗΓΧΝΗΚΟΤ ΣΡΟΥΗΜΟΤ ΧΣΔ ΝΑ ΔΠΗΣΤΓΥΑΝΔΣΑΗ 

ΗΓΑΝΗΚΖ ΑΗΥΜΖΡΟΣΖΣΑ.ΝΑ ΔΥΔΗ ΜΔΓΑΛΖ ΔΡΓΟΝΟΜΗΚΖ 

ΛΑΒΖ ΜΔ ΠΛΑΣΗΚΖ ΔΠΔΝΓΤΖ (COLOR CODED) ΓΗΑ 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΑΝΔΖ ΚΑΗ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΔΛΓΥΟ  ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΥΡΖΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΖ ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚΟ. ΝΑ ΔΗΝΑΗ 

ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ ΜΗΑ ΜΗΑ ΜΔ Γ 

ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ , ΔΛΔΓΜΔΝΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΞΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔ 

ΔΜΒΡΤΑ ΠΟΝΣΗΚΟY KAI ΝΑ ΓΗΑΣΗΘΔΝΣΑΗ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ 

ΤΚΔΤΑΗΑ.

200 ΣΔΜ

Πξνζθέξνπκε Βειόλα κνλνύ απινύ ηύπνπ K-ΟSΝ-

1735-Β-90 ηνπ Οίθνπ COOK MEDICAL κε ερνγελέο 

άθξν. H βειόλα είλαη από αλνμείδσην αηζάιη, δηαζέηεη 

εηδηθή πιαζηηθή ιαβή εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλε γηα 

ηελ άλεηε θαη εύθνιε ρξήζε ηεο θαη έρεη κήθνο 

35εθαη. θαη δηάκεηξν 17G. Σν αηρκεξό άθξν είλαη 

ερνγελέο κήθνπο ελόο (1) εθαη. θαη έρεη ππνζηεί εηδηθή 

επεμεξγαζία ώζηε λα εληζρύεηαη ε αλάθιαζε ζην 

ππέξερν.Γηαζέηεη ζύζηεκα ζσιελώζεσλ δηαθαλείο 

κε πςειή αληνρή ζην ηζάθηζκα, ώζηε λα 

απνθεύγεηαη ν ηξαπκαηηζκόο ησλ σαξίσλ. O 

ζσιήλαο από ηε βειόλα σο ην θειιό   έρεη κήθνο 

90cm. Οη ζσιήλεο αλαξξόθεζεο δηαζέηνπλ δηπιή 

επέλδπζε από αλζεθηηθό πιηθό ζηα ζεκεία ζύλδεζεο 

κε ηελ βειόλα σνιεςίαο. Ο θειιόο γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ θηαιηδίνπ ζπιινγήο ησλ 

σνζπιαθίσλ είλαη από πςειήο πνηόηεηαο ζηιηθόλεο, 

ειεγκέλνο γηα ηελ ηνμηθόηεηα κε έκβξπα πνληηθνύ. Σν 

θάησ άθξν ηνπ θειινύ θέξεη πξνεμνρή θαηάιιειεο 

δηακέηξνπ ώζηε λα πξνζαξκόδεηαη ζύξηγγα ρσξίο 

βειόλε γηα ην Flushing. ιν ην ζεη είλαη 

απνζηεηξσκέλν κε γ-αθηηλνβνιία θαη ειεγκέλν γηα ηελ 

ηνμηθόηεηα κε έκβξπα πνληηθνύ (MEA & LAL tested). 

Γηαηίζεηαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία. Γηαζέηνπλ CE 

Mark. ηε ζπζθεπαζία αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία 

K-OSN-1735-

B-90, OVA 

STIFF ASP.

627634 35886
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ΒΔΛΟΝΑ ΧΟΛΖΦΗΑ ΜΟΝΟΤ ΑΤΛΟΤ , ΜΔ ΖΥΟΓΔΝΔ 

ΑΚΡΟ, ΤΦΖΛΖ ΔΤΚΡΗΝΔΗΑ 17GAUGE, ΜΖΚΟΤ +/- 35 

ΔΚΑΣ. Ο ΧΛΖΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΜΖΚΟΤ 90 

ΔΚΑΣ.  ΚΑΗ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΔΠΔΝΓΤΖ ΑΠΟ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ 

ΤΛΗΚΟ ΣΟ ΖΜΔΗΟ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΒΔΛΟΝΑ 

ΧΟΛΖΦΗΑ.ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΚΟΠΣΗΚΟ ΑΚΡΟ ΣΡΗΠΛΟΤ 

ΣΡΗΓΧΝΗΚΟΤ ΣΡΟΥΗΜΟΤ ΧΣΔ ΝΑ ΔΠΗΣΤΓΥΑΝΔΣΑΗ 

ΗΓΑΝΗΚΖ ΑΗΥΜΖΡΟΣΖΣΑ.ΝΑ ΔΥΔΗ ΜΔΓΑΛΖ ΔΡΓΟΝΟΜΗΚΖ 

ΛΑΒΖ ΜΔ ΠΛΑΣΗΚΖ ΔΠΔΝΓΤΖ (COLOR CODED) ΓΗΑ 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΑΝΔΖ ΚΑΗ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΔΛΓΥΟ  ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΥΡΖΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΖ ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚΟ. ΝΑ ΔΗΝΑΗ 

ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ ΜΗΑ ΜΗΑ ΜΔ Γ 

ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ , ΔΛΔΓΜΔΝΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΞΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔ 

ΔΜΒΡΤΑ ΠΟΝΣΗΚΟY KAI ΝΑ ΓΗΑΣΗΘΔΝΣΑΗ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ 

ΤΚΔΤΑΗΑ.

200 ΣΔΜ

Βειόλα σνιεςίαο κνλνύ απινύ, δηακέηξνπ 17G.

Γηαζέηεη ηξηπιά εζκηξηζκέλν άθξν, ώζηε λα είλαη 

αηρκεξό θαη λα κελ πξνθαιεί αηκνξξαγία.

Φέξεη ηειηθό ερνγελέο άθξν ζηε βειόλα, ώζηε λα 

δηαθξίλεηαη πιήξσο ζηνλ ππέξερν. 

Σν κήθνο ηνπ ερνγελνύο άθξνπ είλαη 22mmΝα 

δηαζέηεη ζπλδέζεηο ηύπνπ luer lock, γηα λα κπνξεί λα 

ζπλδέεηαη κε ηελ αληιία ή κε ζπλνδά ζσιελάξηα.

Γηαζέηνπλ εζσηεξηθή δηάκεηξν βειόλαο 1mm θαη 

εμσηεξηθή 1,42mm.

Γηαζέηεη ζύζηεκα ζσιελώζεσλ πνπ νδεγνύλ ζηελ 

αληιία θαη ζην ζσιελάξην σνιεςίαο. 

Ο ζσιήλαο αλαξξόθεζεο έρεη εζσηεξηθή δηάκεηξν 

1,31mm.

Σν κήθνο ηνπ ζσιήλα είλαη πεξίπνπ 1κ.Να δηαζέηεη 

ρξσκαηηθή δηάθξηζε γηα θάζε δηάκεηξν (άλνηγκα) 

βειόλαο (17G, θόθθηλν).

Δίλαη παθεηαξηζκέλεο θαη απνζηεηξσκέλεο αλά κία.

Γηαηίζεηαη ζε θνπηί ησλ 10 ηεκαρίσλΝα είλαη 

ειεγκέλεο κε ΜΔΑ θαη LAL test

Γηαζέηνπλ CE mark.

ONS1733 1452009 45676
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ΓΗΑΛΤΜΑ ΜΖ ΑΝΑΤΝΓΗΑΜΔΝΖ ΤΑΛΟΤΡΟΝΗΓΑΖ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΑΠΟΓΤΜΝΧΖ ΣΧΝ ΧΑΡΗΧΝ. ΝΑ ΔΊΝΑΗ Γ/ΝΖ HEPES 

BUFFERED MEDIUM. ΝΑ ΠΔΡΗΔΥΔΗ HAS. NA EXEI CE. NA 

EXEI ΜΔΓΑΛΟ ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ. ΜΔΑ ΣΟ ΚΗΣ ΤΠΑΡΥΟΤΝ 

ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΣΧΝ 10ML.

4 ΚΗΣ

Πξνζθέξνπκε δηάιπκα παινπξνληδάζεο γηα ηελ 

απνγύκλσζε ησλ σαξίσλ από ηα θνθθηώδε θύηηαξα 

πξηλ ηελ κηθξνγνληκνπνίεζε ηύπνπ Hyaluronidase in 

Fertrticult Flushing  medium ηνπ Βειγηθνύ Οίθνπ 

FERTIPRO Ν.V. Σν δηάιπκα πεξηέρεη 80IU  

παινπξνληδάζε θαξκαθεπηηθήο πνηόηεηαο. Πεξηέρεη 

αλζξώπηλε αιβνπκίλε ηνπ νξνύ ζε ζπγθέληξσζε 4 

g/lt θαη είλαη HEPES buffered. pH (ζηνλ αέξα) 7.30 – 

7.60, Osmolality: 270- 290 mOsm/kg, Endotoxine: < 

1,00EU/mL. Δίλαη απνζηεηξσκέλν θαη ειεγκέλν ζε 

έκβξπα πνληηθνύ Mouse Embryo Test: >80% 

blastocysts after 96 hours incubation. πλνδεύεηαη 

από ην απαξαίηεην Πηζηνπνηεηηθό Αλάιπζεο 

(Certificate of Analysis). Δίλαη CE marked. Υξόλνο 

δσήο: 12 κήλεο από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. 

Γηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία κεηαμύ 2-8ºC. Γηαηίζεηαη 

ζε θηαιίδηα ησλ 10 ml.

HYALURONI

DASE IN 

FLUSHING 

10ML

998808 44046
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ΓΗΑΛΤΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΦΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ 

ΠΔΡΜΑΣΟ, ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ 

MESA ΚΑΗ TESA.                                                Να είλαη έηνηκν 

πξνο ρξήζε.

Να πεξηέρεη γιπθεξόιε θαη ζνπθξόδε σο 

θξπνπξνζηαηεπηηθνύο παξάγνληεο.

Να πεξηέρεη γεληακπζίλε θαη γινπηακόλε.

Να πεξηέρεη EDTA.

Να είλαη HEPES buffered θαη λα πεξηέρεη human serum 

albumin.

Να δηαζέηεη CE mark.

80 ml

Πξνζθέξνπκε Καιιηεξγεηηθό πιηθό γηα ηελ θαηάςπμε 

αλζξώπηλνπ ζπέξκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

δεηγκάησλ MESA θαη TESA ηύπνπ Sperm Freeze ηνπ 

Βειγηθνύ Οίθνπ FERTIPRO N.V. Σν πξνζθεξόκελν 

δηάιπκα είλαη θαιιηεξγεηηθό πιηθό ελόο βήκαηνο γηα 

θαηάςπμε ζπέξκαηνο, έηνηκν πξνο ρξήζε. Σo Sperm 

Freeze είλαη δηάιπκα γιπθεξόιεο ζε ζπγθέληξσζε 

15% θαη 0,4% Human Serum Albumin. H  H.S.A. είλαη 

θαξκαθεπηηθήο θαζαξόηεηαο, ειεγκέλε γηα ρξήζε 

ελδνθιέβηαο έγρπζεο ζηνλ άλζξσπν, ειεγκέλε γηα 

Ζπαηίηηδα Β – Ζπαηίηηδα C, HIV, ζύθηιεο θαη άιια 

παζνγόλα. Δίλαη απνζηεηξσκέλν, βηνινγηθά ειεγκέλν, 

ρακεινύ πνζνζηνύ Endotoxin<0,25EU/mL. Σα Tests 

απνζηείξσζεο πηζηνπνηνύλ ηελ απνπζία 

κηθξννξγαληζκώλ. Σν πιηθό ζπλνδεύεηαη από 

Πηζηνπνηεηηθό Αλάιπζεο. Δίλαη CE marked. Υξόλνο 

δσήο: 18 κήλεο από ηελ εκέξα παξαζθεπήο, 

δηαηεξείηαη ζηνπο 2-8ºC. Γηαηίζεηαη ζε θηαιίδην ησλ 

20 ml.

SPERM 

FREEZE 

20ML

913023 44046
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ΓΗΑΛΤΜΑ ΤΑΛΟΤΡΟΝΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΖ 

ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΔΡΜΑΣΟΕΧΑΡΗΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ 

ΜΗΚΡΟΓΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ, ΥΧΡΗ ΔΡΤΘΡΟ ΣΖ 

ΦΑΗΝΟΛΖ.SYSKEYASIA 5X0,20ML

4 ΚΗΣ

To πξνζθεξόκελν είδνο είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε θαη 

ε ζύζηαζή ηνπ λα βαζίδεηαη ζην αλζξώπηλν 

αλαζρεδηαζκέλν παινπξνληθό έλδπκν. 

Δμαζθαιίδεη πςειή θαζαξόηεηα θαη ην κηθξόηεξν 

πνζνζηό θαηαζηξνθήο σαξίσλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο απνγύκλσζεο.

Δίλαη όζν ην δπλαηό ιηγόηεξν ηνμηθό από ήδε 

παξόκνηα πιηθά. 

Γελ πξνέξρεηαη από δσηθή πεγή, έηζη ώζηε λα 

εμαιείθνληαη νη πηζαλόηεηεο ηώλ ή άιισλ κνιύλζεσλ 

πνπ αθνξνύλ πξντόληα πνπ πξνέξρνληαη από δσηθέο 

πεγέο. 

Δίλαη ειεύζεξν από παξάγσγα νξνύ αίκαηνο ή 

δσηθήο πξνέιεπζεο. Να εμαιείθεη ηελ πηζαλόηεηα 

ηπρόλ αιιεξγηθώλ αληηδξάζεσλ ζε έλδπκα δσηθήο 

πξνέιεπζεο. 

Πεξηέρεη ζπλζεηηθό νξό αληηθαηάζηαζεο (SSR). 

Ο πνηνηηθόο έιεγρνο ζπκπεξηιακβάλεη ην Mouse 

Embryo Assay θαη Hybritest. Να δηαηίζεηαη ζε 

ζπζθεπαζία ησλ 5Υ0.5ml. 

Σα απνηειέζκαηα από θάζε batch δειώλνληαη ζε 

Πηζηνπνηεηηθά Αλάιπζεο. 

Γηαζέηεη CE mark.

10944000 651925 44046
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ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΔΜΒΡΤΟΜΔΣΑΦΟΡΑ .Να απνηειείηαη από: 

α) εμσηεξηθό ζθιεξό νδεγό (εύξνπο 6.0-7.0fr θαη κήθνπο 

18cm) θαη 

β) εζσηεξηθό εύθακπην θαζεηήξα (εύξνπο 2.8-3.0fr θαη 

κήθνπο 24cm).

α) Ο εμσηεξηθόο θαζεηήξαο εηζαγσγήο - νδεγόο λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο από ζθιεξό θαη εύθακπην, πςειήο 

πνηόηεηαο πιηθό. Να δηαζέηεη ερνγελέο αηξαπκαηηθό άθξν. ε 

κήθνο 5cm ζην άπσ άθξν λα έρεη νδεγά ζεκεία αλά εθαηνζηό 

θαη λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε εηδηθό άθακπην ζηπιεό, ζε 

πεξηπηώζεηο δπζθνιίαο εηζόδνπ ζηνλ ηξάρειν.

β) Ο εζσηεξηθόο θαζεηήξαο αλαξξόθεζεο ησλ εκβξύσλ λα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνο θαηά ηα 2/3 ηνπ άλσ ηκήκαηνο από 

ζηαζεξό αιιά εύθακπην πιηθό, κε νδεγά ζεκεία αλά 

εθαηνζηό θαη ην ππόινηπν 1/3 από καιαθό, δηάθαλν, πςειήο 

επθακςίαο πιηθό κε αηξαπκαηηθό ερνγελέο άθξν.

Ο θαζεηήξαο εκβξπνκεηαθνξάο λα είλαη κηαο ρξήζεο, ζε 

αηνκηθή ζπζθεπαζία, απνζηεηξσκέλνο κε γ-αθηηλνβνιία θαη 

λα είλαη ειεγκέλνο κε έκβξπα πνληηθηώλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ηνμηθόηεηαο. To πιηθό λα είλαη ζπβαηηθό κε ηνλ νδεγό 

θαζεηήξα εκβξπνκεηαθνξάο 33697000-2-009

260 ΣΔΜ

Χο αληηπξόζσπνη ηνπ Οίθνπ COOK MEDICAL, 

πξνζθέξνπκε Ζρνγελή Καζεηήξα Δκβξπνκεηαθνξάο 

ηύπνπ Guardia Access κε α/θ K-JETS-7019 ET. Ο 

θαζεηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από πςειήο 

πνηόηεηαο πιηθό θαη είλαη κίαο ρξήζεσο. Απνηειείηαη 

από ηνλ Δμσηεξηθό ζθιεξό νδεγό Guiding Catheter 

6.6 Fr -17,3 cm κήθνπο θαη ηνλ εζσηεξηθό εύθακπην 

θαζεηήξα –Transfer Catheter 2.8 Fr -24 cm κήθνπο. Ο 

εμσηεξηθόο θαζεηήξαο δηαζέηεη δηαζέηεη 

πξνζρεκαηηζκέλε θιίζε θαη ζθαηξηθό αηξαπκαηηθό 

άθξν  πνπ δηεπθνιύλεη ηελ είζνδό ηνπ ζηνλ ηξάρειν. 

Δπηπιένλ δηαζέηεη  stop αζθαιείαο ζε κήθνο 4 εθ. κε 

επηπιένλ stop ζηα 5 εθ. Ο θαζεηήξαο 

εκβξπνκεηαθνξάο έρεη νδεγά ζεκεία ζην πάλσ άθξν 

αλά εθαηνζηό . Σν άθξν ηνπ θαζεηήξα είλαη ερνγελέο 

ώζηε λα εληζρύεηαη ε αλάθιαζή ηνπ ζηνλ ππέξερν. 

Δπηπιένλ ν θαζεηήξαο δηαζέηεη ηερλνινγία Microvol 

πνπ κεηώλεη ηνλ όγθν ηνπ θαιιηεξγεηηθνύ πιηθνύ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά ησλ εκβξύσλ. Ο 

πξνζθεξόκελνο θαζεηήξαο είλαη MEA & LAL tested. 

Δίλαη απνζηεηξσκέλνη έλαο-έλαο θαη δηαηίζεληαη ζε 

αηνκηθή ζπζθεπαζία. εκεηώζαηε όηη ζε θάζε 

ζπζθεπαζία αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

απνζηείξσζεο.

K-JETS-

7019-ET 

GUARDIA 

ACCESS ET

632707 45846
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ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΔΜΒΡΤΟΜΔΣΑΦΟΡΑ .Να απνηειείηαη από: 

α) εμσηεξηθό ζθιεξό νδεγό (εύξνπο 6.0-7.0fr θαη κήθνπο 

18cm) θαη 

β) εζσηεξηθό εύθακπην θαζεηήξα (εύξνπο 2.8-3.0fr θαη 

κήθνπο 24cm).

α) Ο εμσηεξηθόο θαζεηήξαο εηζαγσγήο - νδεγόο λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο από ζθιεξό θαη εύθακπην, πςειήο 

πνηόηεηαο πιηθό. Να δηαζέηεη ερνγελέο αηξαπκαηηθό άθξν. ε 

κήθνο 5cm ζην άπσ άθξν λα έρεη νδεγά ζεκεία αλά εθαηνζηό 

θαη λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε εηδηθό άθακπην ζηπιεό, ζε 

πεξηπηώζεηο δπζθνιίαο εηζόδνπ ζηνλ ηξάρειν.

β) Ο εζσηεξηθόο θαζεηήξαο αλαξξόθεζεο ησλ εκβξύσλ λα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνο θαηά ηα 2/3 ηνπ άλσ ηκήκαηνο από 

ζηαζεξό αιιά εύθακπην πιηθό, κε νδεγά ζεκεία αλά 

εθαηνζηό θαη ην ππόινηπν 1/3 από καιαθό, δηάθαλν, πςειήο 

επθακςίαο πιηθό κε αηξαπκαηηθό ερνγελέο άθξν.

Ο θαζεηήξαο εκβξπνκεηαθνξάο λα είλαη κηαο ρξήζεο, ζε 

αηνκηθή ζπζθεπαζία, απνζηεηξσκέλνο κε γ-αθηηλνβνιία θαη 

λα είλαη ειεγκέλνο κε έκβξπα πνληηθηώλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ηνμηθόηεηαο. To πιηθό λα είλαη ζπβαηηθό κε ηνλ νδεγό 

θαζεηήξα εκβξπνκεηαθνξάο 33697000-2-009

260 ΣΔΜ

Ο πξνζθεξόκελνο θαζεηήξαο εκβξπνκεηαθνξάο 

απνηειείηαη από εμσηεξηθό ζθιεξό νδεγό (εύξνπο 6.0-

7.0fr θαη κήθνπο 18cm) θαη εζσηεξηθό εύθακπην 

θαζεηήξα (εύξνπο 4.0-5.0fr θαη κήθνπο 24cm).

Ο εμσηεξηθό θαζεηήξαο εηζαγσγήο, ιεηηνπξγεί θαη σο 

νδεγόο θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από εύθακπην θαη 

ζθιεξό πιηθό πςειήο πνηόηεηαο, θαηάιιειν γηα 

ρξήζε ζε δηαδηθαζίεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο.

Γηαζέηεη ερνγελέο αηξαπκαηηθό άθξν. Σν ηειηθό άθξν 

θέξεη θάκςε, γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο εηζόδνπ ζηνλ 

ηξάρειν.

ε κήθνο 5cm από ην ηειηθό άθξν θέξεη νδεγά 

ζεκάδηα αλά εθαηνζηό θαη κπνξεί λα ζπλδεζεί κε 

εηδηθό άθακπην ζηπιεό, ζε πεξηπηώζεηο δπζθνιίαο 

εηζόδνπ ζηνλ ηξάρειν.

Ο εζσηεξηθόο θαζεηήξαο αλαξξόθεζεο ησλ εκβξύσλ 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνο θαηά ηα 2/3 ηνπ άλσ ηκήκαηνο 

από ζηαζεξό θαη εύθακπην πιηθό, κε νδεγά ζεκεία 

αλά εθαηνζηό θαη ην ππόινηπν 1/3 από καιαθό, 

δηάθαλν, πςειήο επθακςίαο πιηθό κε αηξαπκαηηθό 

άθξν.

Ο εζσηεξηθόο θαζεηήξαο είλαη ερνγελήο ζε όιν ηνπ ην 

κήθνο.

Ο θαζεηήξαο εκβξπνκεηαθνξάο είλαη κηαο ρξήζεο, 

ζπζθεπαζκέλνο αλά έλαο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία.

Δίλαη απνζηεηξσκέλνο κε ΔΣΟ θαη είλαη ειεγκέλνο κε 

έκβξπα πνληηθώλ γηα ην έιεγρν ηεο ηνμηθόηεηαο (MEA 

θαη LAL test).

Σν πιηθό είλαη ζπκβαηό κε ηνλ νδεγό θαζεηήξα 

PEB623 1451753 44438
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009
Οδεγόο γηα ηνλ θαζεηήξα εκβξπνκεηαθνξάο κε 

θσδ.33697000-2-008 (κήθνπο 17-19cm θαη εύξνπο 4.0-5.0 fr)  

πνπ λα δηαζέηεη νδεγά ζεκεία θαη λα είλαη από εηδηθό 

άθακπην πιηθό κηαο ρξήζεο. ε αηνκηθή ζπζθεπαζία, 

απνζηεηξσκέλνο κε γ-αθηηλνβνιία, ειεγκέλνο κε έκβξπα 

πνληηθώλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηνμηθόηεηαο θαη λα είλαη 

ζπκβαηόο γηα ρξήζε κε ηνλ θαζεηήξα εκβξπνκεηαθνξάο.

80 ΣΔΜ

Χο αληηπξόζσπνη ηνπ Οίθνπ COOK MEDICAL, 

πξνζθέξνπκε Οδεγό ππνζηήξημεο γηα ηνλ Καζεηήξα 

Δκβξπνκεηαθνξάο ηύπνπ Guardia Access Malleable 

Obturator κε αξ.θαη. K-JET-7002, 4.0Fr – κήθνπο 

19cm. Ο νδεγόο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ππνβνήζεζε ηεο πξόζβαζεο ηνπ θαζεηήξα 

εκβξπνκεηαθνξάο ζηε κεηξηθή θνηιόηεηα. Ο 

πξνζθεξόκελνο νδεγόο είλαη ειεγκέλνο κε έκβξπα 

πνληηθηώλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηνμηθόηεηαο.  Δίλαη 

απνζηεηξσκέλνο θαη δηαηίζεηαη ζε αηνκηθή 

ζπζθεπαζία. εκεηώζαηε όηη ζε θάζε ζπζθεπαζία 

αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο απνζηείξσζεο. 

K-JET-7002 

GUARDIA 

OBTURATO

R

632685 31670
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Οδεγόο γηα ηνλ θαζεηήξα εκβξπνκεηαθνξάο κε 

θσδ.33697000-2-008 (κήθνπο 17-19cm θαη εύξνπο 4.0-5.0 fr)  

πνπ λα δηαζέηεη νδεγά ζεκεία θαη λα είλαη από εηδηθό 

άθακπην πιηθό κηαο ρξήζεο. ε αηνκηθή ζπζθεπαζία, 

απνζηεηξσκέλνο κε γ-αθηηλνβνιία, ειεγκέλνο κε έκβξπα 

πνληηθώλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηνμηθόηεηαο θαη λα είλαη 

ζπκβαηόο γηα ρξήζε κε ηνλ θαζεηήξα εκβξπνκεηαθνξάο.

80 ΣΔΜ

Οδεγόο γηα ηνλ θαζεηήξα εκβξπνκεηαθνξάο κε 

θσδ.33697000-2-008 (κήθνπο 17-19cm θαη 

εύξνπο 4.0-5.0 fr)  πνπ δηαζέηεη νδεγά ζεκεία θαη  

είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από εηδηθό άθακπην 

πιηθό κηαο ρξήζεο. ε αηνκηθή ζπζθεπαζία, 

απνζηεηξσκέλνο κε γ-αθηηλνβνιία, ειεγκέλνο κε 

έκβξπα πνληηθώλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηνμηθόηεηαο 

θαη λα είλαη ζπκβαηόο γηα ρξήζε κε ηνλ 

θαζεηήξα εκβξπνκεηαθνξάο.

1816NST 1451748 31670
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ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΟ ΜΔΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ, 

ΠΡΟΔΠΧΑΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΑΜΔΣΧΝ ΚΑΗ ΣΖΝ IN VITRO 

ΓΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΧΑΡΗΧΝ ΜΔΥΡΗ ΣΟ 

ΣΑΓΗΟ ΣΧΝ ΠΡΟΠΤΡΖΝΧΝ.

Να είλαη θαηάιιειν γηα ην ρεηξηζκό γακεηώλ (επεμεξγαζία 

ζπέξκαηνο θαη σνιεςία) γηα ηε γνληκνπνίεζε σαξίσλ θαη 

γηα ηελ θαιιηέξγεηα εκβξύσλ .

Να πεξηέρεη πςειά πνζνζηά γιπθόδεο ε νπνία είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπέξκαηνο θαη γηα ηε 

ζύληεμε σαξίνπ θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ

Να πεξηέρεη ζπλζεηηθό νξό αληηθαηάζηαζεο (SSR) θαη 

αληηβηνηηθό. Nα κελ πεξηέρεη εξπζξό ηεο θαηλόιεο.

Να δηαηίζεηαη απνζηεηξσκέλν, ζε θηαιίδηα ρσξεηηθόηεηαο 

10ml 

Να δηαζέηεη CE mark.

20 BT

Σν πξνζθεξόκελν είδνο είλαη θαιιηεξγεηηθό πιηθό, 

έηνηκν πξνο ρξήζε, θαηάιιειν γηα ηελ πξνεηνηκαζία, 

πξνεπώαζε αλζξώπηλσλ γακεηώλ θαη γηα ηελ in vitro 

γνληκνπνίεζε αλζξώπηλσλ σαξίσλ, κέρξη ην ζηάδην 

ησλ πξνππξήλσλ.

Σν πιηθό πεξηέρεη ζπλζεηηθό νξό αληηθαηάζηαζεο θαη 

νξό αλζξώπηλεο αιβνπκίλεο, γιπθόδε θαη 

αληηβηνηηθό. Δλώ δελ πεξηέρεη εξπζξό ηεο θαηλόιεο.

Σν πιηθό δηαηίζεηαη ζε απνζηεηξσκέλα πιαζηηθά 

κπνπθάιηα, θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηα 

πιηθά ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο.

Σν είδνο είλαη ειεγκέλν κε ΜΔΑ θαη LAL test θαη θέξεη 

επίπεδα ελδνηνμίλεο < 0.1 EU/ml.

Παξέρεηαη απνζηεηξσκέλν.

Σν είδνο δηαζέηεη CE mark.

Διαθέζιμη ζσζκεσαζία  10x10ml. Ελάτιζηη 

παραγγελία 1 κοσηί με 10 θιαλίδια.

10301010 651914 44046
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ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΟ ΜΔΟ ΠΟΤ ΝΑ ΠΔΡΗΔΥΔΗ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ 

ΓΗΑΛΤΜΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΔΗ ΣΟ PH ΣΟΝ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ 

ΑΔΡΑ, ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΔΗΡΗΜΟ ΧΑΡΗΧΝ ΚΑΗ ΔΜΒΡΤΧΝ ΜΔΣΑ 

ΣΖΝ ΤΛΛΟΓΖ ΣΟΤ, Δ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΓΧΜΑΣΗΟΤ.

18 BT

Πξνζθέξνπκε Γηάιπκα πξνεηνηκαζίαο δηαρσξηζκνύ 

θαη μεπιύκαηνο ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ γηα IVF θαη IUI 

ηύπνπ Sperm Wash, ηνπ Οίθνπ GYNOTEC. Σν Sperm 

Wash Απνηειείηαη από δηάιπκα EBSS 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ HSA, pyruvate, Hepes, 

Phenol Red, sodium Bicarbonate θαη Gentamycin 

(10ug/ml). H  H.S.A. είλαη θαξκαθεπηηθήο 

θαζαξόηεηαο, ειεγκέλε γηα ρξήζε ελδνθιέβηαο 

έγρπζεο ζηνλ άλζξσπν, ειεγκέλε γηα Ζπαηίηηδα Β – 

Ζπαηίηηδα C, HIV, ζύθηιεο θαη άιια παζνγόλα.

pH:   7,4 + 0,2

Osmolality: 285+ 10mOsm/kg

Endotoxin: <0,25 EU/ml 

Σν θαιιηεξγεηηθό πιηθό Sperm Wash παξαζθεπάδεηαη 

θάησ από ζηείξεο ζπλζήθεο θαη ε απνζηείξσζε 

επηβεβαηώλεηαη ειέγρνληαο θάζε παξηίδα. Σα Tests 

απνζηείξσζεο πηζηνπνηνύλ ηελ απνπζία δσληαλώλ 

κηθξννξγαληζκώλ (βαθηεξηδίσλ  θαη κπθήησλ). 

Υξόλνο δσήο: 18 κήλεο. Γηαηεξείηαη ζην ςπγείν ζηνπο 

2-8°C. ρη θαηάςπμε θαη έθζεζε ζην θσο. Γηαηίζεηαη 

απνζηεηξσκέλν ζε γπάιηλα ζθξαγηζκέλα κπνπθάιηα 

ησλ 100ml, κε θαπάθη από TEFLON.

SPERMWAS

H 

100ML,SW-

0100

931950 44046
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ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΟ ΜΔΟ ΠΟΤ ΝΑ ΠΔΡΗΔΥΔΗ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ 

ΓΗΑΛΤΜΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΔΗ ΣΟ PH ΣΟΝ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ 

ΑΔΡΑ, ΓΗΑ ΣΟΝ ΥΔΗΡΗΜΟ ΧΑΡΗΧΝ ΚΑΗ ΔΜΒΡΤΧΝ ΜΔΣΑ 

ΣΖΝ ΤΛΛΟΓΖ ΣΟΤ, Δ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΓΧΜΑΣΗΟΤ.

18 BT

Σν πξνζθεξόκελν είδνο είλαη θαιιηεξγεηηθό 

πιηθό έηνηκν πξνο ρξήζε θαη θαηάιιειν γηα 

ρεηξηζκό σαξίσλ θαη εκβξύσλ.

Σν είδνο πεξηέρεη ξπζκηζηηθό δηάιπκα πνπ 

δηαηεξεί ην pH ζηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα.

 Σν πιηθό πεξηέρεη EDTA, επηιεθηηθά κε 

απαξαίηεηα ακηλνμέα, ηαπξίλε (πνπ εληζρύεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπέξκαηνο) θαη απμεκέλα 

επίπεδα καγλεζίνπ.

Δίλαη θαηάιιειν γηα ρεηξηζκό σαξίσλ θαη 

εκβξύσλ κεηά ηεο ζπιινγή ηνπο ζε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ.

Σν είδνο είλαη ειεγκέλν κε MEA θαη LAL test, 

επίζεο είλαη ειεγκέλν γηα ην pH θαη ηελ 

σζκνηηθόηεηα.

Γηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 100ml, 

απνζηεηξσκέλν κε θηιηξάξηζκα.

Γηαζέηεη CE mark.

1023 708462 44046



03.LIFE SCIENCE 

CHEMILAB

33697000-2-

013

ΚΡΤΟΦΗΑΛΗΓΗΑ ΑΠΟ ΠΟΛΤΠΡΟΠΤΛΔΝΗΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ Δ 

ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ ΜΔΥΡΗ -196ΟC,  ΜΔ ΣΡΟΓΓΤΛΟ 

ΠΤΘΜΔΝΑ, ΑΤΣΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΑ, ΟΓΚΟΤ 1,8ML, ΜΔ 

ΒΗΓΧΣΟ ΚΑΠΑΚΗ, ΜΔ ΠΛΑΗΗΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ, CERTIFIED NON PYROGENIC, Δ 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΧΜΑΣΑ.

100 TEM

Ακπνύια θξπνζπληήξεζεο ζπέξκαηνο κε βηδσηό 

θαπάθη θαη σθέιηκν όγθν 1,8ml

Eίλαη θαηαζθεπαζκέλα από πνιππξνππιέλην. 

Έρνπλ ζηαπξόκνξθε βάζε, ώζηε λα ζηεξίδνληαη 

κόλα ηνπο. 

Έρνπλ εζσηεξηθέο ζηξνθέο ζην θαπάθη, γηα ηελ 

απνθπγή δηαζπνξάο ηνπ δείγκαηνο.

Έρνπλ σθέιηκν όγθν 1,8 ml θαη επδηάθξηηε 

δηαγξάκκηζε. 

Γηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία 50 ηεκαρίσλ. 

Δίλαη απνζηεηξσκέλα θαη λα είλαη ειεγκέλα κε ΜΔΑ 

ηεζη. 

Δίλαη πηζηνπνηεκέλα γηα ρξήζε ζε δηαδηθαζίεο IVF. 

Γηαζέηνπλ CE mark.

377267-50ea ότι ότι

01.Εισαγωγική 

Ιατρικών Ειδών 

MEDIPLAN ΕΠΕ

33697000-2-

014

ΠΗΠΔΣΔ HOLDING ΜΔ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟ +/- 15ΜM 

ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟ +/- 75ΜM. ΣΟ ΑΚΡΟ ΣΖ 

ΠΗΠΔΣΑ ΝΑ ΔΥΔΗ ΓΧΝΗΑ +/- 30 ΜΟΗΡΧΝ.  ΝΑ ΔΗΝΑΗ 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ.

40 ΣΔΜ

Χο αληηπξόζσπνη ηνπ Οίθνπ COOK MEDICAL, 

πξνζθέξνπκε Γπάιηλα Μηθξνζηθώληα ζπγθξαηήζεσο 

σαξίσλ θαηά ηελ κηθξνγνληκνπνίεζε κε α/θ K-ΖPIP-

1030. Σν κηθξνζηθώλην έρεη γσλία 30 κνηξώλ, 

εζσηεξηθή δηάκεηξν 17κm θαη εμσηεξηθή 80κm. Σν 

κήθνο ηεο πηπέηαο από ηε γσλία έσο ην άθξν είλαη  

700κm.  Γηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 10 ηεκαρίσλ. 

Δίλαη παθεηαξηζκέλεο αλά κηα ζε εηδηθή ζήθε πνπ 

ιεηηνπξγεί ζαλ κηθξνβηαθόο θξαγκόο θαη δηαζέηεη 

εηδηθή πξνζηαζία γηα ηελ άθξε ηεο πηπέηαο. Δίλαη 

απνζηεηξσκέλεο κηα-κηα κε γ-αθηηλνβνιία (gamma 

irradiated). Γηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθό CE Mark & 

ζπλνδεύνληαη κε Πηζηνπνηεηηθό Αλάιπζεο (Certificate 

Analysis), ΜΔΑ θαη LAL tested. 

K-HPIP-

1030 

HOLDING 

PIPETTE

632663 45410

03.LIFE SCIENCE 

CHEMILAB

33697000-2-

014

ΠΗΠΔΣΔ HOLDING ΜΔ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟ +/- 15ΜM 

ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟ +/- 75ΜM. ΣΟ ΑΚΡΟ ΣΖ 

ΠΗΠΔΣΑ ΝΑ ΔΥΔΗ ΓΧΝΗΑ +/- 30 ΜΟΗΡΧΝ.  ΝΑ ΔΗΝΑΗ 

ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΚΔΤΑΗΑ.

40 ΣΔΜ

Πηπέηεο ζπγθξάηεζεο σαξίσλ, γηα ηε δηαδηθαζία 

ηεο κηθξνγνληκνπνίεζεο.

Οη πηπέηεο έρνπλ εζσηεξηθή δηάκεηξν +/- 15mm 

θαη εμσηεξηθή δηάκεηξν 95-120mm.

Σν ηειηθό άθξν ηεο πηπέηαο έρεη κήθνο 0,5mm 

θαη γσλία 30 κνηξώλ.

Δίλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε εηδηθή, αηνκηθή ζήθε, 

ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζξαύζε ηνπο.

Δίλαη απνζηεηξσκέλεο θαη δηαζέηνπλ CE mark.

Διάρηζηε ζπζθεπαζία 20ηεκάρηα.

MPH-SM-301456845 46553



01.Εισαγωγική 

Ιατρικών Ειδών 

MEDIPLAN ΕΠΕ

33697000-2-

015

ΠΗΠΔΣΔ ICSI ΜΔ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟ +/- 5 ΜM- 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟ +/- 7ΜM. ΣΟ ΑΚΡΟ ΣΖ ΠΗΠΔΣΑ 

ΝΑ ΔΥΔΗ ΓΧΝΗΑ +/- 30 ΜΟΗΡΧΝ. ΝΑ ΔΊΝΑΗ ΜΔ ΜΤΣΔΡΟ 

ΑΚΡΟ. ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ 

ΤΚΔΤΑΗΑ

80 ΣΔΜ

Χο αληηπξόζσπνη ηνπ Οίθνπ COOK MEDICAL, 

πξνζθέξνπκε Γπάιηλα Μηθξνζηθώληα (Spiked) 

ελέζεσο ζπεξκαηνδσαξίνπ γηα κηθξνγνληκνπνίεζε κε 

α/θ K-MPIP-1030. Σν κηθξνζηθώλην έρεη γσλία 30 

κνηξώλ, εζσηεξηθή δηάκεηξν 5κm θαη εμσηεξηθή 7κm, 

κε άθακπην άθξν γηα επθνιία ζηελ έλεζε. Σν κήθνο 

ηεο πηπέηαο από ηε γσλία σο ην άθξν είλαη 700κm. 

Γηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 10 ηεκαρίσλ. Δίλαη 

παθεηαξηζκέλεο αλά κηα ζε εηδηθή ζήθε πνπ 

ιεηηνπξγεί ζαλ κηθξνβηαθόο θξαγκόο θαη δηαζέηεη 

εηδηθή πξνζηαζία γηα ηελ άθξε ηεο πηπέηαο. Δίλαη 

απνζηεηξσκέλεο κηα-κηα κε γ-αθηηλνβνιία (gamma 

irradiated). Γηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθό CE Mark & 

ζπλνδεύνληαη κε Πηζηνπνηεηηθό Αλάιπζεο (Certificate 

Analysis), ΜΔΑ θαη LAL tested. 

K-MPIP-

1030 ICSI 

INJECTION 

PIPETTE

632666 45410

03.LIFE SCIENCE 

CHEMILAB

33697000-2-

015

ΠΗΠΔΣΔ ICSI ΜΔ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟ +/- 5 ΜM- 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟ +/- 7ΜM. ΣΟ ΑΚΡΟ ΣΖ ΠΗΠΔΣΑ 

ΝΑ ΔΥΔΗ ΓΧΝΗΑ +/- 30 ΜΟΗΡΧΝ. ΝΑ ΔΊΝΑΗ ΜΔ ΜΤΣΔΡΟ 

ΑΚΡΟ. ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ 

ΤΚΔΤΑΗΑ

80 ΣΔΜ

Πηπέηεο έγρπζεο ζπεξκαηνδσαξίσλ, γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο κηθξνγνληκνπνίεζεο.

Οη πηπέηεο έρνπλ εζσηεξηθή δηάκεηξν +/- 5mm 

θαη εμσηεξηθή δηάκεηξν +/- 7mm.

Σν ηειηθό άθξν ηεο πηπέηαο έρεη κήθνο 0,5mm 

θαη γσλία 30 κνηξώλ.

Δίλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε εηδηθή, αηνκηθή ζήθε, 

ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζξαύζε ηνπο.

Δίλαη απνζηεηξσκέλεο θαη δηαζέηνπλ CE mark.

Διάρηζηε ζπζθεπαζία 20ηεκάρηα.

MIC-50-30 1456828 46553

01.Εισαγωγική 

Ιατρικών Ειδών 

MEDIPLAN ΕΠΕ

33697000-2-

016

ΠΗΠΔΣΔ ΑΠΟΓΤΜΝΧΖ ΧΑΡΗΧΝ. ΝΑ ΔΗΝΑΗ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΔ ΑΠΟ ΔΤΚΑΜΠΣΟ 

ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΗΚΟ ΤΛΗΚΟ. ΝΑ ΔΗΝΑΗ EMBRYO MOUSE 

TESTED.  Ζ ΠΗΠΔΣΑ ΝΑ ΔΥΔΗ ΑΚΡΟ ΜΔ ΔΧΣΔΡΗΚΖ 

ΓΗΑΜΔΣΡΟ  +/- 170ΜM .

180 ΣΔΜ

Χο απνθιεηζηηθνί αληηπξόζσπνη ηνπ Οίθνπ 

GYNETICS MEDICAL PRODUCTS N.V., 

πξνζθέξνπκε  Μηθξνπηπέηεο εύθακπηεο θαη 

άζξαπζηεο γηα ηελ απνγύκλσζε θαη ην ρεηξηζκό 

σαξίσλ θαη εκβξύσλ ηύπνπ STRIP-ID κε α/θ #3000 

Strip-ID 170/10 κήθνπο 9 εθαηνζηώλ θαη εζσηεξηθή 

δηάκεηξν 170κm. Οη κηθξνπηπέηεο θαηαζθεπαζκέλεο 

από εύθακπην πνιπθαξκπνληθό πιηθό, 

επεμεξγαζκέλν έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη ην ζπάζηκν 

ή ην γξαηδνύληζκα πάλσ ζην ηξηβιίν. Έρνπλ κήθνο 9 

εθαηνζηά. Δίλαη απνζηεηξσκέλεο κηα-κηα κε γ-

αθηηλνβνιία (gamma irradiated) θαη δηαηίζεληαη ζε 

ζπζθεπαζία ησλ δέθα ηεκαρίσλ. Δίλαη κηαο ρξήζεο, 

δηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθό CE Mark & ζπλνδεύνληαη κε 

Πηζηνπνηεηηθό Αλάιπζεο (Certificate Analysis), MEA 

(Mouse Embryo Assay) θαη LAL (Endotoxic tested). ε 

θάζε ζπζθεπαζία αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο απνζηείξσζεο. 

Denuding 

pipette Strip-

ID 170/10

909008 15166



03.LIFE SCIENCE 

CHEMILAB

33697000-2-

016

ΠΗΠΔΣΔ ΑΠΟΓΤΜΝΧΖ ΧΑΡΗΧΝ. ΝΑ ΔΗΝΑΗ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΔ ΑΠΟ ΔΤΚΑΜΠΣΟ 

ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΗΚΟ ΤΛΗΚΟ. ΝΑ ΔΗΝΑΗ EMBRYO MOUSE 

TESTED.  Ζ ΠΗΠΔΣΑ ΝΑ ΔΥΔΗ ΑΚΡΟ ΜΔ ΔΧΣΔΡΗΚΖ 

ΓΗΑΜΔΣΡΟ  +/- 170ΜM .

180 ΣΔΜ

Σν πξνζθεξόκελν είδνο είλαη πηπέηεο 

απνγύκλσζεο σαξίσλ θαη ρεηξηζκνύ εκβξύσλ.

Δίλαη θαηαζθεπαζκέλεο από εύθακπην 

πνιπθαξκπνληθό πιηθό, πνπ δελ ραξάδεη ηα 

ηξπβιία θαη δελ επεξεάδεη ηα σάξηα θαη ηα 

έκβξπα.

Έρνπλ εζσηεξηθή δηάκεηξν +/- 175mm.

Γηαηίζεληαη απνζηεηξσκέλεο ζε ζπζθεπαζία ησλ 

20 ηεκαρίσλ.

Δίλαη MEA tested.

MXL3-175 708440 46553

03.LIFE SCIENCE 

CHEMILAB

33697000-2-

017

ΑΝΟΗΥΣΟ  ΤΣΖΜΑ ΣΑΥΔΗΑ ΚΑΣΑΦΤΞΖ 

(ΤΑΛΟΠΟΗΖΖ). ΝΑ ΔΊΝΑΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΚΑΣΑΦΤΞΖ ΧΑΡΗΧΝ, ΔΜΒΡΤΧΝ ΚΑΗ ΒΛΑΣΟΚΤΣΔΧΝ. 

ΝΑ ΔΊΝΑΗ ΔΣΟΗΜΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΝΑ ΜΖΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ 

ΠΡΟΘΖΚΖ ΟΡΟΤ Ή ΠΡΧΣΔΨΝΖ.ΝΑ ΠΔΡΗΔΥΔΗ DMSO.• 

Να απνηειείηαη εμ νινθιήξνπ από ζπλζεηηθά πιηθά (θαη όρη 

αλζξώπηλα παξάγσγα) γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα.

• Να πεξηέρεη ηξεραιόδε ώζηε λα πξνζθέξεη κεγαιύηεξε 

αζθάιεηα θαη λα πξνζηαηεύεη ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε.

• Να πεξηέρεη hepes, θαη αηζπιελνγιπθόδε

• Σν pH ησλ δηαιπκάησλ λα είλαη ζην εύξνο 7,2-7,

• Σν πιηθό λα είλαη ειεγκέλν κε MEA θαη LAL test

• Να δηαζέηεη CE mark. ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΤΜΒΑΣΟ ΜΔ ΣΟ 

ΤΣΖΜΑ ΑΠΟΦΤΞΖ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ ΣΟΝ ΚΧΓ. 

33697000-2-018 6 ΚΗΣ

Τιηθό θαηάιιειν γηα ηελ παινπνίεζε αλζξώπηλσλ 

σαξίσλ θαη εκβξύσλ δηαθόξσλ ζηαδίσλ.

Δλαη έηνηκν πξνο ρξήζε

Απνηειείηαη εμ νινθιήξνπ από ζπλζεηηθά πιηθά (θαη 

όρη αλζξώπηλα παξάγσγα) γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα.

Πεξηέρεη ηξεραιόδε ώζηε λα πξνζθέξεη κεγαιύηεξε 

αζθάιεηα θαη λα πξνζηαηεύεη ηελ θπηηαξηθή 

κεκβξάλε.

Πεξηέρεη hepes, DMSO θαη αηζπιελνγιπθόδε

Σν pH ησλ δηαιπκάησλ είλαη ζην εύξνο 7,2-7,6

Γηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία 1 vial of BS medium, 1 vial 

of ES medium and 2 vials of VS medium (1.5ml each). 

Σν πεξηερόκελν λα είλαη επαξθέο γηα ηνπιάρηζηνλ 5 

πεξηζηαηηθά.

Σν πιηθό είλαη ειεγκέλν κε MEA θαη LAL test

Γηαζέηεη CE mark.

91101 1626371 42850

03.LIFE SCIENCE 

CHEMILAB

33697000-2-

018

ΤΣΖΜΑ ΑΠΟΦΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΤΑΛΟΠΟΗΖΖ 

(ΚΧΓ. 33697000-2-017). ΝΑ ΔΊΝΑΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΠΟΦΤΞΖ ΤΑΛΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΧΑΡΗΧΝ, ΔΜΒΡΤΧΝ ΚΑΗ 

ΒΛΑΣΟΚΤΣΔΧΝ. 6 ΚΗΣ

Τιηθό θαηάιιειν γηα ηελ παινπνίεζε αλζξώπηλσλ 

σαξίσλ θαη εκβξύσλ δηαθόξσλ ζηαδίσλ.

Δίλαη έηνηκν πξνο ρξήζε

Απνηειείηαη εμ νινθιήξνπ από ζπλζεηηθά πιηθά (θαη 

όρη αλζξώπηλα παξάγσγα) γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα.

Πεξηέρεη ηξεραιόδε ώζηε λα πξνζθέξεη κεγαιύηεξε 

αζθάιεηα θαη λα πξνζηαηεύεη ηελ θπηηαξηθή 

κεκβξάλε.

Πεξηέρεη hepes, DMSO θαη αηζπιελνγιπθόδε

Σν pH ησλ δηαιπκάησλ είλαη ζην εύξνο 7,2-7,6

Γηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζία 1 vial of BS medium, 1 vial 

of ES medium and 2 vials of VS medium (1.5ml each). 

Σν πεξηερόκελν λα είλαη επαξθέο γηα ηνπιάρηζηνλ 5 

πεξηζηαηηθά.

Σν πιηθό είλαη ειεγκέλν κε MEA θαη LAL test

Γηαζέηεη CE mark.

91121 1626372 42850



01.Εισαγωγική 

Ιατρικών Ειδών 

MEDIPLAN ΕΠΕ

33697000-2-

019

ΠΗΠΔΣΔ ΑΠΟΓΤΜΝΧΖ ΧΑΡΗΧΝ. ΝΑ ΔΗΝΑΗ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΔ ΑΠΟ ΔΤΚΑΜΠΣΟ 

ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΗΚΟ ΤΛΗΚΟ.  Ζ ΠΗΠΔΣΑ ΝΑ ΔΥΔΗ ΑΚΡΟ ΜΔ 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟ   +/- 140ΜM. ΝΑ ΔΗΝΑΗ EMBRYO 

MOUSE TESTED.

170 ΣΔΜ

Χο απνθιεηζηηθνί αληηπξόζσπνη ηνπ Οίθνπ 

GYNETICS MEDICAL PRODUCTS N.V., 

πξνζθέξνπκε  Μηθξνπηπέηεο εύθακπηεο θαη 

άζξαπζηεο γηα ηελ απνγύκλσζε θαη ην ρεηξηζκό 

σαξίσλ θαη εκβξύσλ ηύπνπ STRIP-ID κε α/θ #3000 

Strip-ID 140/10 κήθνπο 9 εθαηνζηώλ θαη εζσηεξηθή 

δηάκεηξν 140κm. Οη κηθξνπηπέηεο θαηαζθεπαζκέλεο 

από εύθακπην πνιπθαξκπνληθό πιηθό, 

επεμεξγαζκέλν έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη ην ζπάζηκν 

ή ην γξαηδνύληζκα πάλσ ζην ηξηβιίν. Έρνπλ κήθνο 9 

εθαηνζηά. Δίλαη απνζηεηξσκέλεο κηα-κηα κε γ-

αθηηλνβνιία (gamma irradiated) θαη δηαηίζεληαη ζε 

ζπζθεπαζία ησλ δέθα ηεκαρίσλ. Δίλαη κηαο ρξήζεο, 

δηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθό CE Mark & ζπλνδεύνληαη κε 

Πηζηνπνηεηηθό Αλάιπζεο (Certificate Analysis), MEA 

(Mouse Embryo Assay) θαη LAL (Endotoxic tested). ε 

θάζε ζπζθεπαζία αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο απνζηείξσζεο. 

DENUNDIN

G PIPETTE 

STRIP-ID 

140κm

893440 45410
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ΠΗΠΔΣΔ ΑΠΟΓΤΜΝΧΖ ΧΑΡΗΧΝ. ΝΑ ΔΗΝΑΗ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΔ ΑΠΟ ΔΤΚΑΜΠΣΟ 

ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΗΚΟ ΤΛΗΚΟ.  Ζ ΠΗΠΔΣΑ ΝΑ ΔΥΔΗ ΑΚΡΟ ΜΔ 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟ   +/- 140ΜM. ΝΑ ΔΗΝΑΗ EMBRYO 

MOUSE TESTED.

170 ΣΔΜ

Σν πξνζθεξόκελν είδνο είλαη πηπέηεο 

απνγύκλσζεο σαξίσλ θαη ρεηξηζκνύ εκβξύσλ.

Δίλαη θαηαζθεπαζκέλεο από εύθακπην 

πνιπθαξκπνληθό πιηθό, πνπ δελ ραξάδεη ηα 

ηξπβιία θαη δελ επεξεάδεη ηα σάξηα θαη ηα 

έκβξπα.

Έρνπλ εζσηεξηθή δηάκεηξν +/- 135mm.

Γηαηίζεληαη απνζηεηξσκέλεο ζε ζπζθεπαζία ησλ 

20 ηεκαρίσλ.

Δίλαη MEA tested.

MXL3-135 708438 46553
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ΦΗΛΣΡΟ ΑΝΣΛΗΑ ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΧΑΡΗΧΝ VACUUM ΓΗΑ 

ΑΝΑΡΡΟΦΖΖ MEDELA-Disposable Vacuum Line with 

Hydropholic Filter, Aπνζηεηξσκέλν, 9,5  Fr /240cm.

54 ΣΔΜ

Χο αληηπξόζσπνη ηνπ Οίθνπ COOK MEDICAL, 

πξνζθέξνπκε ζπλδεζκνινγία κε θίιηξν ηύπνπ 

Disposable Vacuum Line with Hydrophobic Filter κε 

α/θ K-DVLF-240, γηα ηε ζύλδεζε ηεο βειόλαο 

σνιεςίαο κε ηελ αληιία αλαξξόθεζεο σαξίσλ K-

MAR-5200. Σν πδξνθνβηθό θίιηξν έρεη ζσιελώζεηο 

δηακέηξνπ 9,5 Fr θαη κήθνο 240cm θαη είλαη κηαο 

ρξήζεο. Δίλαη απνζηεηξσκέλν θαη δηαηίζεηαη ζε 

αηνκηθή ζπζθεπαζία.

K-DVLF-240 

DISP.VACU

UM LINE 

WITH 

HYDROPHO

BIC FIL.
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ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΗ ΤΓΚΡΑΣΖΡΔ ΑΜΠΟΤΛΧΝ ΣΤΠΟΤ CANES 

ΥΧΡΗ ΔΓΚΟΠΔ. Καηαζθεπαζκέλεο από αινπκίλην γηα 

ρξήζε κέζα ζε πγξό άδσην. Με έμη ζέζεηο. Μήθνο πεξίπνπ 27 

εθ. 35 ΣΔΜ

ηεξίγκαηα αινπκηλίνπ ηύπνπ Canes ρσξίο εγθνπέο 

ηνπ Οίθνπ (MVE) - CHART BIOMEDICAL. Σα 

ζηεξίγκαηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλνδηνκέλν 

αινπκίλην θαη είλαη θαηάιιεια γηα απνζήθεπζε  

παγηεηώλ  κέζα ζε πγξό άδσην. 

CANE C-2 

1.2ML 6 

AMP. AL 

(ΥΧΡΗ 

ΔΓΚΟΠΔ) 

9717029
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ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΗ ΤΓΚΡΑΣΖΡΔ ΑΜΠΟΤΛΧΝ ΣΤΠΟΤ CANES 

ΥΧΡΗ ΔΓΚΟΠΔ. Καηαζθεπαζκέλεο από αινπκίλην γηα 

ρξήζε κέζα ζε πγξό άδσην. Με έμη ζέζεηο. Μήθνο πεξίπνπ 27 

εθ.

35 ΣΔΜ

Canes αλουμινίου, 6 θέσεων, με συνολικό 

μήκος 300mm. Διατίθεται σε συσκευασία 

των 12 τεμαχίων. Ελάχιστη παραγγελία 12 

τεμάχια.

C9936 ότι ότι

01.Εισαγωγική 

Ιατρικών Ειδών 

MEDIPLAN ΕΠΕ

33697000-2-

022

Πιαζηηθέο ζήθεο ηύπνπ Gobblet, δηακέηξνπ πεξίπνπ12mm 

θαη κήθνπο πεξίπνπ 12cm ζε δηάθνξα ρξώκαηα γηα ρξήζε 

κέζα ζε πγξό άδσην. Nα κπνξνύλ λα εθαξκόδνληαη πάλσ ζε 

κεηαιιηθά canes.

60 ΣΔΜ

Πξνζθέξνπκε έγρξσκεο πιαζηηθέο ζήθεο ηύπνπ 

Visotube (Goblets) 12mm, ηνπ Γαιιηθνύ Οίθνπ Cryo 

Bio Systems. Σα Goblets είλαη γηα ηελ απνζήθεπζε 

ησλ παγηεηώλ θαηάςπμεο εκβξύσλ θαη ζπέξκαηνο ζε 

δνρεία θξπνζπληήξεζεο πγξνύ αδώηνπ. Έρνπλ 

δηάκεηξν 12mm  θαη κήθνο 120mm θαη δηαηίζεληαη ζε 

παθέηα ησλ δέθα ηεκαρίσλ, ζε έμε δηαθνξεηηθά 

ρξώκαηα (άζπξν, θόθθηλν, πξάζηλν, κπιε, θίηξηλν θαη 

πνξηνθαιί)

VOSITUBE 12MM

916276

άζπξν

916277

κπιε

916278 

πξάζηλν

916279

θίηξηλν

916280 

πνξηνθαιί

916281 

θόθθηλν

38442

02.INSIDE MEDICAL 

ΙΚΕ

33697000-2-

024

Πξνθπιαθηηθά από πνιπαηζπιέλην, ρσξίο latex, κε ηνμηθά, 

δηαζηάζεσλ 8Υ61. Απνζηεηξσκέλα, ηειεζθνπηθά δηπισκέλα, 

πεξηέρνπλ απνζηεηξσκέλν δειέ, ειαζηηθό δαθηύιην 

ζηαζεξνπνίεζεο θαη ειαζηηθνύο επηδέζκνπο πξνζαξκνγήο.

140 TEM

Κάιπκκα ππεξήρνπ πνιπνπξεζάλεο 10 ρ 61 εθ. κε 

ειαζηηθνύο δαθηπιίνπο, απηνθόιιεηεο ηαηλίεο 

ζπγθξάηεζεο θαη δειέ, απνζηεηξσκέλν ζε δηπιή 

ζπζθεπαζία γηα άζεπηε ηνπνζέηεζε

E6402 1417841 38497
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Τγξή παξαθίλε γηα ηελ επηθάιπςε ησλ θαιιηεξγεηώλ, 

ιεπηόξξεπζηε, θεθαζαξκέλε, λα είλαη πιπκέλε κε ην 

θαιιηεξγεηηθό πιηθό.Καηάιιειν γηα ρξήζε ζε IVF. Να είλαη 

θηιηξαξηζκέλε γηα ηελ πηζαλόηεηα εκβξπνηνμηθώλ 

ππνιεηκκάησλ.  Να είλαη πςειήο θαζαξόηεηαο.1 BT πεξηέρεη 

500ML

3 BT

Χο απνθιεηζηηθνί αληηπξόζσπνη ηνπ Βειγηθνύ Οίθνπ 

FERTIPRO Ν.V.,  πξνζθέξνπκε Mineral Oil. Ζ πγξή 

παξαθίλε ηύπνπ Mineral Oil  είλαη πιπκέλε δύν θνξέο 

κε ultra purified water (Ph Eur)  θαη θηιηξαξηζκέλε κε 

θίιηξν 0,2κm. Eίλαη έηνηκε πξνο ρξήζε. Σν πιηθό 

είλαη απνζηεηξσκέλν θαη ζπλνδεύεηαη από 

Πηζηνπνηεηηθό Αλάιπζεο.

Sterility   SAL 10-3

Endotoxin< 0,25 EU/ml

MEA ≥ 80% blastocysts  formed after 120h 

incubation.

Peroxide value    < 0,1 mEq/kg

Σα Tests απνζηείξσζεο πηζηνπνηνύλ ηελ απνπζία 

κηθξννξγαληζκώλ (βαθηεξηδίσλ θαη κπθήησλ). Δίλαη 

CE marked. Υξόλνο δσήο: 18 κήλεο από ηελ 

εκεξνκελία παξαγσγήο, δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία 

κεηαμύ 15-25ºC. Γηαηίζεηαη ζε γπάιηλα θηαιίδηα ησλ 

500ml

MINERAL 

OIL 500ml  
908339 44046
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Τγξή παξαθίλε γηα ηελ επηθάιπςε ησλ θαιιηεξγεηώλ, 

ιεπηόξξεπζηε, θεθαζαξκέλε, λα είλαη πιπκέλε κε ην 

θαιιηεξγεηηθό πιηθό.Καηάιιειν γηα ρξήζε ζε IVF. Να είλαη 

θηιηξαξηζκέλε γηα ηελ πηζαλόηεηα εκβξπνηνμηθώλ 

ππνιεηκκάησλ.  Να είλαη πςειήο θαζαξόηεηαο.1 BT πεξηέρεη 

500ML

3 BT

Σν πξνζθεξόκελν είδνο είλαη πγξή παξαθίλε 

θαηάιιειε γηα ηελ επηθάιπςε θαιιηεξγεηώλ εκβξύσλ, 

ζε δηαδηθαζίεο IVF. Δίλαη ιεπηόξεπζηε θαη πιπκέλε 

κε θαιιηεξγεηηθό πιηθό.

Ζ ρξήζε ηεο κεηώλεη ην νζκσηθό stress θαη βνεζάεη 

ζηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξόηεηαο ηνπ pH.

Δίλαη έηνηκε πξνο ρξήζε.

Η πρώηη ύλη είναι ελεγμένη με τρωμαηογραθία, 

ώζηε να περιέτει μόνο πολύ καθαρή παραθίνη.

Σν είδνο είλαη ειεγκέλν κε ΜΔΑ ηεζη.

Διαηίθεηαι ζε γσάλινα μποσκάλια, ηων 500ml.

Γηαζέηεη CE mark.

4008-5 708486 30671
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Καιιηεξγεηηθό πιηθό γηα ηελ έθπιπζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ γηα γνληκνπνίεζε. Σν κέζν λα 

πεξηέρεη ξπζκηζηηθό δάιπκα πνπ λα δηαηεξεί ζηαζεξό ην ph 

ζηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα. Να είλαη θαηάιιειν γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ ζηνηβάδσλ γηα ην δηαρσξηζκό ησλ θηλεηώλ 

ζπεξκαηνδσαξίσλ από ην ζπεξκαηηθό πιάζκα. Να πεξηέρεη 

εξπζξό ηεο θαηλόιεο .1 BT ησλ 100ML

15 BT

Πξνζθέξνπκε Γηάιπκα πξνεηνηκαζίαο δηαρσξηζκνύ 

θαη μεπιύκαηνο ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ γηα IVF θαη IUI 

ηύπνπ Sperm Wash, ηνπ Οίθνπ GYNOTEC. Σν Sperm 

Wash Απνηειείηαη από δηάιπκα EBSS 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ HSA, pyruvate, Hepes, 

Phenol Red, sodium Bicarbonate θαη Gentamycin 

(10ug/ml). H  H.S.A. είλαη θαξκαθεπηηθήο 

θαζαξόηεηαο, ειεγκέλε γηα ρξήζε ελδνθιέβηαο 

έγρπζεο ζηνλ άλζξσπν, ειεγκέλε γηα Ζπαηίηηδα Β – 

Ζπαηίηηδα C, HIV, ζύθηιεο θαη άιια παζνγόλα.

pH:   7,4 + 0,2

Osmolality: 285+ 10mOsm/kg

Endotoxin: <0,25 EU/ml 

Σν θαιιηεξγεηηθό πιηθό Sperm Wash παξαζθεπάδεηαη 

θάησ από ζηείξεο ζπλζήθεο θαη ε απνζηείξσζε 

επηβεβαηώλεηαη ειέγρνληαο θάζε παξηίδα. Σα Tests 

απνζηείξσζεο πηζηνπνηνύλ ηελ απνπζία δσληαλώλ 

κηθξννξγαληζκώλ (βαθηεξηδίσλ  θαη κπθήησλ). 

Υξόλνο δσήο: 18 κήλεο. Γηαηεξείηαη ζην ςπγείν ζηνπο 

2-8°C. ρη θαηάςπμε θαη έθζεζε ζην θσο. Γηαηίζεηαη 

απνζηεηξσκέλν ζε γπάιηλα ζθξαγηζκέλα κπνπθάιηα 

ησλ 100ml, κε θαπάθη από TEFLON.

SPERMWAS

H 

100ML,SW-

0100

931950 44046
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ΠΛΑΣΗΚΔ ΘΖΚΔ ΣΤΠΟΤ SLEEVES ΓΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΤ 

ΤΓΚΡΑΣΖΡΔ ΑΜΠΟΤΛΧΝ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΜΔΑ Δ ΤΓΡΟ 

ΑΕΧΣΟ, ΜΖΚΟΤ ΠΔΡΗΠΟΤ 27CM ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ ΠΔΡΗΠΟΤ 

1,5CM  

40 ΣΔΜ

Πξνζθέξνπκε Πιαζηηθέο Θήθεο ηύπνπ CryoSleeves 

ηνπ Οίθνπ (MVE) - CHART BIOMEDICAL. Οη 

πξνζθεξόκελεο ζήθεο είλαη δηαθαλείο από πιηθό 

αλζεθηηθό ζην πγξό άδσην, είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ακπνπιώλ. Έρνπλ ύςνο 273 mm θαη 

δηάκεηξν 15mm.

ΠΛΑΣΗΚΔ 

ΘΖΚΔ-

SLEEVES
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ΠΛΑΣΗΚΔ ΘΖΚΔ ΣΤΠΟΤ SLEEVES ΓΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΤ 

ΤΓΚΡΑΣΖΡΔ ΑΜΠΟΤΛΧΝ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΜΔΑ Δ ΤΓΡΟ 

ΑΕΧΣΟ, ΜΖΚΟΤ ΠΔΡΗΠΟΤ 27CM ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ ΠΔΡΗΠΟΤ 

1,5CM  

40 ΣΔΜ

Πιαζηηθέο ζήθεο ηύπνπ sleeves γηα κεηαιιηθνύο 

ζπγθξαηεηήξεο ακπνπιώλ γηα ρξήζε ζε πγξό άδσην. 

Μήθνο πεξίπνπ 27εθ  θαη δηάκεηξνο πεξίπνπ 1,εθ.  

Γηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία 100 ηεκαρίσλ

C1437 ότι ότι
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Καιιηεξγεηηθό πιηθό γηα ζπλερόκελε θαιιηέξγεηα εκβξύσλ 

από ην ζηάδην ησλ πξνππξήλσλ κέρξη θαη ην ζηάδην ηεο 

βιαζηνθύζηεο. Να πεξηέρεη HAS, EDTA θαη εξπζξό  ηεο 

θαηλόιεο . Να  πεξηέρεη πιήξε ζεηξά ακηλνμέσλ  θαη  

παινπξνληθό νμύ. Να είλαη απνζηεηξσκέλν.Να πξνζθεξεηαη 

ζε θηαιίδηα ησλ 10ml. Nα έρεη CE mark.Nα έρεη δηάξθεηα δσήο 

ηνπιάρηζηνλ 4 κήλεο.Σν 1 ηεκ είλαη θηαιίδην ησλ 10ml.

140 ΣΔΜ

Καλλιεργθτικό υλικό κατάλλθλο για ςυνεχι 

(αδιάλθπτθ) καλλιζργεια εμβρφων.

Το υλικό είναι κατάλλθλο για τθν καλλιζργεια 

των εμβρφων από τθ μζρα τθσ ωολθψίασ, μζχρι 

τθ μζρα 5 (ςτάδιο βλαςτοκφςτθσ).

Είναι ζτοιμο προσ χριςθ και να περιζχει 

ανκρϊπινθ αλβουμίνθ οροφ (human serum 

albumin).

Περιζχει υψθλι αναλογία Mg+2 : Ca+2, ϊςτε να 

περιορίηονται οι επιπτϊςεισ του μεταβολικοφ 

stress (λόγω παρατεταμζνθσ καλλιζργειασ).

Περιζχει υαλουρονικό οξφ το οποίο ενιςχφει τθν 

ανάπτυξθ των εμβρφων και αυξάνει τον τελικό 

αρικμό των διακζςιμων, προσ κρυοςυντιρθςθ, 

εμβρφων.

Περιζχει HSA (ανκρϊπινθ αλβουμίνθ), EDTA και 

ερυκρό τθσ φαινόλθσ.

Περιζχει τθ ςτακερι δομι τθσ γλουταμίνθσ (ala-

gln).

Περιζχει πλιρθ ςειρά αμινοξζων.

Περιζχει ερυκρό τθσ φαινόλθσ, ωσ δείκτθ pH.

Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ςτθν 

εμβρυομεταφορά, επειδι περιζχει 

υαλουρονικό οξφ.

Διατίκεται ςε φιαλίδια των 10ml.

Είναι αποςτειρωμζνο.  

Είναι ελεγμζνο για pH, ωςμοτικότθτα, ΜΕΑ και 

LAL test και να ζχει επίπεδα ενδοτοξίνθσ ≤ 0.15 

EU/ml.

Διακζτει CE mark.  Ζχει χρόνο ηωισ τουλάχιςτον 

4 μινεσ.

67010010 835142 44046
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ΚΛΔΗΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΑΥΔΗΑ ΚΑΣΑΦΤΞΖ 

/ΤΑΛΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑ ΔΜΒΡΤΑ ΑΠ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΟΤ 

ΕΤΓΧΣΟΤ ΜΔΥΡΗ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΒΛΑΣΟΚΤΣΖ. Να 

πεξηέρεη  DMSO/ Ethylene Glycol ζε απμαλόκελεο 

ζπγθεληξώζεηο 5%, 10%, 20%. Να πεξηέρεη PBS, HSA θαη 

ζνπθξόδε. Nα κελ πεξηέρεη αληηβηνηηθά. Να έρεη  δηάξθεηα 

δσήο ηνπιάρηζηνλ 4 κήλεο.Να είλαη ζπκβαηό κε ην ζύζηεκα 

απόςπμεο(θσδ.33697000-2-033)

2 KIT

εηξά δηαιπκάησλ γηα ηελ ηαρεία ςύμε αλζξώπηλσλ 

δπγσηώλ (2PN), εκβξύσλ 4-8 θπηηάξσλ, εκβξύσλ 

ζηαδίνπ morula, αξρηθνύ ζηαδίνπ βιαζηνθύζηεσλ 

(early blastocyst)  θαη πξνρσξεκέλνπ ζηαδίνπ 

βιαζηνθύζηεσλ (expanded blastocyst) ηύπνπ 

VitriFreeze ES  κε αξ.θαη. VF-KIT1-ES, ηνπ Οίθνπ 

FERTIPRO, απνηεινύκελν από ζύζηεκα θαηάςπμεο 

4 βεκάησλ. Σν πξνζθεξόκελν θηη είλαη έηνηκν πξνο 

ρξήζε. Πεξηέρεη Αλζξώπηλε Αιβνπκίλε-HSΑ 

θαξκαθεπηηθά ειεγκέλε γηα ηελ θαζαξόηεηα ηεο. 

Πεξηέρεη ethylene glycol θαη ξπζκηζηηθό δηάιπκα 

DMSO. Γελ πεξηέρεη γεληακπζίλε. Δίλαη πςειήο 

θαζαξόηεηαο: Endotoxins: < 0.25ΔU/mL, pH (in air): 

7.20- 7.40, MEA:>80%. Δπηπιένλ ζεκεηώζαηε όηη ην 

πξνζθεξόκελν  θαιιηεξγεηηθό πιηθό είλαη 

απνζηεηξσκέλν θαη  βηνινγηθά ειεγκέλν (Mouse 

Embryo Assay). πλνδεύεηαη από ην απαξαίηεην 

Πηζηνπνηεηηθό Αλάιπζεο (Certificate of Analysis). 

Υξόλνο δσήο:  12 κήλεο από ηελ εκέξα παξαγσγήο, 

δηαηεξείηαη ζηνπο 2-8ºC. Σν Κηη απνηειείηαη από:

1 θηαιίδην ησλ 5ml Vitrifreeze ES – Pre-incubation 

medium

1 θηαιίδην ηνπ 1ml Vitrifreeze ES – Freezing Medium 

1 (5% DMSO – 5% EG)

1 θηαιίδην ηνπ 1ml Vitrifreeze ES – Freezing Medium 

2 (10% - 10%)

1 θηαιίδην ηνπ 1ml Vitrifreeze ES – Freezing Medium 

VITRIFREEZ

E ES KIT
908336 44046
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ΤΣΖΜΑ ΑΠΟΦΤΞΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΚΑΣΑΦΤΞΖ. 

Να πεξηέρεη PBS, HSA θαη ζνπθξόδε. Nα κελ πεξηέρεη 

αληηβηνηηθά. Να έρεη  δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 4 κήλεο.Να 

είλαη ζπκβαηό κε  ην θιεηζηό ζύζηεκα ηαρείαο θαηάςπμεο 

(θσδ.33697000-2-032)

2 KIT

εηξά δηαιπκάησλ γηα ηελ ηαρεία απόςπμε 

αλζξώπηλσλ δπγσηώλ (2PN), εκβξύσλ 4-8 θπηηάξσλ, 

εκβξύσλ ζηαδίνπ morula, αξρηθνύ ζηαδίνπ 

βιαζηνθύζηεσλ (early blastocyst)  θαη πξνρσξεκέλνπ 

ζηαδίνπ βιαζηνθύζηεσλ (expanded blastocyst) 

ηύπνπ VitriThaw ES  κε αξ.θαη. VT-KIT1-ES, ηνπ 

Οίθνπ FERTIPRO, απνηεινύκελν από ζύζηεκα 

απόςπμεο πέληε (5) βεκάησλ. To Kit είλαη έηνηκν πξνο 

ρξήζε. Πεξηέρεη Aλζξώπηλε Αιβνπκίλε θαξκαθεπηηθά 

ειεγκέλε γηα ηελ θαζαξόηεηα ηεο. Γελ πεξηέρεη 

Γεληακπζίλε.

Δίλαη πςειήο θαζαξόηεηαο: Endotoxins: < 0.25ΔU/mL

pH (in air): 7.20- 7.40, MEA:>80%

Δπηπιένλ ζεκεηώζαηε όηη ην πξνζθεξόκελν  

θαιιηεξγεηηθό πιηθό είλαη απνζηεηξσκέλν θαη  

βηνινγηθά ειεγκέλν (Mouse Embryo Assay). 

πλνδεύεηαη από ην απαξαίηεην Πηζηνπνηεηηθό 

Αλάιπζεο (Certificate of Analysis). Υξόλνο δσήο: 12 

κήλεο από ηελ εκέξα παξαγσγήο, δηαηεξείηαη ζηνπο 2-

8ºC. 

Σν Κηη απνηειείηαη από:

1 θηαιίδην ησλ 5ml VitriThaw ES – Thawing Medium 1

1 θηαιίδην ηνπ 1ml VitriThaw ES – Thawing Medium 2

1 θηαιίδην ηνπ 1ml VitriThaw ES – Thawing Medium 3

1 θηαιίδην ηνπ 1ml VitriThaw ES – Thawing Medium 4

1 θηαιίδην ηνπ 1ml VitriThaw ES – Thawing Medium 5

VITRITHAW 

KIT ES
908337 44046
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ΠΑΓΗΔΣΑ ΤΑΛΟΠΟΗΖΖ ΚΛΔΗΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

απνηεινύκελν από έλαλ θνξέα γηα ηα έκβξπα θαη κηα 

εμσηεξηθή ζήθε.

Να δηαζέηεη εμσηεξηθή δηαθαλή ζήθε κε ην έλα άθξν 

ζθξαγηζκέλν θαη λα θέξεη ξάβδν από αηζάιη ώζηε λα δίλεη 

βάξνο ζηε ζήθε θαη λα κελ επηπιέεη ζην πγξό άδσην.

Σν άιιν άθξν λα έρεη επξύηεξν άλνηγκα ώζηε λα επηηξέπεη 

ηελ επθνιόηεξε είζνδν ηνπ θνξέα ζε απηή.

Σν άθξν απηό λα κπνξεί λα ζεξκνζπγθνιιεζεί .

Ο θνξέαο ησλ εκβξύσλ λα θέξεη έλα απιάθη ζην έλα άθξν θαη 

ζην άιιν άθξν λα έρεη ρξσκαηηζηή ξάβδν αλαγλώξηζεο γηα 

ηελ εύθνιε ηαπηνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο. 

Να δηαζέηεη CE MARK 

Να είλαη απνζηεηξσκέλν κε γ-αθηηλνβνιία.

Να είλαη ειεγκέλν από έκβξπα πνληηθηνύ.

Να δηαηίζεληαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία.

20 ΣΔΜ

Χο απνθιεηζηηθνί αληηπξόζσπνη ηνπ Γαιιηθνύ Οίθνπ 

Cryo Bio Systems, έρνπκε ηελ επραξίζηεζε λα 

πξνζθέξνπκε ηελ Παγηέηα θιεηζηνύ ηύπνπ γηα ηελ 

ηαρεία ςύμε θαη θύιαμε αλζξώπηλσλ σαξίσλ θαη 

εκβξύσλ ηύπνπ HSV High Security Vitrification Straw. 

Σν Kit απνηειείηαη από ηελ παγηέηα, από ηνλ ηξηρνεηδή 

ζσιελίζθν κε πξνζρεκαηηζκέλν ξείζξν θαη ηνλ 

έγρξσκν ζπγθξαηεηήξα, θαη από έλα εμάξηεκα 

ππνβνήζεζεο. Ο ζπγθξαηεηήξαο δηαηίζεηαη ζε 

δηάθνξα ρξώκαηα κε ζθνπό ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο color coding θαη ηελ νξζόηεξε 

θσδηθνπνίεζε ησλ ππό θαηάςπμε βηνινγηθώλ πιηθώλ. 

Γηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθά όπσο CE, MEA, LAL. Δίλαη 

απνζηεηξσκέλε κε γ-αθηηλνβνιία (gamma irradiated). 

Γηαηίζεληαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, ζε παθέην ησλ 

ηεζζάξσλ (4) ηεκαρίσλ. εκεηώζαηε όηη θάζε 

ζπζθεπαζία πεξηιακβάλεη νδεγίεο ρξήζεσο θαη 

αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο απνζηείξσζεο

HSV HIGH 

SECURITY 

VITRIFICATI

ON

916282 

θόθθηλν 

908341 

κπιε 

1428329 

αζπξν 

1428330 

θίηξηλν 

1428331 

ξνδ 

908340 

πξάζηλν

38442
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ΠΑΓΗΔΣΑ ΤΑΛΟΠΟΗΖΖ ΚΛΔΗΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

απνηεινύκελν από έλαλ θνξέα γηα ηα έκβξπα θαη κηα 

εμσηεξηθή ζήθε.

Να δηαζέηεη εμσηεξηθή δηαθαλή ζήθε κε ην έλα άθξν 

ζθξαγηζκέλν θαη λα θέξεη ξάβδν από αηζάιη ώζηε λα δίλεη 

βάξνο ζηε ζήθε θαη λα κελ επηπιέεη ζην πγξό άδσην.

Σν άιιν άθξν λα έρεη επξύηεξν άλνηγκα ώζηε λα επηηξέπεη 

ηελ επθνιόηεξε είζνδν ηνπ θνξέα ζε απηή.

Σν άθξν απηό λα κπνξεί λα ζεξκνζπγθνιιεζεί .

Ο θνξέαο ησλ εκβξύσλ λα θέξεη έλα απιάθη ζην έλα άθξν θαη 

ζην άιιν άθξν λα έρεη ρξσκαηηζηή ξάβδν αλαγλώξηζεο γηα 

ηελ εύθνιε ηαπηνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο. 

Να δηαζέηεη CE MARK 

Να είλαη απνζηεηξσκέλν κε γ-αθηηλνβνιία.

Να είλαη ειεγκέλν από έκβξπα πνληηθηνύ.

Να δηαηίζεληαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία.

20 ΣΔΜ

Τπνδνρεάο (straw) θαη εμσηεξηθή ζήθε εηδηθά 

ζρεδηαζκέλε γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη σο θνξέαο 

(σαξίσλ θαη εκβξύσλ) ζε δηαδηθαζίεο παινπνίεζεο.

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θιεηζηό ζύζηεκα (κε 

βάζε ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν).

Γηαζέηεη εμσηεξηθή ζήθε κε δηεπξπκέλν άθξν, 

επηηξέπνληαο ηελ εύθνιε εηζαγσγή ηνπ Cryotop SC 

(closed system). Ζ εμσηεξηθή ζήθε έρεη ειάρηζην 

πάρνο γηα λα βνεζά ην ξπζκό ςύμεο.

Γηαζέηεη ηειηθό άθξν ζρήκαηνο L  γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ δείγκαηνο από απόηνκε άθημε ζην ηέινο ηεο 

εμσηεξηθήο ζήθεο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ straw.

Μπνξεί λα δερηεί σο 4 δείγκαηα θάζε θνξά.

Γηαζέηεη άθξν κε βάξνο, ώζηε λα απνθεύγεηαη λα 

επηπιέεη  κέζα ζην πγξό άδσην.

Γηαζέηεη άθξν κε κειαλή ζήκαλζε θαη εηδηθό ζρήκα 

ώζηε λα δηεπθνιύλεη ηε θόξησζε θαη ηνλ εληνπηζκό 

ησλ δεηγκάησλ.

Έρεη πιάηνο ηειηθνύ άθξνπ 1.0mm γηα πην αζθαιέο 

θαη εύθνιν θόξησκα ησλ δεηγκάησλ.

Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν από εύθακπην-εύπιαζην 

πιαζηηθό , αλζεθηηθό ζην πγξό άδσην.

Δίλαη ζρεδηαζκέλν κε ηξόπν ώζηε λα επηηξέπεη ηε 

θόξησζε ηνπ δείγκαηνο ζε ειάρηζην όγθν (0,1κlt), 

πνπ πξνζθέξεη ηνπο ηαρύηεξνπο ξπζκνύο 

παινπνίεζεο θαη απόςπμεο, ζε ζρέζε κε όια ηα 

ππόινηπα εκπνξηθά δηαζέζηκα ζρεηηθά είδε (-

23,000oC/minute  θαη 42,000oC/minute αληίζηνηρα).

Γηαηίζεηαη αηνκηθά ζπζθεπαζκέλν θαη ζηείξν, ζε 

παθέην ησλ 10 ηεκαρίσλ.

81122 1626365 47446
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FLEXIPET TIPS 300κm ΓΗΑ ΥΔΗΡΗΜΟ ΒΛΑΣΟΚΤΣΔΧΝ. 

ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΔ ΑΠΟ ΔΤΚΑΜΠΣΟ 

ΠΟΛΤΚΑΡΜΠΟΝΗΚΟ ΤΛΗΚΟ. ΝΑ ΔΗΝΑΗ EMBRYO MOUSE 

TESTED.  

80 ΣΔΜ

Χο αληηπξόζσπνη ηνπ Οίθνπ COOK MEDICAL, 

πξνζθέξνπκε Πηπέηα ηύπνπ Flexipets κε α/θ K-FPIP-

1300-10BS-5, γηα ρεηξηζκό Βιαζηνθύζηεσλ, 

θαηαζθεπαζκέλε από εύθακπην πνιπθαξκπνληθό 

πιηθό, επεμεξγαζκέλν έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη ην 

ζπάζηκν ή ην γξαηδνύληζκα πάλσ ζην ηξηβιίν. 

Έρνπλ δηάκεηξν 300κm. Ζ πξνζθεξόκελε πηπέηα 

είλαη MEA & LAL tested .Γηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία 

ησλ δέθα (10) ηεκαρίσλ θαη είλαη απνζηεηξσκέλεο κε γ-

αθηηλνβνιία. ε θάζε ζπζθεπαζία αλαγξάθεηαη ε 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο απνζηείξσζεο. 

K-FPIP-1300-

10BS-5 

DENUDING 

PIP.FLEXI-

PET

632665 45410
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ΠΗΠΔΣΔ ΓΤΑΛΗΝΔ ΠΑΣΔΡ ΜΔ ΦΗΛΣΡΟ ΣΟ ΔΠΗΣΟΜΗΟ 

270mm.  Να είλαη απνζηεηξσκέλεο ζε ζπζθεπαζία ιίγσλ 

ηεκαρίσλ (πεξίπνπ 10) γηα ηε δηαηήξεζε ηεο απνζηείξσζεο 

κεηά ην άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο. Δπίζεο, λα δηαζέηνπλ 

θίιηξν ζην επηζηόκην. 8 ΒΣ

Γπάιηλεο πηπέηεο, εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα ρξήζε ζε 

εξγαζηήξηo IVF.

Δίλαη θαηαζθεπαζκέλεο από borosilicate glass.

Δίλαη θαζαξηζκέλεο θαη ςεκέλεο ώζηε λα έρνπλ 

απνκαθξπλζεί νη ελδνηνμίλεο.

Έρνπλ κήθνο 22,9cm.

Σν ηειηθό άθξν είλαη θιεηζηό κε βακβάθη

Έρνπλ ηειηθό άθξν ιεηαζκέλν κε θιόγα , γηα λα κελ 

ηξαπκαηίδνπλ ηα σάξηα θαη ηα έκβξπα. Δίλαη 

απνζηεηξσκέλεο κε μεξή ζεξκόηεηα. 

Δίλαη παθεηαξηζκέλεο αλά ηξεηο, γηα λα δηαζθαιίδεηαη 

ε ζηεηξόηεηά ηνπο, θαηά ηε ρξήζε.

Γηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 90 ηεκαρίσλ.

Δίλαη ειεγκέλεο κε MEA θαη LAL test. 

Γηαζέηνπλ CE mark

PP-9-90-PL 708451 43375
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ΠΗΠΔΣΔ ΓΗΑ TESE (TESTICULAR SPERM EXTRACTION 

PIPETTE) 35O  SPICED ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ Δ ΑΣΟΜΗΚΖ 

ΤΚΔΤΑΗΑ. 14 ΣΔΜ

Πηπέηεο γηα TESE (testicular sperm extraction pipette), 

35o, spiked.

Έρνπλ εζσηεξηθή δηάκεηξν 6,6 – 7,9κm.

Δίλαη απνζηεηξσκέλεο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία.

Γηαζέηνπλ CE mark

MIC-9-35 1456834 46553

02.INSIDE MEDICAL 

ΙΚΕ

33697000-2-

045

 ΚΑΛΤΜΜΑ ΤΠΔΡΖΥΧΝ ΥΧΡΗ ΛΗΠΑΝΣΗΚΖ ΟΤΗΑ ΚΑΗ 

ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΖ ΤΛΛΟΓΖ ΠΔΡΜΑΣΟ                                                                                                                                                   
1.055 TEM

Πξνθπιαθηηθό θάιπκκα θεθαιήο θνιπηθνύ ππεξήρνπ, 

ρσξίο ιηπαληηθό,  κήθνπο 190mm θαη πιάηνπο 51mm 

ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία

SW-PC1-NN 1419228 38497

01.Εισαγωγική 

Ιατρικών Ειδών 

MEDIPLAN ΕΠΕ

33697000-2-

046

Hepes Τιηθό γηα δηαηήξεζε ζηαζεξνύ ph.Να είλαη θαηάιιειν 

γηα ην ρεηξηζκό ησλ γακεηώλ ζε ζπλζήθεο εθηόο θιηβάλνπ.Να 

είλαη Hepes buffered γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ σαξίσλ θαη 

ηνπ ζπέξκαηνο. 

Να είλαη θαηάιιειν γηα swim- up, δηαρσξηζκό ηνπ ζπέξκαηνο 

ζε θιίζε ππθλόηεηαο, μέπιπκα σαξίσλ θαη γηα ICSI .Να 

πεξηέρεη γεληακπζίλε 

Να πεξηέρεη Calcium lactate & Calcium pantothenate.Να 

πεξηέρεη αλζξώπηλε αιβνπκίλε πςειήο θαζαξόηεηαο.Να 

πεξηέρεη κε απαξαίηεηα ακηλνμέα 

Να κελ πεξηέρεη ζπλζεηηθό αληηθαηάζηαην νξνύ Να κελ 

πεξηέρεη εξπζξό ηεο θαηλόιεο.Να είλαη MEA & ENDOTOXIN 

tested.Να δηαηίζεηαη ζε γπάιηλα θηαιίδηα ησλ 20 ml.Το σλικό 

να είναι ζσμβαηό με ηοσς κωδικούς 33697000-2-047,  

33697000-2-048, 33697000-2-049.

1 ΤΕΜ

Χο αληηπξόζσπνη ηνπ Οίθνπ COOK MEDICAL, 

πξνζθέξνπκε Καιιηεξγεηηθό πιηθό γηα  ην μέπιπκα 

ησλ γακεηώλ ηύπνπ Gamete Buffer κε α/θ. K-SIGB-20. 

Σν πξνζθεξόκελν θαιιηεξγεηηθό πιηθό είλαη ηδαληθό 

γηα ηηο ηερληθέο επεμεξγαζίαο ζπέξκαηνο, εηδηθά γηα 

ηελ ηερληθή swim-up, ηνλ δηαρσξηζκό κε 

θπγνθέληξεζε ζε θιίζε ππθλόηεηαο θαη σο δηάιπκα 

γηα 100% ηζνηνληθό δηάιπκα γηα ην ζπέξκα. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ην μέπιπκα ησλ σαξίσλ από ηα 

θνθθηώδε θύηηαξα πξηλ ηελ γνληκνπνίεζε . Μπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ICSI. 

Δίλαη HEPES buffered ώζηε λα δηαηεξεί ζηαζεξό ην 

pH εθηόο θιηβάλνπ CO2. Πεξηέρεη κε απαξαίηεηα 

ακηλνμέα ηα νπνία απνηξέπνπλ ηελ εμάληιεζε ησλ 

απνζεκάησλ ακηλνμέσλ ησλ σνθπηηάξσλ. 

εκεηώζαηε όηη ην πξνζθεξόκελν  θαιιηεξγεηηθό 

πιηθό είλαη απνζηεηξσκέλν, βηνινγηθά ειεγκέλν θαη 

είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε. Endotoxins: < 0.4ΔU/mL, 

Osmolarity: 285-295mOsm/kg, MEA:> 80%, pH: 7.3-

7.5, HSA assay: 5-12,50 mg/ml, HSSA: ≥ 90% 

θηλεηηθόηεηα κεηά από 24 ώξεο. πλνδεύεηαη από ην 

απαξαίηεην Πηζηνπνηεηηθό Αλάιπζεο (Certificate of 

Analysis). Υξόλνο δσήο: 20εβδνκάδεο από ηελ εκέξα 

παξαγσγήο, δηαηεξείηαη ζηνπο 2-8ºC. Γηαηίζεηαη ζε  

γπάιηλα θηαιίδηα ησλ 20ml

K-SIGB-20 

GAMETE 

BUFFER 

20ML

909170 42850
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047

Τιηθό γνληκνπνίεζεο.Να ρξεζηκνπνηείηαη ζην πξώην ζηάδην 

δηαδνρηθήο θαιιηέξγεηαο σαξίσλ – εκβξύσλ.Να 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζηάδην ηεο γνληκνπνίεζεο κέρξη ην 

ζηάδην ησλ δύν πξνππξήλσλ θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

ζπκπιέγκαηνο σαξίνπ-σνθόξνπ δίζθνπ πξηλ ηελ 

απνγύκλσζε γηα ην ICSI.Να είλαη bicarbonate- buffered.Να 

πεξηέρεη αλζξώπηλε αιβνπκίλε πςειήο θαζαξόηεηαο.Να 

πεξηέρεη αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο.Να έρεη απμεκέλε 

ζπγθέληξσζε γιπθόδεο.Να πεξηέρεη Calcium lactate & 

Calcium pantothenate.Να πεξηέρεη κε απαξαίηεηα 

ακηλνμέα.Να κελ πεξηέρεη calcium chloride.Να κελ πεξηέρεη 

θπιιηθό νμύ.Να κελ πεξηέρεη ζπλζεηηθό αληηθαηάζηαην 

νξνύ.Να κελ πεξηέρεη εξπζξό ηεο θαηλόιεο.Να κελ πεξηέρεη 

θξνπθηόδε.Ζ ζύζηαζή ηνπ λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα 

εμαζθαιίδεη ζηα έκβξπα ην ίδην σζκσηηθό πεξηβάιινλ κε ηα 

επόκελα πιηθά ηεο δηαδνρηθήο θαιιηέξγεηαο γηα λα 

ειαηηώλεηαη ην ζηξεο ησλ εκβξύσλ. Μεηά από επώαζε ζε 6% 

CO2 ην pH ηνπ πιηθνύ λα είλαη ίδην κε ηα επόκελα πιηθά ηεο 

δηαδνρηθήο θαιιηέξγεηαο.Να έρεη κέγηζην ρξόλν δσήο 16 

εβδνκάδεο από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο 

Να είλαη MEA & ENDOTOXIN tested. Να δηαηίζεηαη ζε 

γπάιηλα θηαιίδηα ησλ 20 ml. Το σλικό να είναι ζσμβαηό με 

ηοσς κωδικούς 33697000-2-046,  33697000-2-048, 

33697000-2-049.

1 TEM

Χο αληηπξόζσπνη ηνπ Οίθνπ COOK MEDICAL, 

πξνζθέξνπκε Γηάιπκα ηύπνπ Fertilization Medium κε 

αξ.θαη. K-SIFM-20. Πξόθεηηαη γηα θαιιηεξγεηηθό πιηθό 

bicarbonate buffered πνπ πεξηέρεη γιπθόδε, 

αληηνμεηδσηηθέο νπζίεο, κε-απαξαίηεηα ακηλνμέα θαη 

αλζξώπηλε νπνιεπθσκαηίλε (Human Serum 

Albumin). Ζ H.S.A. είλαη θαξκαθεπηηθήο θαζαξόηεηαο, 

ειεγκέλε γηα ρξήζε ελδνθιέβηαο έγρπζεο ζηνλ 

άλζξσπν, ειεγκέλε γηα Ζπαηίηηδα Β – Ζπαηίηηδα C, 

HIV, ζύθηιεο θαη άιια παζνγόλα. Δπηπιένλ 

πεξηιακβάλεη Γεληακηζύλε (Gentamicin), Calcium 

Lactate & Calcium Pantothenate. Δίλαη έηνηκν πξνο 

ρξήζε κεηά από επώαζε ζηνπο 37ºC, 6% CO2. Γελ 

απαηηεί πξνζζήθε άιισλ πιηθώλ. Υξεζηκνπνηείηαη 

γηα ην ζηάδην ηεο γνληκνπνίεζεο κέρξη ην ζηάδην ησλ 

δύν πξνππξήλσλ θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

ζπκπιέγκαηνο σαξίνπ – σνθόξνπ δίζθνπ πξηλ ηελ 

απνγύκλσζε γηα ην ICSI. To πιηθό απηό έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα λα πξνζθέξεη ηόζν ζην ζπέξκα όζν 

θαη ζηα σάξηα, ην αξκόδνλ πεξηβάιινλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο γνληκνπνίεζεο. Σν θαιιηεξγεηηθό 

κέζν πεξηέρεη απμεκέλε ζπγθέληξσζε γιπθόδεο  γηα 

δηεπθόιπλζε ηεο ζπεξκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη γηα ηελ 

πξνώζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ θπηηάξσλ ηνπ 

cumulus complex. To σνθύηηαξν κπνξεί λα 

K-SIFM-20 

FERTILIZAT

ION 

MEDIUM 

20ML
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Τιηθό ζηαδίνπ απιάθσζεο.Να ρξεζηκνπνηείηαη ζην δεύηεξν 

ζηάδην δηαδνρηθήο θαιιηέξγεηαο σαξίσλ – εκβξύσλ.Να είλαη 

ζρεδηαζκέλν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ εκβξύσλ από ηελ 

πξώηε έσο ηελ ηξίηε εκέξα ηεο αλάπηπμεο. 

Μεηά από εμηζνξξόπεζε ζε 6% CO2 ην pH ηνπ πιηθνύ λα 

είλαη ίδην κε ηα ππόινηπα πιηθά ηεο δηαδνρηθήο 

θαιιηέξγεηαο.Να είλαη bicarbonate buffered. Να πεξηέρεη 

πςειήο θαζαξόηεηαο αλζξώπηλε αιβνπκίλε.

Να πεξηέρεη ρακειή ζπγθέληξσζε γιπθόδεο θαη πςειή ζε 

ππξνπβηθό γηα ηελ ηδαληθή αλάπηπμε ησλ εκβξύσλ θαηά ηα 

πξώηα ζηάδηα δηαίξεζεο.Να πεξηέρεη Calcium lactate & 

Calcium pantothenate 

Να κελ πεξηέρεη θπιιηθό νμύ.Να κελ πεξηέρεη παινπξνληθό 

λάηξην .Να κελ πεξηέρεη ζπλζεηηθό αληηθαηάζηαην νξνύ.Να 

κελ πεξηέρεη εξπζξό ηεο θαηλόιεο. Να πεξηέρεη γεληακπζίλε. 

Ζ ζύζηαζή ηνπ λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα εμαζθαιίδεη ζηα 

έκβξπα ην ίδην σζκσηηθό πεξηβάιινλ κε ηα ππόινηπα πιηθά 

ηεο δηαδνρηθήο θαιιηέξγεηαο γηα λα ειαηηώλεηαη ην ζηξεο ησλ 

εκβξύσλ. 

Να έρεη κέγηζην ρξόλν δσήο 16 εβδνκάδεο από ηελ 

εκεξνκελία παξαιαβήο. 

Να είλαη MEA & ENDOTOXIN tested. 

Να δηαηίζεηαη ζε γπάιηλα θηαιίδηα ησλ 20ml.                                                                                                            

Το σλικό να είναι ζσμβαηό με ηοσς κωδικούς 33697000-2-

046,  33697000-2-047, 33697000-2-049.

1 TEM

Χο αληηπξόζσπνη ηνπ Οίθνπ COOK MEDICAL, 

πξνζθέξνπκε Γηάιπκα ηύπνπ Cleavage medium κε 

αξ.θαη. Κ-SICM-20. Πξόθεηηαη γηα θαιιηεξγεηηθό πιηθό 

bicarbonate buffered όκνηαο θαηά ηα άιια ζύζηαζεο 

κε ην Fertilization Medium, κε ρακειόηεξε 

ζπγθέληξσζε γιπθόδεο θαη πςειόηεξε ζε ππξνπβηθό 

ώζηε λα ππνζηεξίδεη ηδαληθά ηηο κεηαβνιηθέο αλάγθεο 

ησλ εκβξύσλ ζηα πξώηα ζηάδηα δηαίξεζεο. Σν 

Καιιηεξγεηηθό πιηθό ηύπνπ Cleavage medium 

ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ εκβξύσλ από ηελ 

εκέξα 1 σο θαη ηελ εκέξα 3 θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη από ηελ εκέξα 0, ακέζσο κεηά 

ηελ κηθξνγνληκνπνίεζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη 

γίλεη απηή, γηαηί ε γιπθόδε είλαη απαξαίηεηε κόλν γηα 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπέξκαηνο θαη ησλ ζπλνδώλ 

θπηηάξσλ ηνπ σαξίνπ (cumulus cells). Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ICSI. 

Πεξηιακβάλεη Γεληακηζύλε (Gentamicin).  

Υξεζηκνπνηείηαη κεηά από εμηζνξξόπεζε ζε 6% 

CO2. Γελ πεξηέρεη εξπζξό ηεο θαηλόιεο. Πεξηέρεη 

Calcium Lactate, Calcium Pantothenate & Human 

Serum Albumin. H H.S.A. είλαη θαξκαθεπηηθήο 

θαζαξόηεηαο, ειεγκέλε γηα ρξήζε ελδνθιέβηαο 

έγρπζεο ζηνλ άλζξσπν, ειεγκέλε γηα Ζπαηίηηδα Β – 

Ζπαηίηηδα C, HIV, ζύθηιεο θαη άιια παζνγόλα. 

Δίλαη πςειήο θαζαξόηεηαο: Endotoxins: < 0.4ΔU/mL

ΜΔΑ: > 80%, Osmolarity: 285-295mOsm/kg, pH: 7.5 – 

7.8 ζηνλ αέξα, HSA: 2,5 –6,25 mg/ml

Δπηπιένλ ζεκεηώζαηε όηη ην πξνζθεξόκελν  

θαιιηεξγεηηθό πιηθό είλαη απνζηεηξσκέλν, βηνινγηθά 

ειεγκέλν θαη ζπλνδεύεηαη από ην απαξαίηεην 

K-SICM-20 

CLEAVAGE 

MEDIUM 

20ML

909155 42850
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Τιηθό ζηαδίνπ βιαζηνθύζηεο.Να ρξεζηκνπνηείηαη ζην ηξίην 

ζηάδην δηαδνρηθήο θαιιηέξγεηαο σαξίσλ – εκβξύσλ από ηελ 

ηξίηε έσο ηελ πέκπηε ή έθηε εκέξα ηεο αλάπηπμεο (ζηάδην 

βιαζηνθύζηεο- sequential system) 

Να είλαη bicarbonate buffered.Να πεξηέρεη πςειή 

ζπγθέληξσζε γιπθόδεο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

κεηαβνιηζκνύ ηεο βιαζηνθύζηεο θαη ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο.Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ 

εκβξπνκεηαθνξά ηεο βιαζηνθύζηεο.Μεηά από εμηζνξξόπεζε 

ζε 6% CO2 ην pH ηνπ πιηθνύ λα είλαη ίδην κε ηα πξνεγνύκελα 

πιηθά ηεο δηαδνρηθήο θαιιηέξγεηαο .Να πεξηέρεη Calcium 

lactate & Calcium pantothenate.Να πεξηέρεη απαξαίηεηα θαη 

κε απαξαίηεηα ακηλνμέα.Να ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηβάιινλ 

ρακειήο ζπγθέληξσζεο νμπγόλνπ.Να πεξηέρεη πςειήο 

θαζαξόηεηαο αλζξώπηλε αιβνπκίλε.Να κελ πεξηέρεη εξπζξό 

ηεο θαηλόιεο.Να κελ πεξηέρεη θπιιηθό νμύ. 

Να κελ πεξηέρεη παινπξνληθό λάηξην.Να κελ πεξηέρεη 

ζπλζεηηθό αληηθαηάζηαην νξνύ.Να πεξηέρεη γεληακπζίλε.Ζ 

ζύζηαζή ηνπ λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα εμαζθαιίδεη ζηα έκβξπα 

ην ίδην σζκσηηθό πεξηβάιινλ κε ηα πξνεγνύκελα πιηθά ηεο 

δηαδνρηθήο θαιιηέξγεηαο γηα λα ειαηηώλεηαη ην ζηξεο ησλ 

εκβξύσλ.Να έρεη κέγηζην ρξόλν δσήο 16 εβδνκάδεο από ηελ 

εκεξνκελία παξαιαβήο. Να είλαη MEA & ENDOTOXIN 

tested. 

Να δηαηίζεηαη ζε γπάιηλα θηαιίδηα ησλ 20 ml.Σα πιηθά 

θαιιηέξγεηαο  33697000-2-054, 3369700-2-055, 3369700-2-

056, 3369700-057 ηνπ θάζε ζηαδίνπ εμέιημεο είλαη 

αιιεινζπκπιεξνύκελα, θαη πξέπεη  λα είλαη ζπκβαηά κεηαμύ 

ηνπο.Το σλικό να είναι ζσμβαηό με ηοσς κωδικούς 1 TEM

Χο αληηπξόζσπνη ηνπ Οίθνπ COOK MEDICAL, 

πξνζθέξνπκε Γηάιπκα  ηύπνπ Blastocyst Medium κε 

αξ.θαη. K-SIBM-20. Πξόθεηηαη γηα θαιιηεξγεηηθό πιηθό 

bicarbonate buffered πνπ πεξηέρεη απμεκέλε 

ζπγθέληξσζε γιπθόδεο, απαξαίηεηα θαη κε-

απαξαίηεηα ακηλνμέα ώζηε λα ππνζηεξίδεη ην 

κεηαβνιηζκό ησλ βιαζηνθύζηεσλ. Δίλαη ηδαληθό γηα 

ρξήζε ζε πεξηβάιινλ ρακειήο ζπγθέληξσζεο 

νμπγόλνπ. Πεξηέρεη   αλζξώπηλε νπνιεπθσκαηίλε 

(Human Serum Albumin). H H.S.A. είλαη 

θαξκαθεπηηθήο θαζαξόηεηαο, ειεγκέλε γηα ρξήζε 

ελδνθιέβηαο έγρπζεο ζηνλ άλζξσπν, ειεγκέλε γηα 

Ζπαηίηηδα Β – Ζπαηίηηδα C, HIV, ζύθηιεο θαη άιια 

παζνγόλα. Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη Γεληακηζύλε 

(Gentamicin). Δίλαη έηνηκν πξνο ρξήζε κεηά από 

επώαζε ζηνπο 37ºC, 6% CO2. Γελ απαηηεί πξνζζήθε 

άιισλ πιηθώλ. Σν έκβξπν ηξηώλ εκεξώλ κεηαθέξεηαη 

ζην πιηθό απηό. Σν θαιιηεξγεηηθό απηό κέζν είλαη 

εμηζνξξνπεκέλν κεηαβνιηθά ώζηε λα κεγηζηνπνηεί ηνλ 

ξπζκό αλάπηπμεο βιαζηνθύζηεσλ θαη είλαη 

θαηάιιειν γηα ηελ εκβξπνκεηαθνξά. Πξόθεηηαη γηα ην 

ηξίην θαη ηειηθό πξντόλ ηνπ θαιιηεξγεηηθνύ 

ζπζηήκαηνο Sidney IVF. 

Δίλαη πςειήο θαζαξόηεηαο:  Endotoxins: < 0.4ΔU/mL

pH: 7.5- 7.8 ζηνλ αέξα.

MEA:>80%

Osmolality: 280-290mOsm/Kg

HSA assay: 2.5 – 6,25 mg/ml

Δπηπιένλ ζεκεηώζαηε όηη ην πξνζθεξόκελν  

K-SIBM-20 

BLASTOCY

ST MED. 

20ML

909149 42850
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Παγηέηεο ζπέξκαηνο 

HighSecuritywithwhitecottonplugρσξεηηθόηεηαο 0.5ml,κήθνπο 

133 mm, θαη εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 2,5 mm θαηαζθεπαζκέλε 

από ηνλνκεξηθή ξεηίλε 

Να απνηειείηαη από  δύν δηαθξηηά ηκήκαηα πνπ 

δηαρσξίδνληαη από  έκβνιν από βακβάθη.

Σα ειεύζεξα άθξα ηεο λα ζθξαγίδνληαη κε ζεξκνθόιιεζε ε 

νπνία ζα είλαη ζηεγαλή κέζα ζε πγξό άδσην

Να είλαη κηαο ρξήζεσο, απνζηεηξσκέλεο κε γ-αθηηλνβνιία.

Να δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθά CE&FDA (510K)

Να δηαηίζεηαη ζε παθέην ησλ 20 ηεκαρίσλ.

ια ηα παξαπάλσ λα αλαθέξνληαη θαη λα απνδεηθλύνληαη 

από ηα επίζεκα prospectus ηνπ Οίθνπ ή από ην δείγκα πνπ 

ζα θαηαηεζεί.Σν πιηθό λα είλαη ζπκβαηό κε κε ηνπο θσδηθνύο  

πιηθώλ 33697000-2-052 θαη 3369700-053.

100 TEM

Πξνζθέξνπκε Παγηέηεο θαηάςπμεο ζπέξκαηνο  ηύπνπ 

High Security 0,5 ml sperm Straws with white cotton 

plug  κε α/θ 014651 ηνπ Γαιιηθνύ Οίθνπ Cryo Bio 

Systems. Οη πξνζθεξόκελεο Παγηέηεο έρνπλ 

ρσξεηηθόηεηα 0,5ml, κήθνο 133mm θαη εζσηεξηθή 

δηάκεηξν 2,5mm. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλεο από 

βηνζπκβαηά πιηθά , δηαθαλείο θαη εύθακπηεο. ην  έλα 

κέξνο  θέξεη ην δείγκα όγθνπ 0,5 ml  θαη ην άιιν θέξεη 

ιεπθό  έκβνιν αζθαιείαο από βακβάθη. Ζ παγηέηα  

γεκίδεη κε δηαθαλέο απνζηεηξσκέλν ξύγρνο  θαη ηα 

ειεύζεξα άθξα ηεο  ζθξαγίδνληαη κε ζεξκνθόιιεζε 

γηα λα είλαη ζηεγαλή κέζα ζε Τγξό Άδσην. Δίλαη κηαο 

ρξήζεσο, απνζηεηξσκέλεο κε γ-αθηηλνβνιία (gamma 

irradiated). Γηαζέηνπλ Πηζηνπνηεηηθά όπσο CE Mark, 

MEA (Mouse Embryo Assay), LAL (Endotoxic tested) 

& FDA 510(Κ) Cleared. Γηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία 20 

ηεκαρίσλ. ε θάζε ζπζθεπαζία αλαγξάθεηαη ε 

εκεξνκελία απνζηείξσζεο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο απνζηείξσζεο. 

STERILE 

0.5ml 

STRAW 

FOR 

SPERM 

C/N014651

637943 38442
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Ρύγρε γηα ην γέκηζκα ηεο παγηέηαο ζπέξκαηνο. (Nozzles) Σα 

ξύγρε λα κπνξνύλ λα ζπλδένληαη κε ην άθξν ηεο παγηέηαο ην 

νπνίν ζπγθξαηεί ην δείγκα ζπέξκαηνο.

Σα ξύγρε λα είλαη απνζηεηξσκέλα  κε γ-αθηηλνβνιία, κηαο 

ρξήζεσο θαη λα δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 100 

ηεκαρίσλ.Σν πιηθό λα είλαη ζπκβαηό κε κε ηνπο θσδηθνύο  

πιηθώλ 33697000-2-051 θαη 3369700-053.

100 ΤΕΜ

Πξνζθέξνπκε απνζηεηξσκέλα ξύγρε γηα ην γέκηζκα 

ηεο παξαπάλσ παγηέηαο ηύπνπ Sterile Nozzles c/n 

024856, ηνπ Γαιιηθνύ Οίθνπ Cryo Bio Systems. 

Γηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 100 ηεκαρίσλ 

απνζηεηξσκέλα αλά έλα

STERILE 

FILLING 

NOZZLE 

BOX OF 100 

C/N24856
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σιελάξην ζύλδεζεο κε ηε ζύξηγγα.

Σν ζσιελάξην λα είλαη λα πξνζαξκόδεηαη ζην ηκήκα ηεο 

παγηέηαο πνπ θέξεη ην έκβνιν θαη ζην άιιν άθξν ηνπ λα 

ζπλδέεηαη ε ζύξηγγα.

Να είλαη απνζηεηξσκέλν κε γ-αθηηλνβνιία.Σν πιηθό λα είλαη 

ζπκβαηό κε κε ηνπο θσδηθνύο  πιηθώλ 33697000-2-051 θαη 

3369700-052.

100 ΤΕΜ
Πξνζθέξνπκε Sterile Connection tubing for syringe 

c/n 16730, ηνπ Γαιιηθνύ Οίθνπ Cryo Bio Systems. 

Γηαηίζεληαη ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία.

STER.CON.

TIP.FOR 

SYRINGE 

16730


