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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΟΜΑΔΩΝ 

ΑΙΜΑΣΟ ΥΩΡΙ ΤΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ  

 

 

 

Ανηιδπαζηήπια  για ηον καθοπιζμό ομάδων αίμαηορ με κλαζζική μέθοδο πος δεν 

απαιηεί ζςνοδό εξοπλιζμό 

 

Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ κλαζζικών ανηιδπαζηηπίων 

Όια ηα αληηδξαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ Αηκνδνζία ζα πξέπεη λα ηεξνύλ ηηο 

παξαθάησ γεληθέο πξνδηαγξαθέο: 

 

1. Ο πξνζθέξσλ νθείιεη, κε πνηλή απόξξηςεο, λα αλαθέξεη ηε ρώξα πξνέιεπζεο ησλ 

αληηδξαζηεξίσλ θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο 

2. Να έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο από FDA, ή/θαη Paul Erlich Institute (PEI), ή/θαη 

άιιν αληίζηνηρν δηεζλή νξγαληζκό 

3. Όια ηα αληηδξαζηήξηα λα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ ηερληθή ηνπ ζσιελαξίνπ (tube test) 

4. Οη αληηνξνί θαζνξηζκνύ ησλ εξπζξνθπηηαξηθώλ αληηγόλσλ ηνπ ΑΒΟ ζπζηήκαηνο, ηνπ  

ζπζηήκαηνο  Rh θαη ησλ ππόινηπσλ αληηγόλσλ πξέπεη λα θέξνπλ απαξαίηεηα 

ζήκαλζε θαη πηζηνπνηεηηθό CE(declaration of conformity), ελώ νη πξνζθέξνπζεο 

εηαηξείεο θαη ηα εξγνζηάζηα παξαζθεπήο, πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό ISO 

κεηαθξαζκέλν από ην Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ 

5. Η ζπγθνιιεηηθή δξάζε ησλ αληηδξαζηεξίσλ λα ζπκθσλεί κε ηα standards ηεο 

Αηκνδνζίαο καο, πνπ έρεη νηθνδνκεζεί εδώ θαη ρξόληα θαη ζηα νπνία ην πξνζσπηθό 

είλαη εμνηθεησκέλν ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ηεο Αηκνδνζίαο.     

6. Οη ζπζθεπαζίεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ ησλ νκάδσλ αίκαηνο (ΑΒΟ, Rh) πξέπεη λα 

αθνινπζνύλ ηνπο δηεζλείο θαλόλεο πνπ ηζρύνπλ γηα ην ρξώκα ηνπ αληηνξνύ, ηεο 

εηηθέηαο θαη ηνπ πώκαηνο, ηελ ζέζε ηεο εηηθέηαο πάλσ ζην θηαιίδην θαη ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζε απηήλ. 

7. Η εηηθέηα λα είλαη δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο ζε θάζε αληηδξαζηήξην γηα λα 

απνθεύγνληαη ηπρόλ ιάζε θαη λα δηεπθνιύλεηαη ην έξγν ησλ εξγαδνκέλσλ. 

8. Δηδηθόηεξα, γηα ηνλ έιεγρν ησλ αληηγόλσλ Α, Β, ΑΒ λα είλαη κνλνθισληθά, κε ηίηιν 

≥1/256. Γηα ην αληηγόλν Β λα κε δίλεη ςεπδώο ζεηηθή αληίδξαζε ιόγσ επίθηεηνπ Β.  

9. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο Rhesus (D, C, c, E, e) λα είλαη κνλνθισληθά θαη λα 

έρνπλ ηίηιν ≥1/16 

10. Να κε πξνθαινύλ δηαζηαπξνύκελεο αληηδξάζεηο ή θαηλόκελν πξνδώλεο. 

11. Να έρνπλ πςειή επαηζζεζία ώζηε λα αληρλεύνληαη νκάδεο ρακειήο αληηγνληθόηεηαο 

λα είλαη δε απαιιαγκέλα από κε εηδηθά αληηζώκαηα ώζηε λα απνθεύγνληαη ςεπδώο 

ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

12. Η πξνθαινύκελε αληίδξαζε λα είλαη θαζαξή θαη εκθαλήο ώζηε λα απνθεύγνληαη 

ιάζε αλαγλώξηζεο. 

13. Τα αληηδξαζηήξηα ρσξίο αξαίσζε λα δίλνπλ ζαθή ζπγθόιιεζε 3-4 ζηαπξώλ κε           

ελαηώξεκα εξπζξώλ. 

14. Τν anti-human πξέπεη λα έρεη επξέσο θάζκαηνο δξάζε θαη ε  πξνζζήθε ηνπ λα κε 

δεκηνπξγεί αηκόιπζε ή ζπγθόιιεζε κε επαηζζεηνπνηεκέλσλ εξπζξώλ. Τν 

αληηδξαζηήξην λα είλαη πξάζηλνπ ρξώκαηνο, θαη όρη άρξσκν, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

αλαγλώξηζε ηεο πξνζζήθεο ηνπ ζηα ζσιελάξηα    

15. Τα ζηαγνλνκεηξηθά ησλ θηαιηδίσλ πξέπεη λα είλαη εύρξεζηα, λα δίλνπλ ζηαζεξή 

πνζόηεηα θαη λα θαίλεηαη επθξηλώο ε θαηάζηαζε ηνπ αληηδξαζηεξίνπ ζε απηά. 
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16. Να πξνζθεξζνύλ απαξαίηεηα όια ηα δεηνύκελα είδε. 

17. Να αλαθέξεηαη ην πειαηνιόγην. Οη πξνζθέξνπζεο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ πειαηνιόγην ζε Αηκνδνζίεο ηεο Διιάδνο, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ή 

ησλ ΗΠΑ, θαζώο θαη δεκνζηεύζεηο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πνπ λα απνδεηθλύνπλ 

ηελ αμηνπηζηία θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ αληηδξαζηεξίσλ ηνπο 

18. Όια ηα αληηδξαζηήξηα πνπ πεξηέρνπλ βνδηλό πιηθό, πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνηεζεί σο 

απαιιαγκέλα λόζσλ θαη κε ρακειό θίλδπλν κεηάδνζεο Σπνγγώδνπο 

Δγθεθαινπάζεηαο 

19. Να πηζηνπνηείηαη όηη νη δόηεο, ή νη θπηηαξηθέο ζεηξέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

παξαγσγή αλζξώπεησλ αληηνξώλ, έρνπλ βξεζεί αξλεηηθνί ζηνπο ηνύο HIV, HBV, 

HCV θαη EBV 

20. Οη πξνζθέξνπζεο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα δύλαληαη λα παξέρνπλ όιν ην θάζκα 

αληηδξαζηεξίσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό νκάδνο ΑΒΟ, Rhesus D, 

θαηλνηύπνπ Rhesus (C, c, E, e) θαη αληηγόλνπ Kell 

21. Γηα λα ππάξρεη νκνηνγέλεηα θαηά ηελ ρξήζε θαη ηελ αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ, 

όινη νη αληηνξνί, πνπ αθνξνύλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό νκάδνο ΑΒΟ, Rhesus D, 

θαηλνηύπνπ Rhesus (C, c, E, e) θαη αληηγόλνπ Kell, πξέπεη λα θαηαθπξσζνύλ ζηνλ ίδην 

κεηνδόηε (ζπλνιηθόο κεηνδόηεο) 

 

ηιρ ηεσνικέρ σειπόρ δεν είναι εθικηή η ακπιβήρ μέηπηζη ηηρ ποζόηηηαρ, 

και ζηα θιαλίδια παπαμένοςν μικπέρ ποζόηηηερ ανηιδπαζηηπίος πος δεν 

σπηζιμοποιείηαι (dead volume), έηζι ςπολογίζαμε όηι για κάθε εξέηαζη 

απαιηούνηαι δύο ζηαγόνερ ανηιδπαζηηπίος και όσι μία πος πποηείνοςν οι 

καηαζκεςάζηπιερ. Με  αςηό ηον ηπόπο ςπολογίζηηκαν  οι αιηούμενερ ποζόηηηερ. 

 

 

 

Οη εηδηθέο πξνδηαγξαθέο θάζε αληηδξαζηεξίνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζε θάζε είδνο. 

 

ΚΛΑΙΚΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ 

1. Ανηι-Α  Αληηνξόο από κίγκα κνλνθισληθώλ αληηζσκάησλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο 

νκάδνο Α θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ππννκάδσλ Α1, Α2, Α3, Αρ κε θιαζηθή κέζνδν ζε 

slide (πιάθα) θαη tube (ζσιελάξην) κε ρξόλν ζπγθόιιεζεο <ησλ 2 min θαη δηάξθεηα 

ρξήζεο >ηνπ 1 έηνπο.Aπιθμόρεξεη.: 36.000, 360ηεμάσια ηων 10ml 

2. Ανηι-Β  Αληηνξόο από κίγκα κνλνθισληθώλ αληηζσκάησλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο 

νκάδνο Β θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ππννκάδσλ κε θιαζηθή κέζνδν ζε slide (πιάθα) θαη 

tube (ζσιελάξην) κε ρξόλν ζπγθόιιεζεο <ησλ 2 min θαη δηάξθεηα ρξήζεο >ηνπ 1 

έηνπο. Aπιθμόρεξεη.: 36.000, 360ηεμάσια ηων 10ml 

3. Ανηι-ΑΒ  Αληηνξόο από κίγκα κνλνθισληθώλ αληηζσκάησλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο 

νκάδνο ΑΒ θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ππννκάδσλ κε θιαζηθή κέζνδν ζε slide (πιάθα) θαη 

tube (ζσιελάξην) κε ρξόλν ζπγθόιιεζεο <ησλ 2 min θαη δηάξθεηα ρξήζεο >ηνπ 1 

έηνπο Aπιθμόρεξεη.:12.000, 120 ηεμάσια ηων 10ml 

4. Ανηι-D Αληηνξόο γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ αληηγόλνπ D κε θιαζζηθή κέζνδν. Να 

πεξηέρεη 1)αλζξώπηλν κνλνθισληθό IgMαληη-D γηα άκεζε ζπγθόιιεζε ζε slide 

(πιάθα) θαη tube (ζσιελάξην) κε ρξόλν ζπγθόιιεζεο <ησλ 2 min θαη δηάξθεηα 

ρξήζεο >ηνπ 1 έηνπο  θαη 2)κίγκα πνιπθισληθνύ IgG αληί-D γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ 

partial θαη αζζελώλ D κε ηελ δηαδηθαζία ηεο έκκεζεο Coombs. Aπιθμόρεξεη.: 36.000, 

360ηεμάσια ηων 10ml 
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5. Ανηι-Α1Lectin γηα ηαπηνπνίεζε ηεο ππννκάδαο Α1 κε θιαζζηθή κέζνδν ζε slide 

(πιάθα) θαη tube (ζσιελάξην) κε ρξόλν ζπγθόιιεζεο <ησλ 2 min θαη δηάξθεηα 

ρξήζεο >ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.:1.200, 24ηεμάσια ηων 5ml 

6. Anti-HLectin γηα ηνλ έιεγρν ηεο ύπαξμεο ηνπ αληηγόλνπ Η θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ 

ππννκάδσλ Α. Aπιθμόρ εξεη.:600, 12ηεμάσια ηων 5ml 

7. Anti-IgG και antiC3d:Πολσδύναμος ανηιζθαιρινικόςανηιανθρώπειος ορός γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο δνθηκαζίαο άκεζεο θαη έκκεζεο Coombs κε θιαζζηθή κέζνδν κε ρξόλν 

ζπγθόιιεζεο <ησλ 2 min θαη δηάξθεηα ρξήζεο >ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.:1000, 

10ηεμάσια ηων 10ml 

8. Anti-IgG:Μονοδύναμοςανηιζθαιρινικόςανηιανθρώπειος ορός γηα ηελ ηαπηνπνίεζε 

ζεηηθήο άκεζεο Coombs κε θιαζζηθή κέζνδν ζε ζσιελάξην κε ρξόλν ζπγθόιιεζεο 

<ησλ 2 min θαη δηάξθεηα ρξήζεο >ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρ εξεη.:100 

9. Anti-C3d: Μονοδύναμοςανηιζθαιρινικόςανηιανθρώπειος ορός γηα ηελ ηαπηνπνίεζε 

ζεηηθήο άκεζεο Coombs κε θιαζζηθή κέζνδν ζε ζσιελάξην κε ρξόλν ζπγθόιιεζεο 

<ησλ 2 min θαη δηάξθεηα ρξήζεο >ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρ εξεη.:100 

10. Anti-C3 complement: Μονοδύναμος ανηιζθαιρινικός ανηιανθρώπειος ορός γηα ηελ 

ηαπηνπνίεζε ζεηηθήο άκεζεο Coombs κε θιαζζηθήκέζνδν θαη δηαξθεηα ρξήζεο > ηνπ 

1 έηνπο. Aπιθμόρ εξεη.:100 

11. Anti-C4complement: Μονοδύναμο ςανηιζθαιρινικός ανηιανθρώπειος ορός γηα ηελ  

ηαπηνπνίεζε ζεηηθήο άκεζεο Coombs κε θιαζζηθήκέζνδν θαη δηαξθεηα ρξήζεο > ηνπ 

1 έηνπο. Aπιθμόρ εξεη.:100 

12. Anti-IgΜ: Μονοδύναμος ανηιζθαιρινικός ανηιανθρώπειος ορός γηα ηελ ηαπηνπνίεζε 

ζεηηθήο άκεζεο Coombs κε θιαζζηθή κέζνδν ζε ζσιελάξην κε ρξόλν ζπγθόιιεζεο 

<ησλ 2 min θαη δηάξθεηα ρξήζεο >ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρ εξεη.:100 

13. Αnti-IgA: Μονοδύναμος ανηιζθαιρινικό ςανηιανθρώπειος ορός) γηα ηελ ηαπηνπνίεζε 

ζεηηθήο άκεζεο Coombs κε θιαζζηθή κέζνδν ζε ζσιελάξην θαη δηάξθεηα ρξήζεο 

>ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρ εξεη.:100 

14. Aνηί-C μονοκλωνικός ανηιορός γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ C κε θιαζζηθή 

κέζνδν. Aπιθμόρ εξεη.:5.400, 108 ηεμάσια ηων 5ml 

15. Ανηί-c μονοκλωνικός ανηιορός γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ c κε θιαζζηθή κέζνδν. 

Aπιθμόρεξεη.: 5.400, 108 ηεμάσια ηων 5ml 

16. Ανηί-E μονοκλωνικός ανηιορός γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ E κε θιαζζηθή κέζνδν. 

Aπιθμόρεξεη.: 5.400, 108 ηεμάσια ηων 5ml 

17. Αληί-e κνλνθισληθόο αληηνξόο γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ e κε θιαζζηθή κέζνδν. 

Aπιθμόρεξεη.: 5.400, 108 ηεμάσια ηων 5ml 

18. Ανηί-Kell μονοκλωνικός ανηιορός γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ Kell  κε θιαζζηθή 

κέζνδν ζε ζσιελάξην θαη πιάθα (slidetest). Aπιθμόρεξεη.:6.000, 60ηεμάσια ηων 

10ml 

19. Anti-kcellano γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ k κε θιαζζηθή κέζνδνcoombs 

θαηδηάξθεηα ρξήζεο > ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.:20 

20. Anti-P1 γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ P1 κε κέζνδν tubetest θαη δηάξθεηα ρξήζεο > 

ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.: 20 

21. Anti-M γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ M κε κέζνδν tubetest θαη δηάξθεηα ρξήζεο > 

ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.:20 
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22. Anti-N γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ N κε κέζνδν tubetest θαη δηάξθεηαρξήζεο > 

ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.: 20 

23. Anti-Sγηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ S κε κέζνδν coombs θαη δηάξθεηα ρξήζεο > ηνπ 

1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.: 20 

24. Anti-s γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ s κε κέζνδν coombs θαη δηάξθεηα ρξήζεο > ηνπ 

1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.:20 

25. Anti-Fya γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ Fya κε κέζνδν coombs θαη δηάξθεηα ρξήζεο 

> ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.:20 

26. Anti-Fyb γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ Fybκε κέζνδν coombs θαη δηάξθεηα ρξήζεο 

> ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.: 20 

27. Anti-Jka γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ Jka κε κέζνδν coombs θαη δηάξθεηα ρξήζεο 

> ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.:20 

28. Anti-Jkb γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ Jkb κε κέζνδν coombs θαη δηάξθεηα ρξήζεο 

> ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.:20 

29. Anti-Lea γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ Lea κε κέζνδν tubetest θαη δηάξθεηα ρξήζεο 

> ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.:20 

30. Anti-Leb γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ Leb κε κέζνδν tubetest θαη δηάξθεηα ρξήζεο 

> ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.:20 

31. Anti-Lua γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ Lua κε κέζνδν coombs θαη δηάξθεηα ρξήζεο 

> ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.:20 

32. Anti-Lub γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ Lub κε κέζνδν coombs θαη δηάξθεηα ρξήζεο 

> ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.:20 

33. Anti-Kpa γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ Kpa κε κέζνδν coombs θαη δηάξθεηα ρξήζεο 

> ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.:20 

34. Anti-Kpb γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ Kpb κε κέζνδν coombs θαη δηάξθεηα 

ρξήζεο > ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.:20 

35. Anti-Jsaγηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ Jsa κε κέζνδν coombs θαη δηάξθεηα ρξήζεο > 

ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.:10, 1ηεμάσιο ηων 5ml 

36. Anti-Jsbγηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ Jsb κε κέζνδν coombs θαη δηάξθεηα ρξήζεο > 

ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.:10, 1ηεμάσιο ηων 5ml 

37. Anti-I γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ I κε κέζνδν ζσιελαξίνπ. Aπιθμόρ εξεη.:50 

38. Anti-Xga γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ Xga κε κέζνδν coombs θαη δηάξθεηα ρξήζεο 

> ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.:10, 1ηεμάσιο ηων 5ml 

39. Anti-Dia γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ Dia κε κέζνδν coombs θαη δηάξθεηα ρξήζεο 

> ηνπ 1 έηνπο.Anti-Wra. Aπιθμόρεξεη.: 10, 1ηεμάσιο ηων 5ml 

40. Anti-Tjaγηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ Tja κε κέζνδν ζσιελαξίνπ. Απιθμόρ εξεη.: 

10, 1ηεμάσιο ηων 5ml 

41. Anti-Vel γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ Vel κε κέζνδν coombs θαη δηαξθεηα ρξήζεο 

> ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.: 10, 1ηεμάσιο ηων 5ml  

42. Anti-Vw γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ Vw  κε κέζνδν coombs θαη δηαξθεηα ρξήζεο 

> ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.:10, 1ηεμάσιο ηων 5ml 
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43. Anti-Cob γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ Cob κε κέζνδν coombs θαη δηαξθεηα ρξήζεο 

> ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.:10, 1ηεμάσιο ηων 5ml 

44. Anti-U γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αληηγόλνπ U κε κέζνδν coombs θαη δηαξθεηα ρξήζεο > 

ηνπ 1 έηνπο. Aπιθμόρεξεη.:10, 1ηεμάσιο ηων 5ml 

45. Γηάιπκα βόεηνπ αιβνπκίλεο 30% γηα εθηέιεζε δνθηκαζίαο ζπκβαηόηεηνο κε 

θιαζζηθή κέζνδν. Aπιθμόρεξεη.:1000, 10ηεμάσια ηων 10ml 

46. LISS (Liss+Albumin): γηα εθηέιεζε δνθηκαζίαο ζπκβαηόηεηνο κε θιαζζηθή κέζνδν. 

Aπιθμόρεξεη.:1000, 10ηεμάσια ηων 10ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


