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γθδεσ τ βηα δαπέ υ βμ 

 

Παράρ ημα G1/Γ11 ου Π οπο η ού Αρ. 662-6 
 

ΠΙΗΜΟ Π ΙΟ Φ ΡΜΟΓΗ βμ Ι ΠΙΣ ΤΗ  
κυ 

Κζδθδεκτ λΰα βλέκυ 
βμ 

Ι ΙΩΣΙΚ  ΤΝ Σ ΙΡΙΣΙΚ  Ι ΓΝΩΣΙΚ  ΡΓ ΣΗΡΙ  MEDISYN 

ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ι ΣΡΙΚΗ ΝΩΝΤΜΗ Σ ΙΡΙ  
 
 

 

ΤζδεΪ/Πλκρσθ α 

υπκίαζζση θα  κεδηά 
Στπκδ κεδηυθ / Μ λκτη θ μ δ δσ β μ 

φαληκαση θ μ ηΫγκ κδ/                        
Υλβ δηκπκδκτη θ μ  ξθδεΫμ 

θκ κξβηδεΫμ κεδηΫμ 

Ολσμ αέηα κμ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλο δολδ ησμ 35 παλαηΫ λπθ υ σηα οδ θο οζοΰδεοέ θαζυ Ϋμ 
Centaur SIEMENS* 

1. ί-Υκλδαεά Γκθα κ λκπέθβ (ί-HCG) Υβη δκφπ ατΰ δα  (CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

2.Πλκΰ λσθβ (PRG) Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
3.Οδ λα δσζβ (E2) Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
4.Σ κ λσθβ Οζδεά (Σ.Σ) Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
5. ζ τγ λβ Σ κ λσθβ (FTc)  Τπκζκΰδ δεά απσ: 

Σ κ λσθβ Οζδεά (Σ.Σ) , (SHBG) , 
(ALB)  

6. FAI – έε βμ ζ τγ λπθ αθ λκΰσθπθ Τπκζκΰδ δεά απσ: 
Σ κ λσθβ Οζδεά (Σ.Σ)  εαδ (SHBG) 

7. Θ δδεά ς λκ πδαθ λκ λσθβ 

    (DHEA-S) 

Υβη δκφπ ατΰ δα  (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
8. φαδλέθβ η τκυ α κλησθ μ κυ 
φτζκυ (SHBG) 

Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) ) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

9.Καλεδθκ ηίλυïεσ θ δΰσθκ (CEA) Υβη δκφπ ατΰ δα  (CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

10. Καλεδθδεσ θ δΰσθκ 19-9 (CA-19.9) Υβη δκφπ ατΰ δα  (CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

11. Καλεδθδεσ θ δΰσθκ 15-3 (CA-15.3) Υβη δκφπ ατΰ δα  (CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

12. Καλεδθδεσ θ δΰσθκ 125 (CA-125) Υβη δκφπ ατΰ δα  (CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 
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ΤζδεΪ/Πλκρσθ α 

υπκίαζζση θα  κεδηά 
Στπκδ κεδηυθ / Μ λκτη θ μ δ δσ β μ 

φαληκαση θ μ ηΫγκ κδ/                        
Υλβ δηκπκδκτη θ μ  ξθδεΫμ 

Ολσμ αέηα κμ ( υθΫξ δα) 13.α- ηίλυïεά Πλπ θβ (AFP) Υβη δκφπ ατΰ δα  (CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

14. δ δεσ Πλκ α δεσ θ δΰσθκ (PSA) Υβη δκφπ ατΰ δα  (CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

15. ζ τγ λκ δ δεσ Πλκ α δεσ θ δΰσθκ 
(FPSA) 

Υβη δκφπ ατΰ δα  (CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

16.Λσΰκμ: FPSA/  PSA  Τπκζκΰδ δεά  
 

17. Φ λλδ έθβ (FERRITIN) Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA)  (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

18. δ αηέθβ B12 Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
(αθ αΰπθδ δεά) 

19. Φυζζδεσ Οιτ (FOLATE) Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
20. Χκγυζαεδκ λσπκμ Ολησθβ (FSH) Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) (Μβ 

αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 
21. Χξλδθκ λσπκμ Ολησθβ (LH) Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) (Μβ 

αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 
22 Πλκζαε έθβ (PRL) Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) (Μβ 

αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 
23. Θυλ κ δ κ λσπκμ Ολησθβ (TSH) Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) (Μβ 

αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 
24.Θυλκιέθβ Οζδεά (ΣT4) Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
25. Σλδïπ κγυλκθέθβ κζδεά (ΣT3) Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
26. Θυλκιέθβ ζ τγ λβ (FT4) Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
27. Σλδïπ κγυλκθέθβ ζ τγ λβ (FT3) Υβη δκφπ ατΰ δα  (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
28. Κκλ δασζβ Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
29.Ιθ κυζέθβ Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) Μβ 

αθ αΰπθδ δεά 

30. έε βμ Ιθ κυζδθκαθ έ α βμ /HoMA-

IR  

Τπκζκΰδ δεά απσ  
Ιθ κυζέθβ/ Γζυεσαβ (GLU) 

31.C-Π π έ δκ Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) Μβ 
αθ αΰπθδ δεά 

32. δ αηέθβ D 25-Ο  Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
(αθ αΰπθδ δεά) 

33. θ δγυλ κ φαδλδθδεΪ αθ δ υηα α 
(anti-TG) 

Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
(αθ αΰπθδ δεά) 

34. θ δ υηα α Ϋθαθ δ βμ γυλ κ δ δεάμ 
υπ λκι δ Ϊ βμ (anti-TPO) 

Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
Ολσμ ά πζΪ ηα αέηα κμ 
(EDTA) 

35. Παλαγκλησθβ (Ϊγδε β) (iPTH) Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

Ολσμ αέηα κμ 

 
Πλο δολδ ησμ 2 παλαηΫ λπθ υ σηα ομ θο οζοΰδεσμ θαζυ άμ 

ROCHE e411*  

1. ζ τγ λβ ί-Υκλδαεά Γκθα κ λκπέθβ 

(Free ί-HCG) 

ζ ε λκξβη δκφπ ατΰ δα  (ECLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ»)  

2. Πλπ θβ PAPP-A ζ ε λκξβη δκφπ ατΰ δα  (ECLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ»)  
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ΤζδεΪ/Πλκρσθ α 

υπκίαζζση θα  κεδηά 
Στπκδ κεδηυθ / Μ λκτη θ μ δ δσ β μ 

φαληκαση θ μ ηΫγκ κδ/                        
Υλβ δηκπκδκτη θ μ  ξθδεΫμ 

Ολσμ έηα κμ Πλο δολδ ησμ 1 παλαηΫ λου υ σηα ομ θο οζοΰδεσμ θαζυ άμ 
Maglumi Snibe * 

1. 17-Ο  Πλκΰ λσθβ Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
Aθ αΰπθδ δεά  

Ολσμ αέηα κμ 

 

 

 

Πλο δολδ ησμ 8 παλαηΫ λπθ υ σηα οδ θο οχβηδεοέ αθαζυ Ϋμ 
Immulite 2000 SIEMENS* 

1. υιβ δεά κλησθβ (HGH) Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) Μβ 
αθ αΰπθδ δεά 

2. Καζ δ κθέθβ (CT) Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) Μβ 
αθ αΰπθδ δεά 

3.Θυλ κ φαδλέθβ Tg Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) Μβ 
αθ αΰπθδ δεά 

4. 4- θ λκ θ δσθβ Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) αθ αΰπθδ δεά 

5.Γα λέθβ Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) Μβ 
αθ αΰπθδ δεά 

6.Οδ λδσζβ α τα υε β (u 3) Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) αθ αΰπθδ δεά 

7.ί2-ηδελκ φαδλέθβ Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) Μβ 
αθ αΰπθδ δεά 

ΠζΪ ηα αέηα κμ (EDTA) 8. Φζκδκ πδθ φλδ δκ λσπκμ κλησθβ 
(ACTH) 

Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) Μβ 
αθ αΰπθδ δεά 

Ολσμ αέηα κμ  Πλο δολδ ησμ 2 παλαηΫ λπθ υ σηα οδ θο οχβηδεοέ αθαζυ Ϋμ 

DiaSorin Liaison express * 

1. ζ κ λσθβ Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) αθ αΰπθδ δεά 

ΠζΪ ηα αέηα κμ (EDTA) 2.Ρ θέθβ Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) Μβ 
αθ αΰπθδ δεά 

Ολσμ αέηα κμ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλο δολδ ησμ 12 δ δευθ πλπ ρθυθ υ σηα οδ δοχβηδεοέ θαζυ Ϋμ 
Siemens ADVIA CHEMISTRY XPT* 

1. υηπζάλπηα C3  θκ κγκζκ δη λδεά (ITA) 

2. υηπζάλπηα C4  θκ κγκζκ δη λδεά (ITA) 

3. θ δ λ π κζυ έθβ Ο (ASTO)  θκ κγκζκ δη λδεά (ITA) 

4. Ρ υηα κ δ άμ ΠαλΪΰπθ (πκ κ δεσ) 
(RF) 

θκ κγκζκ δη λδεά (ITA) 

5. C θ δ λυ α Πλπ θβ (πκ κ δεά) 
(CRP) 

θκ κγκζκ δη λδεά (ITA) 

6. θκ κ φαδλέθβ  (IgA) θκ κγκζκ δη λδεά (ITA) 

7. θκ κ φαδλέθβ G (IgG) θκ κγκζκ δη λδεά (ITA) 

8. θκ κ φαδλέθβ M (IgM) θκ κγκζκ δη λδεά (ITA) 

9.LpA θκ κγκζκ δη λδεά (ITA) 

10.ApoA1 θκ κγκζκ δη λδεά (ITA) 

11.ApoB θκ κγκζκ δη λδεά (ITA) 

12.ApoA1/ ApoB Τπκζκΰδ δεά απσ: ApoA1 / ApoB   

Πλο δολδ ησμ 1 δ δεάμ πλπ θβμ υ σηα οδ θο οχβηδεοέ αθαζυ Ϋμ 
Centaur SIEMENS* 

 

1. θκ κ φαδλέθβ  (IgE) Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 
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ΤζδεΪ/Πλκρσθ α 

υπκίαζζση θα  κεδηά 
Στπκδ κεδηυθ / Μ λκτη θ μ δ δσ β μ 

φαληκαση θ μ ηΫγκ κδ/                        
Υλβ δηκπκδκτη θ μ  ξθδεΫμ 

Ολσμ αέηα κμ ( υθΫξ δα) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλο δολδ ησμ πδπΫ πθ 5 φαληΪεπθ υ σηα ομ θο οχβηδεσμ θαζυ άμ 
Abbott ARCHITECTi2000sr 

1.Καλίαηαα πέθβ Μδελκ πηα δ δαεά θκ κ κεδηα έα 
Υβη δκφπ ατΰ δαμ (CMIA ηβ-

αθ αΰπθδ δεά) 

2. αζπλκρεσ Οιτ (VPA) Μδελκ πηα δ δαεά θκ κ κεδηα έα 
Υβη δκφπ ατΰ δαμ (CMIA ηβ-

αθ αΰπθδ δεά) 
3. δΰκιέθβ Μδελκ πηα δ δαεά θκ κ κεδηα έα 

Υβη δκφπ ατΰ δαμ (CMIA ηβ-

αθ αΰπθδ δεά) 
4.Φαδθκίαλίδ Ϊζβ Μδελκ πηα δ δαεά θκ κ κεδηα έα 

Υβη δκφπ ατΰ δαμ (CMIA ηβ-

αθ αΰπθδ δεά) 
5.Φαδθυ κέθβ Μδελκ πηα δ δαεά θκ κ κεδηα έα 

Υβη δκφπ ατΰ δαμ (CMIA ηβ-

αθ αΰπθδ δεά) 
Πλο δολδ ησμ 202 αζζ λΰδοΰσθπθ 3gAllergy Specific IgE Universal Kit* 

υ σηα οδ θο οχβηδεοέ αθαζυ Ϋμ 
Immulite 2000 SIEMENS* 

1. δ δεά αθκ κ φαδλέθβ IgE ΰδα Ϋζ ΰξκ 
αζζ λΰδκΰσθπθ 

Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA)  

1.   C1 Π θδεδζζέθβ G Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
2.   C2 Π θδεδζζέθβ V Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
3.   C70 Ιθ κυζέθβ ξκέλκυ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

4.   C71 Ιθ κυζέθβ ίσ δκμ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
5.   C73 Ιθ κυζέθβ αθγλυπκυ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
6.   C203 ηπδεδζέθβ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
7.   C204 ηκιδ δζέθβ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

8.   D1 Άεαλδ (Dermatophag. pteron) Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
9.   D2 Άεαλδ (Dermatophag. farinae) Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
10.   D3 Άεαλδ (Dermatophag. microceras) Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
11.   D70 Άεαλδ απκγάεβμ (Acarus siro) Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
12.   D71 Άεαλδ απκγάεβμ (Lepidogl. 
destructor) Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
13.   D72 Άεαλδ απκγάεβμ (Tyrophagus 
putrescentiae) Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
14.   D73 Άεαλδ απκγάεβμ (Glycyphagus 
domesticus) Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
15.   D74 Άεαλδ (Euroglyphus maynei) Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
16.   E1 πδγάζδκ/Πυ δλέ α ΰΪ αμ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
17.   E2 πδγάζδκ ετζκυ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
18.   E3 Πυ δλέ α αζσΰκυ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
19.   E4 Πυ δλέ α αΰ ζΪ αμ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
20.   E5 Πυ δλέ α ετζκυ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
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ΤζδεΪ/Πλκρσθ α 

υπκίαζζση θα  κεδηά 
Στπκδ κεδηυθ / Μ λκτη θ μ δ δσ β μ 

φαληκαση θ μ ηΫγκ κδ/                        
Υλβ δηκπκδκτη θ μ  ξθδεΫμ 

 

Ολσμ αέηα κμ ( υθΫξ δα) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.   E7 Π λδ υηα α π λδ λδκτ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
22.   E70 Φ λΪ ξάθαμ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
23.   E71 πδγάζδκ πκθ δεδκτ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
24.   E72 Οτλα πκθ δεδκτ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
25.   E78 Φ λΪ αυ λαζδαθκτ παπαΰΪζκυ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
26.   E80 πδγάζδκ εα έεαμ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
27.   E81 πδγάζδκ πλκίΪ κυ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
28.   E82 πδγάζδκ εκυθ ζδκτ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
29.   E85  Φ λΪ εκ σπκυζκυ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
30.   E86 Φ λΪ πΪπδαμ  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
31.   E201  Φ λΪ εαθαλδθδκτ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
32.   F1 πλΪ δ αίΰκτ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
33.   F2 ΓΪζα Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
34.   F3  ΜπαεαζδΪλκμ  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
35.   F4 δ Ϊλδ/δηδΰ Ϊζδ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
36.   F5 έεαζβ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
37.   F6 ΚλδγΪζ υλκ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
38.   F7  ζ τλδ ίλυηβμ  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
39.   F8 Καζαηπσεδ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
40.   F9 Ρταδ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
41.   F10 κυ Ϊηδ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
42.   F12 ΜπδαΫζδ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
43.   F13 Φδ έεδ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
44.   F14 σΰδα  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
45.   F15 Ά πλκ φα σζδ  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
46.   F17 Φκυθ κτεδ  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
47.   F18 λααδζδΪθδεκ εαλτ δ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
48.   F20 ητΰ αζκ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
49.   F23 Καίκτλδ  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
50.   F24 Γαλέ α Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
51.   F25 Ν κηΪ α  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
52.   F26 Υκδλδθσ ελΫαμ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
53.   F27  κ δθσ ελΫαμ  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
54.   F31 Καλσ κ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
55.   F33 Πκλ κεΪζδ  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
56.   F35 Πα Ϊ α  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
57.   F36 Καλτ α  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
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58.   F37  Μτ δ  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
59.   F40 Σσθκμ  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
60.   F41 κζπησμ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
61.   F44 ΦλΪκυζα Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
62.   F45 ΜαΰδΪ  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
63.   F47 εσλ κ  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
64.   F48 Κλ ηητ δ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
65.   F49 Μάζκ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
66.   F50 εκυηπλέ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
67.   F59 Υ απσ δ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
68.   F61 αλ Ϋζα  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
69.   F75 Κλσεκμ αίΰκτ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
70.   F76 α-Λαε αζίκυηέθβ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
71.   F77 ί-Λαε κ φαδλέθβ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
72.   F78 Συλέθβ/Καα θβ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
73.   F79  Γζκυ Ϋθβ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
74.   F80 αεσμ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
75.   F81 Συλέ Cheddar Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
76.   F82 Συλέ Mold Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
77.   F83  Κκ σπκυζκ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
78.   F84 ε δθέ δκ  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
79.   F85  Ϋζδθκ  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
80.   F86 Μαρθ αθσμ  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
81.   F87 Π πσθδ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
82.   F88  λθέ (ελΫαμ) Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
83.   F89 Μκυ Ϊλ α Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
84.   F90 τθβ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
85.   F92 ΜπαθΪθα Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
86.   F93 ΚαεΪκ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
87.   F94 ξζΪ δ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
88.   F95 Ρκ Ϊεδθκ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
89.   F105  κεκζΪ α  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
90.   F202 ΚΪ δκυμ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
91.   F204 ΠΫ λκφα Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
92.   F208 Λ ησθδ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
93.   F210 θαθΪμ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
94.   F212 Μαθδ Ϊλδ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
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95.   F214 παθΪεδ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
96.   F215 Μαλκτζδ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
97.   F216 ΛΪξαθκ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
98.   F221 ΚαφΫμ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
99.   F222 Σ Ϊδ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
100.   F225 Κκζκετγα Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
101.   F231 λα ηΫθκ ΰΪζα Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
102.   F235 Φαεά Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

103.   F237 λέεκεκ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
104.   F242 Κ λΪ δ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
105.   F245 ίΰσ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
106.   F247 ΜΫζδ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
107.   F255 αηΪ εβθκ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
108.   F256 Καλτ δ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
109.   F258 ΚαζαηΪλδ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
110.   F259  αφτζδ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
111.   F260 Μπλσεκζκ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
112.   F262 Μ ζδ αΪθα  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
113.   F284 Γαζκπκτζα Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
114.   F291 Κκυθκυπέ δ (πησ) Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
115.   F299 ΚΪ αθκ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
116.   F302 Μαθ αλέθδ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
117.   F320 Καλαίέ α Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
118.   F358 ΰεδθΪλα Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
119.   G1 Γλα έ δ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
120.   G2 ΰλδΪ α Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
121.   G3 Υζσβ θ λσεβπκυ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
122.   G4 Υζσβ ζδία δκτ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
123.   G5 λα πκζυ άμ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
124.   G6 Σλδφτζζδ  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
125.   G7 ΚαζαηδΪ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
126.   G8 Υζσβ η  ζκυζκτ δα ζδία δκτ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
127.   G9 θγδ ηΫθκ ΰλα έ δ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
128.   G10 Υσλ κ κλΰσ κ ξαζΫπδκ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
129.   G11 λπησξκλ κ/ λπηκτ α Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
130.   G12 Καζζδ λΰβηΫθβ έεαζβ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
131.   G13 Γλα έ δ εκζζυ μ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
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132.   G14 Καζζδ λΰβηΫθβ ίλυηβ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
133.   G15 δ Ϊλδ  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
134.   G16 ζυπ εβ/ ζππΫεκυλκμ κ 
Λ δηυθδκμ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
135.   G70 Σκτφα ελδγαλδκτ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
136.   G202 Καζαηπσεδ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
137.   H1  πδ δεά εσθβ (Greer Lab) Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
138.   H2 πδ δεά εσθβ (Hollister-Stier) Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
139.   I1 βζβ βλδυ βμ ηΫζδ α Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
140.   I2 Λ υεκπλσ ππβ φάεα Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
141.   I3 φάεα εκδθά Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
142.   I4 φάεα ξαλ δκτ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

143.   I5 φάεα εέ λδθβ  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
144.   I6  Κα αλέ α Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
145.   I71 Κκυθκτπδ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
146.   I75 φάεα/European hornet Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

147.   I204 ζκΰσηυΰα Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
148.   K20 ΜΪζζδθκ π ι λΰα ηΫθκ  Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
149.   K74 Μ Ϊιδ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
150.   K82 Latex Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
151.   Ο1 αηίΪεδ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
152.   O201 εσθβ εαπθκτ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
153.   P1 Ά εαλδμ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
154.   M1 Penicillium notatum Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
155.   M2 Cladosporium herbarum Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
156.   M3 Aspergillus fumigatus Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
157.   M4 Mucor racemosus Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
158.   M5 Candida albicans Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

159.   M6 Alternaria tenuis (Alternata) Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
160.   M7 Botrytis cinerea Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
161.   M8 Helminthosporium halodes Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
162.   M9 Fusarium moniliforme Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
163.   M11 Rhizopus nigricans Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
164.   M15 Trichoderma viride Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
165.   M16 Curvularia lunata Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
166.   T1 φΫθ αηκμ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
167.   T2 εζάγλα ηατλβ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
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168.   T3 βητ α Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
169.   T4 Φκυθ κυεδΪ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
170.   T5 ΟιδΪ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
171.   T6 ΚΫ λκμ ίκυθκτ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
172.   Σ7 Λ υεά ί ζαθδ δΪ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
173.   T8  Φ ζδΪ αη λδεΪθδεβ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
174.   Σ9 ζδΪ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
175.   T10 Καλυ δΪ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
176.   T11 ΠζΪ αθκμ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
177.   Σ12 Ι δΪ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
178.   T14 Λ τεα Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
179.   T15  Μ ζδΪ/ΦλΪικμ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
180.   T16 Λ υεσ π τεκ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
181.   T18 υεΪζυπ κμ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
182.   Σ19 Μδησαα/ εαεέα Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
183.   T23 Κυπαλέ δ δ αζδεσ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
184.   T70 ΜκυλδΪ ζ υεά Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
185.   T201 ζα κ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
186.   T210 Λδΰκτ λκ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
187.   W1 ηίλκ έα εκθ ά Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
188.   W2 ηίλκ έα υ δεά Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
189.   W5 Άοδθγκμ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
190.   W6 λ ηδ έα/ δαΪθδκ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
191.   W7 Μαλΰαλέ α Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
192.   W8 Πδελαζέ α/Άΰλδκ λα έεδ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
193.   W9 α τζδκ/ λσΰζπ κ/Π θ Ϊθ υλκ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
194.   W10 Υβθκπσ δ/ λπησξκλ κ ά 
εζκυίέ α 

Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

195.   W11 Γαρ κυλΪΰεαγκ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

196.   W12 Υλυ σί λΰα Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

197.   W13 Κκζδ έ α ίκυθκτ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

198.   W14 ηΪλαθγκμ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

199.   W18 ΛΪπαγκθ ιδθσ Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

200.   W19 Π λ δεκτζδ (Parietaria 

officinalis) 

Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

201.   W20 Σ κυεθέ α Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

202.   W21 Π λ δεκτζδ (Parietaria judaica) 
Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
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Πλο δολδ ησμ 20 ΜδΰηΪ πθ 

αζζ λΰδοΰσθπθ 

3gAllergy Specific IgE Universal Kit* 

υ σηα οδ θο οχβηδεοέ αθαζυ Ϋμ 
Immulite 2000 SIEMENS* 

1. Μέΰηα EP1 ( θαζζαε δεσμ επ δεσμ EX1) 

" πδ ληδεΪ" (Π λδζαηίΪθ δ α αζζ λΰδκΰσθα 

E1,E3, E4, E5) 

Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

2.  Μέΰηα EP2 ( θαζζαε δεσμ επ δεσμ EX2)  

"ΟδεδαεΪ αυα" (Π λδζαηίΪθ δ α αζζ λΰδκΰσθα 1, 
5, 6, 87, 88) 

Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

3.  Μέΰηα KP1 ( θαζζαε δεσμ επ δεσμ  Υ5) ΤζδεΪ 
ελ ία δκτ (Π λδζαηίΪθ δ α αζζ λΰδκΰσθα 3, 4, 

70, 85) 

Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

4.  Μέΰηα EP71 ( θαζζαε δεσμ επ δεσμ Υ71)  
Π βθΪ φΪληαμ (Π λδζαηίΪθ δ α αζζ λΰδκΰσθα 70, 

85, 86, 89) 

Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

5. Μέΰηα FP1 ( θαζζαε δεσμ επ δεσμ FX01) Ξβλκέ 
εαλπκέ (Π λδζαηίΪθ δ α αζζ λΰδκΰσθα F13, F17, F18, 
F20, F36) 

Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

6.  Μέΰηα FP2 ( θαζζαε δεσμ επ δεσμ FX02) 

ΦΪλδ/Μέΰηα κ λΪεπθ (Π λδζαηίΪθ δ α 
αζζ λΰδκΰσθα F3, F24, F37, F40, F41) 

Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

7.   FP3 ( θαζζαε δεσμ επ δεσμ FX03)  Μέΰηα 
βηβ λδαευθ (Π λδζαηίΪθ δ α αζζ λΰδκΰσθα F4, F7, 

F8, F10, F11) 

Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

8.   FP 13 ( θαζζαε δεσμ επ δεσμ FX13)  Μέΰηα 
ζαξαθδευθ (Π λδζαηίΪθ δ α αζζ λΰδκΰσθα F12, F15, 
F31, F35) 

Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

9.  FP 73  ( θαζζαε δεσμ επ δεσμ FX04)  Μέΰηα 
ελ Ϊ πθ (Π λδζαηίΪθ δ α αζζ λΰδκΰσθα F26, F27, 
F83, F88) 

Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

10. FP 15 ( θαζζαε δεσμ επ δεσμ FX15) Μέΰηα 
φλκτ πθ 1 (Π λδζαηίΪθ δ α αζζ λΰδκΰσθα F33, F49, 
F92, F95) 

Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

11. FP 50 ( θαζζαε δεσμ επ δεσμ FX16)  Μέΰηα 
φλκτ πθ 2 (Π λδζαηίΪθ δ α αζζ λΰδκΰσθα F84, F91, 
F92, F210) 

Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

12. GP 1 ( θαζζαε δεσμ επ δεσμ GX1)  Μέΰηα 

πλα δθΪ αμ (πλυδηβ αθγκφκλέα) (Π λδζαηίΪθ δ 
α αζζ λΰδκΰσθα G3, G4, G5, G6, G8) 

Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

13. GP 04  ( θαζζαε δεσμ επ δεσμ GX4)  Μέΰηα 
πλα δθΪ αμ (σοδηβ αθγκφκλέα) (Π λδζαηίΪθ δ α 
αζζ λΰδκΰσθα G1, G5, G7, G12, G13) 

Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

14. HP 1 ( θαζζαε δεσμ επ δεσμ Υ1)  Μέΰηα πδ δκτ 
1 (Π λδζαηίΪθ δ α αζζ λΰδκΰσθα D1, D2, H1, I6) 

Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

15. MP 1 ( θαζζαε δεσμ επ δεσμ ΜΥ1)  Μέΰηα 
ηυεά πθ (Π λδζαηίΪθ δ α αζζ λΰδκΰσθα M1, M2, M3, 
M5, M6) 

Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

16. TP 5 ( θαζζαε δεσμ επ δεσμ TX5)  Μέΰηα Ϋθ λπθ 
(πλυδηβ Ϊθγδ β) (Π λδζαηίΪθ δ α αζζ λΰδκΰσθα Σ2, 
Σ4, Σ8, Σ12, Σ14) 

Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

17. TP 6 ( θαζζαε δεσμ επ δεσμ ΣΥ6)  Μέΰηα Ϋθ λπθ 
(σοδηβ Ϊθγδ β) (Π λδζαηίΪθ δ α αζζ λΰδκΰσθα Σ1, 
Σ3, Σ5, Σ7, Σ10) 

Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

18. WP 3 ( θαζζαε δεσμ επ δεσμ WX3)  Υσλ α ηέΰηα 
1 (Π λδζαηίΪθ δ α αζζ λΰδκΰσθα W6, W9, W10, W12, 
W20) 

Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
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ΤζδεΪ/Πλκρσθ α 

υπκίαζζση θα  κεδηά 
Στπκδ κεδηυθ / Μ λκτη θ μ δ δσ β μ 

φαληκαση θ μ ηΫγκ κδ/                        
Υλβ δηκπκδκτη θ μ  ξθδεΫμ 

Ολσμ αέηα κμ ( υθΫξ δα) 19. WP 5  ( θαζζαε δεσμ επ δεσμ WX5) Υσλ α ηέΰηα 
2 (Π λδζαηίΪθ δ α αζζ λΰδκΰσθα W1, W6, W7, W8, 
W12) 

Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

20. WP 6 ( θαζζαε δεσμ επ δεσμ WX6) Υσλ α ηέΰηα 3 
(Π λδζαηίΪθ δ α αζζ λΰδκΰσθα W9, W10, W11, W18) 

Specific IgE, Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
 

 

θέχθ υ β 16 αθ δ πηΪ πθ  υ σηα ομ θο οχβηδεσμ θαζυ άμ 
Abbott ARCHITECTi2000sr *

 

1. θ δ υηα α  IgG Ϋθαθ δ δκτ βπα έ δ αμ 
C (Anti-HCV) 

Μδελκ πηα δ δαεά θκ κ κεδηα έα 
Υβη δκφπ ατΰ δαμ (CMIA ηβ-

αθ αΰπθδ δεά) 
2. θ δ υηα α Ϋθαθ δ δκτ 
αθκ καθ πΪλε δαμ αθγλυπκυ τπκυ 1/Ο & 
2 (HIV 1/O & 2) 

 

Μδελκ πηα δ δαεά θκ κ κεδηα έα 
Υβη δκφπ ατΰ δαμ (CMIA ηβ-

αθ αΰπθδ δεά) 

3. θ δΰσθκ πδφαθ έαμ δκτ βπα έ δ αμ  
(HBsAg)  

Μδελκ πηα δ δαεά θκ κ κεδηα έα 
Υβη δκφπ ατΰ δαμ (CMIA ηβ-

αθ αΰπθδ δεά) 
4. ΟζδεΪ αθ δ υηα α Ϋθαθ δ πυλβθδεκτ 
αθ δΰσθκυ δκτ βπα έ δ αμ  (HBcAb) 

Μδελκ πηα δ δαεά θκ κ κεδηα έα 
Υβη δκφπ ατΰ δαμ (CMIA ηβ-

αθ αΰπθδ δεά) 
5. θ δ υηα α Ϋθαθ δ αθ δΰσθκυ 
πδφαθ έαμ δκτ βπα έ δ αμ  (HBsAb) 

Μδελκ πηα δ δαεά θκ κ κεδηα έα 
Υβη δκφπ ατΰ δαμ (CMIA ηβ-

αθ αΰπθδ δεά) 
6. ΟζδεΪ αθ δ υηα α Ϋθαθ δ δκτ 
βπα έ δ αμ  (Anti-HAV) 

Μδελκ πηα δ δαεά θκ κ κεδηα έα 
Υβη δκφπ ατΰ δαμ (CMIA ηβ-

αθ αΰπθδ δεά) 
7. θ δ υηα α IgM Ϋθαθ δ δκτ βπα έ δ αμ 

 (Anti-HAV IgM) 

Μδελκ πηα δ δαεά θκ κ κεδηα έα 
Υβη δκφπ ατΰ δαμ (CMIA ηβ-

αθ αΰπθδ δεά) 
8. θ δ υηα α Ϋθαθ δ κυ ευεζδεκτ 
εδ λκυζζδθδπηΫθκυ π π δ έκυ ( nti-CCP) 

Μδελκ πηα δ δαεά θκ κ κεδηα έα 
Υβη δκφπ ατΰ δαμ (CMIA ηβ-

αθ αΰπθδ δεά) 
9. θ δ υηα α IgG  Ϋθαθ δ 
ευ αλκη ΰαζκρκτ (CMV IgG)  

Μδελκ πηα δ δαεά θκ κ κεδηα έα 
Υβη δκφπ ατΰ δαμ (CMIA ηβ-

αθ αΰπθδ δεά) 
10. θ δ υηα α IgM Ϋθαθ δ 
ευ αλκη ΰαζκρκτ (CMV IgM) 

Μδελκ πηα δ δαεά θκ κ κεδηα έα 
Υβη δκφπ ατΰ δαμ (CMIA ηβ-

αθ αΰπθδ δεά) 
11. θ δ υηα α IgG Ϋθαθ δ δκτ Epstein-

Barr EBV anti-VCA IgG 

Μδελκ πηα δ δαεά θκ κ κεδηα έα 

Υβη δκφπ ατΰ δαμ (CMIA ηβ-

αθ αΰπθδ δεά) 
12. θ δ υηα α IgM Ϋθαθ δ δκτ Epstein-

Barr EBV anti-VCA IgM 

Μδελκ πηα δ δαεά θκ κ κεδηα έα 
Υβη δκφπ ατΰ δαμ (CMIA ηβ-

αθ αΰπθδ δεά) 
13. θ δ υηα α IgG Ϋθαθ δ 
κικπζΪ ηα κμ (ΣΟΥΟ IgG)  

Μδελκ πηα δ δαεά θκ κ κεδηα έα 
Υβη δκφπ ατΰ δαμ (CMIA ηβ-

αθ αΰπθδ δεά) 
14. θ δ υηα α IgM Ϋθαθ δ 
κικπζΪ ηα κμ (ΣΟΥΟ IgM) 

Μδελκ πηα δ δαεά θκ κ κεδηα έα 
Υβη δκφπ ατΰ δαμ (CMIA ηβ-

αθ αΰπθδ δεά) 
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ΤζδεΪ/Πλκρσθ α 

υπκίαζζση θα  κεδηά 
Στπκδ κεδηυθ / Μ λκτη θ μ δ δσ β μ 

φαληκαση θ μ ηΫγκ κδ/                        
Υλβ δηκπκδκτη θ μ  ξθδεΫμ 

15. θ δ υηα α IgG Ϋθαθ δ δκτ λυγλΪμ 
(Rubella IgG) 

Μδελκ πηα δ δαεά θκ κ κεδηα έα 
Υβη δκφπ ατΰ δαμ (CMIA ηβ-

αθ αΰπθδ δεά) 
16. θ δ υηα α IgM Ϋθαθ δ δκτ λυγλΪμ 
(Rubella IgM) 

Μδελκ πηα δ δαεά θκ κ κεδηα έα 
Υβη δκφπ ατΰ δαμ (CMIA ηβ-

αθ αΰπθδ δεά) 
Ολσμ αέηα κμ  Πλο δολδ ησμ 3 παλαηΫ λπθ υ σηα οδ θο οχβηδεοέ αθαζυ Ϋμ 

DiaSorin Liaison express * 

1. θ δ υηα α IgM Ϋθαθ δ δυθ λπβ α Ι & 
ΙΙ  (HSV Ι & ΙΙ IgM) 

Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) Μβ 
αθ αΰπθδ δεά 

2. θ δ υηα α IgG Ϋθαθ δ δκτ λπβ α Ι  
(HSV Ι IgG) (HSV I IgG) 

Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) Μβ 
αθ αΰπθδ δεά 

3. θ δ υηα α IgG Ϋθαθ δ δκτ λπβ α ΙI  
(HSV IΙ IgG)  

Υβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) Μβ 
αθ αΰπθδ δεά 

δκξβηδεΫμ κεδηΫμ 

Ολσμ έηα κμ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλο δολδ ησμ 41 παλαηΫ λπθ υ σηα οδ δοχβηδεοέ θαζυ Ϋμ 
Siemens ADVIA CHEMISTRY XPT* 

1. Οζδεά Υκζβ λσζβ (TC) θαυηδεά - ξλπηα κη λδεά (CHOD - 
PAP) 

2. HDL Υκζβ λσζβ (HDL-C) θαυηδεά - ξλπηα κη λδεά (PEG) 

3.Σλδΰζυε λέ δα (TGs) θαυηδεά - ξλπηα κη λδεά (GPO - 
PAP) 

4.VLDL Υκζβ λσζβ (VLDL-C) Τπκζκΰδ δεΪ απσ TRIG ( θαυηα δεά-

Υλπηα κη λδεά) 
5. γβλπηα δεσμ έε βμ ((TC)/ (HDL-C)) Τπκζκΰδ δεά απσ Οζδεά Υκζβ λσζβ 

(TC) / HDL Υκζβ λσζβ (HDL-C)  

6.Μβ-HDL-C Τπκζκΰδ δεά απσ Οζδεά Υκζβ λσζβ 
(TC) - HDL Υκζβ λσζβ (HDL-C)  

7.Λδπέ δα ΟζδεΪ Τπκζκΰδ δεΪ απσ CHOL εαδ TRIG 
( θαυηα δεά-Υλπηα κη λδεά) 

8.Φπ φκζδπέ δα Τπκζκΰδ δεΪ απσ CHOL ( θαυηα δεά-

Υλπηα κη λδεά) 
9. έ βλκμ (Fe) Υλπηα κη λδεά (Ferrozine) 

10. Κκλ ησμ λαθ φ λέθβμ (TfS) Τπκζκΰδ δεΪ απσ Fe εαδ TIBC 
(Υλπηα κη λδεά) 

11.Οζδεά δ βλκ η υ δεά Ιεαθσ β α 

     (TIBC) 

Τπκζκΰδ δεΪ απσ UIBC εαδ Fe  

12. ζίκυηέθβ (ALB) Υλπηα κη λδεά (Bromcresol Green) 

13.ΟζδεΫμ Πλπ θ μ (ΣP) Υλπηα κη λδεά (Biuret) 

14.ΟζδεΫμ φαδλέθ μ SF Τπκζκΰδ δεΪ απσ:  
ΟζδεΫμ Πλπ θ μ (ΣP) - ζίκυηέθβ 
(ALB)  

15.Λ υεπηα δεσ πβζέεκ (ALB/SF) 

 

Τπκζκΰδ δεΪ απσ:  
ζίκυηέθβ (ALB) / φαδλέθ μ SF 

16. ίΫ δκ Οζδεσ (Ca) Υλπηα κη λδεά (OCPC) 

17. Μαΰθά δκ (Mg) Υλπηα κη λδεά (Xylidyl blue) 

18.Φυ φκλκμ θσλΰαθκμ ( P) Υλπηα κη λδεά (Phosphomolybdate) 
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ΤζδεΪ/Πλκρσθ α 

υπκίαζζση θα  κεδηά 
Στπκδ κεδηυθ / Μ λκτη θ μ δ δσ β μ 

φαληκαση θ μ ηΫγκ κδ/                        
Υλβ δηκπκδκτη θ μ  ξθδεΫμ 

 

Ολσμ έηα κμ ( υθΫξ δα) 
19.Γζυεσαβ (GLU) θαυηδεά - ξλπηα κη λδεά (GOD - 

PAP) 

 

20. Κλ α δθέθβ (CREA ) θαυηδεά - ξλπηα κη λδεά (Jaffe) 

21. Ουλέα (UREA) θαυηδεά - εδθβ δεά - ξλπηα κη λδεά 
(Urease) 

22. Χ ηπ δεσ β α Ολκτ Τπκζκΰδ δεΪ απσ: Γζυεσαβ (GLU) 
ΝΪ λδκ (Na) εαδ Ουλέα (UREA),  

23.Άαπ κ Ολκτ Τπκζκΰδ δεΪ απσ: Ουλέα (UREA)  

24. Ουλδεσ Οιτ (UA) θαυηδεά - ξλπηα κη λδεά (Uricase -
Peroxidase) 

25. παλ δεά ηδθκ λαθ φ λΪ β 

      (AST/SGOT) 

Υλπηα κη λδεά (IFCC**) 

26. ηδθκ λαθ φ λΪ β βμ ζαθέθβμ  
      (ALT/SGPT) 

Υλπηα κη λδεά (IFCC**) 

27. ΰ-Γζκυ αηυζδεά-Σλαθ φ λΪ β (ΰGT) θαυηδεά - ξλπηα κη λδεά ΰ-Glutamyl-

3-carboxy-4nitroanillide 

28. Γαζαε δεά φυ λκΰκθΪ β (LDH) θαυηδεά - ξλπηα κη λδεά  (P-L) 

(DGKC***) 

29. ζεαζδεά Φπ φα Ϊ β (ALP) Υλπηα κη λδεά (IFCC**) 

30.Κλ α δθδεά ΚδθΪ β (CK/CPK) θαυηδεά - ξλπηα κη λδεά (IFCC**) 
31. Υκζ λυγλέθβ Οζδεά (TBIL) Υλπηα κη λδεά DPD 

32. Υκζ λυγλέθβ Άη β (DBIL) Υλπηα κη λδεά DPD 

 

33.Υκζ λυγλέθβ ηη β (IBIL) Τπκζκΰδ δεΪ απσ TBIL εαδ DBIL 
(Υλπηα κη λδεά) 

34. ηυζΪ β (AMY) θαυηδεά - ξλπηα κη λδεά IFCC** 
(G7-PNP) 

35. ΛδπΪ β 
θαυηδεά φα ηα κφπ κη λδεά κυμ 

37
0
C 

36. Μ α π δεσ Ϋθαυηκ η α λκπάμ 
αΰΰ δκ θ έθβμ (ACE) 

θαυηδεά φα ηα κφπ κη λδεά ΰδα 
ηΫ λβ β θ λΰσ β αμ κυμ 370

C 

37.Φ υ Ϊλΰυλκμ (Zn) 
Υλπηκΰκθδεά  (5-Br-PAPS, DRC-ICP-

MS) – Φπ κη λδεά 

38. ΚΪζδκ (K) Ικθ κ πδζ ε δεΪ βζ ε λσ δα (ISE) 
 

39. ΝΪ λδκ (Na) Ικθ κ πδζ ε δεΪ βζ ε λσ δα (ISE) 
 

40. Υζυλδκ (Cl) Ικθ κ πδζ ε δεΪ βζ ε λσ δα (ISE) 
 

41. Λέγδκ (Li) Ικθ κ πδζ ε δεΪ βζ ε λσ δα (ISE) 
 

Ολσμ έηα κμ Πλο δολδ ησμ 1  παλαηΫ λου υ σηα ο τ βηα βζ ε λοφσλβ βμ 
SEBIA Capillarys* 

 

ζ ε λκφσλβ β Πλπ ρθυθ  Σλδξκ δ δεά ζ ε λκφσλβ β 
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ΤζδεΪ/Πλκρσθ α 

υπκίαζζση θα  κεδηά 
Στπκδ κεδηυθ / Μ λκτη θ μ δ δσ β μ 

φαληκαση θ μ ηΫγκ κδ/                        
Υλβ δηκπκδκτη θ μ  ξθδεΫμ 

δηα κζκΰδεΫμ κεδηΫμ 

Οζδεσ έηα (EDTA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλο δολδ ησμ 1 παλαηΫ λου Χλπηα οΰλαφδεοέ αθαζυ Ϋμ HPLC G8, 

TOSOH Biosciences* 

1.Πλκ δκλδ ησμ ΰζυεκαυζδπηΫθβμ 
αδηκ φαδλέθβμ A1c (HbA1C) 

Τΰλά Υλπηα κΰλαφέα Ικθ καθ αζζαΰάμ 
Τοβζάμ πσ κ βμ (HPLC) 

Πλο δολδ ησμ 1 παλαηΫ λου Χλπηα οΰλαφδεοέ αθαζυ Ϋμ HPLC 
VARIANT II, BIORAD* 

1.Πλκ δκλδ ησμ αδηκ φαδλδθυθ  A2, F 

   (HbA2/HbF) 

Τΰλά Υλπηα κΰλαφέα Ικθ καθ αζζαΰάμ 
Τοβζάμ πσ κ βμ (HPLC) 

Πλο δολδ ησμ 10 παλαηΫ λπθ υ σηα οδ αδηα οζοΰδεοέ αθαζυ Ϋμ 
ADVIA 2120i, SIEMENS

*
 

1. δηκ φαδλέθβ (HBG) Φπ κη λδεά 

2. λυγλΪ αδηκ φαέλδα (RBC) Κυ αλκη λέα λκάμ 

3. ΜΫ κμ σλκμ λυγλυθ (MCV) Κυ αλκη λέα λκάμ 

4. Λ υεΪ αδηκ φαέλδα (WBC) Κυ αλκη λέα λκάμ 

5. δηκπ Ϊζδα (PLTs) Κυ αλκη λέα λκάμ 

6. δηα κελέ βμ (HCT) Τπκζκΰδ δεά : % = RBC x MCV/10  

7. ΜΫ β πκ σ β α αδηκ φαδλέθβμ εα Ϊ 
λυγλσ (MCH) 

Τπκζκΰδ δεά : HBG /RBC  

8. ΜΫ β πυεθσ β α αδηκ φαδλέθβμ εα Ϊ 
λυγλσ (MCHC) 

Τπκζκΰδ δεά : (HBG /RBC) x MCV 

9. τλκμ εα αθκηάμ λυγλυθ 
αδηκ φαδλέπθ (RDW) 

Κυ αλκη λέα λκάμ 

10. ΜΫ κμ σΰεκμ αδηκπ αζέπθ (MPV) Κυ αλκη λέα λκάμ 

κεδηΫμ Πάιβμ έηα κμ 

ΠζΪ ηα αέηα κμ 
(εδ λδεσ κιτ) 

Πλο δολδ ησμ 7 παλαηΫ λπθ υ σηα ομ αθαζυ άμ  Sysmex CS5100*  

1. Υλσθκμ πλκγλκηίέθβμ (PT sec) Πβιδκη λδεά 

2. Υλσθκμ πλκγλκηίέθβμ (PT %) Πβιδκη λδεά 

3. Υλσθκμ πλκγλκηίέθβμ (PTINR) Πβιδκη λδεά 

4. Υλσθκμ  η λδευμ θ λΰκπκδβηΫθβμ 
γλκηίκπζα έθβμ (APTT) 

Πβιδκη λδεά 

5. Ιθπ κΰσθκυ θ λΰσ β α (FIB) Πβιδκη λδεά 

6. D-Dimer θκ κγκζπ δη λδεά 

7. θ δγλκηίέθβ ΙΙΙ ( Σ ΙΙΙ) Υλπηα κη λδεά 

θκ κζκΰδεΫμ κεδηΫμ 

Ολσμ αέηα κμ 

 

 

 

 

Πλο δολδ ησμ 1 παλαηΫ λου AP16IF PLUS /Μδελο εσπδο 
θο οφγολδ ηοτ 

θ δπυλβθδεΪ αθ δ υηα α ( Ν ) ηη κμ θκ κφγκλδ ησμ (IFA) 

Πλο δολδ ησμ 9 παλαηΫ λπθ υ σηα ομ θο οχβηδεσμ αθαζυ άμ 
ZenitRaMENARINI* 
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ΤζδεΪ/Πλκρσθ α 

υπκίαζζση θα  κεδηά 
Στπκδ κεδηυθ / Μ λκτη θ μ δ δσ β μ 

φαληκαση θ μ ηΫγκ κδ/                        
Υλβ δηκπκδκτη θ μ  ξθδεΫμ 

 

Ολσμ αέηα κμ ( υθΫξ δα) 
1. θ δ υηα α Ϋθαθ δ εξυζέ ηα κμ 

πυλβθδευθ αθ δΰσθπθ (anti-ENA) 
Υβη δκφπ ατΰ δα(CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

2. θ δ υηα α Ϋθαθ δ δπζάμ Ϋζδεαμ 
DNA (anti-dsDNA) 

Υβη δκφπ ατΰ δα(CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

3. θ δεαλ δκζδπδθδεΪ αθ δ υηα α IgG 
(aCL IgG) 

Υβη δκφπ ατΰ δα(CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

4. θ δεαλ δκζδπδθδεΪ αθ δ υηα α IgM 
(aCL IgM) 

Υβη δκφπ ατΰ δα(CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

5. θ έ-B2 ΰζυεκπλπ ρθδεΪ αθ δ υηα α 
IgG (aί2GPI IgG) 

Υβη δκφπ ατΰ δα(CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

6. θ έ- 2 ΰζυεκπλπ ρθδεΪ αθ δ υηα α 
IgM (aί2GPI IgM) 

Υβη δκφπ ατΰ δα(CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

7. θ δΰζκδα δθδεΪ αθ δ υηα α IgG (a-

DGP IgG) 
Υβη δκφπ ατΰ δα(CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

8. θ δΰζκδα δθδεΪ αθ δ υηα α IgA (a-

DGP IgA) 
Υβη δκφπ ατΰ δα(CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

9. θ δ υηα α λαθ ΰζκυ αηδθΪ βμ IgA 

(anti-tTG IgA) 
Υβη δκφπ ατΰ δα(CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

*Η α αφο   πο  ο ο α α  ου α α υ  πα απ π   υ  α α υ  ο ο α  α ο ο π ω ο ο α α  

** IFCC: International Federation of Clinical Chemistry 

***Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie 

 

Σσπκμ αιδκζσΰβ βμ: Μσθδη μ ΰεα α Ϊ δμ λΰα βλέου, Κπθ αθ δθουπσζ πμ 38, 11854, Κ λαη δεσμ, γάθα. 

ικυ δκ κ βηΫθκδ υπ τγυθκδ υπκΰλαφάμ: Χλ. Ν έθαμ , Π. Χα αβία δζ έου. 
 

Σκ παλσθ Π έκ δαπέ υ βμ αθ δεαγδ Ϊ κ αθ έ κδξκ πλκβΰκτη θκ η  βη λκηβθέα 08.03.2018. 
Σκ Πδ κπκδβ δεσ δαπέ υ βμ η  λ. 662-6, εα Ϊ  ΛΟΣ EN ISO 15189:2012, δ ξτ δ ηΫξλδ δμ  21.03.2022. 

 
 

γάθα, 07 Ικυθέκυ 2018     

                                                   

                                                                                                        

 

                                                                                                        Κπθ αθ έθκμ κυ δθΪμ 

                                                                                                                 υ ω  Σ ου ο  ου .ΣΥ. . 
                                                                                                

 

                                                                                                    

                                                                                                   



 ζ 1  απσ 4           ΠαλΪλ βηα G1/ 7 κυ Πδ κπκδβ δεκτ .Τ. . λ.662-6             07.06.2018 

γθδεσ τ βηα δαπέ υ βμ 

 

Παράρ ημα G1/Α7 ου Π οπο η ού Αρ. 662-6 
 

ΠΙΗΜΟ Π ΙΟ Φ ΡΜΟΓΗ βμ Ι ΠΙΣ ΤΗ  
κυ 

Κζδθδεκτ λΰα βλέκυ 
βμ 

Ι ΙΩΣΙΚ  ΤΝ Σ ΙΡΙΣΙΚ  Ι ΓΝΩΣΙΚ  ΡΓ ΣΗΡΙ  MEDISYN 

ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ι ΣΡΙΚΗ ΝΩΝΤΜΗ Σ ΙΡΙ  –  

ΤΠΟΚ Σ ΣΗΜ  Θ  ΛΟΝΙΚΗ 
 

 

ΤζδεΪ/Πλκρσθ α 
υπκίαζζση θα  κεδηά 

Στπκδ κεδηυθ / Μ λκτη θ μ δ δσ β μ 
φαληκαση θ μ ηΫγκ κδ/                        

Χλβ δηκπκδκτη θ μ  ξθδεΫμ 

θκ κξβηδεΫμ κεδηΫμ 

Ολσμ έηα κμ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλο δολδ ησμ 25 παλαηΫ λπθ υ σηα οδ θο οζοΰδεοέ θαζυ Ϋμ 
Centaur SIEMENS* 

1. ί-Χκλδαεά Γκθα κ λκπέθβ (ί-HCG) Χβη δκφπ ατΰ δα  (CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

2.Πλκΰ λσθβ (PRG) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
3.Οδ λα δσζβ (E2) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
4.Καλεδθκ ηίλυïεσ θ δΰσθκ (CEA) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) (Μβ 

αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 
5. Καλεδθδεσ θ δΰσθκ 19-9 (CA-19.9) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) (Μβ 

αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 
6. Καλεδθδεσ θ δΰσθκ 15-3 (CA-15.3) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) (Μβ 

αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 
7. Καλεδθδεσ θ δΰσθκ 125 (CA-125) Χβη δκφπ ατΰ δα  (CLIA) (Μβ 

αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 
8.α- ηίλυïεά Πλπ θβ (AFP) Χβη δκφπ ατΰ δα  (CLIA) (Μβ 

αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 
9. δ δεσ Πλκ α δεσ θ δΰσθκ (PSA) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) (Μβ 

αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 
10. ζ τγ λκ δ δεσ Πλκ α δεσ θ δΰσθκ 

(FPSA) 

Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

11.Λσΰκμ: FPSA/  PSA  Τπκζκΰδ δεά  

12. Φ λλδ έθβ (FERRITIN) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA)  (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

13. δ αηέθβ B12 Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
(αθ αΰπθδ δεά) 



 ζ 2  απσ 4           ΠαλΪλ βηα G1/ 7 κυ Πδ κπκδβ δεκτ .Τ. . λ.662-6             07.06.2018 

ΤζδεΪ/Πλκρσθ α 
υπκίαζζση θα  κεδηά 

Στπκδ κεδηυθ / Μ λκτη θ μ δ δσ β μ 
φαληκαση θ μ ηΫγκ κδ/                        

Χλβ δηκπκδκτη θ μ  ξθδεΫμ 

 

Ολσμ έηα κμ ( υθΫξ δα) 
14. Φυζζδεσ Οιτ (FOLATE) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
15. Ωκγυζαεδκ λσπκμ Ολησθβ (FSH) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) (Μβ 

αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 
16. Ωξλδθκ λσπκμ Ολησθβ (LH) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) (Μβ 

αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 
17 Πλκζαε έθβ (PRL) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) (Μβ 

αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 
18. Θυλ κ δ κ λσπκμ Ολησθβ (TSH) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) (Μβ 

αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 
19.Θυλκιέθβ Οζδεά (ΣT4) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
20. Σλδïπ κγυλκθέθβ κζδεά (ΣT3) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
21. Θυλκιέθβ ζ τγ λβ (FT4) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
22. Σλδïπ κγυλκθέθβ ζ τγ λβ (FT3) Ηζ ε λκξβη δκφπ ατΰ δα  (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
23. θ δγυλ κ φαδλδθδεΪ αθ δ υηα α 
(anti-TG) 

Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
(αθ αΰπθδ δεά) 

24. θ δ υηα α Ϋθαθ δ βμ γυλ κ δ δεάμ 
υπ λκι δ Ϊ βμ (anti-TPO) 

Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
Ολσμ ά πζΪ ηα αέηα κμ 
(EDTA) 

25. Παλαγκλησθβ (Ϊγδε β) (iPTH) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

Ολσμ έηα κμ Πλο δολδ ησμ 8 δ δευθ πλπ ρθυθ υ σηα ομ δοχβηδεσμ θαζυ άμ 
Siemens Advia 1800* 

1. υηπζάλπηα C3  θκ κγκζκ δη λδεά (ITA) 

2. υηπζάλπηα C4  θκ κγκζκ δη λδεά (ITA) 

3. θ δ λ π κζυ έθβ Ο (ASTO)  θκ κγκζκ δη λδεά (ITA) 

4. Ρ υηα κ δ άμ ΠαλΪΰπθ (πκ κ δεσ) 
(RF) 

θκ κγκζκ δη λδεά (ITA) 

5. C θ δ λυ α Πλπ θβ (πκ κ δεά) 
(CRP) 

θκ κγκζκ δη λδεά (ITA) 

6. θκ κ φαδλέθβ  (IgA) θκ κγκζκ δη λδεά (ITA) 

7. θκ κ φαδλέθβ G (IgG) θκ κγκζκ δη λδεά (ITA) 

8. θκ κ φαδλέθβ M (IgM) θκ κγκζκ δη λδεά (ITA) 

Πλο δολδ ησμ 1 δ δεάμ πλπ θβμ υ σηα οδ θο οχβηδεοέ αθαζυ Ϋμ 
Centaur SIEMENS* 

1. θκ κ φαδλέθβ  (IgE) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

δκξβηδεΫμ κεδηΫμ 

Ολσμ έηα κμ 

 

 

 

 

 

Πλο δολδ ησμ 32 παλαηΫ λπθ υ σηα ομ δοχβηδεσμ θαζυ άμ 

Siemens ADVIA 1800* 

1. Οζδεά Χκζβ λσζβ (TC) θαυηδεά - ξλπηα κη λδεά (CHOD - 
PAP) 

2. HDL Χκζβ λσζβ (HDL-C) θαυηδεά - ξλπηα κη λδεά (PEG) 

3.Σλδΰζυε λέ δα (TGs) θαυηδεά - ξλπηα κη λδεά (GPO - 
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ΤζδεΪ/Πλκρσθ α 
υπκίαζζση θα  κεδηά 

Στπκδ κεδηυθ / Μ λκτη θ μ δ δσ β μ 
φαληκαση θ μ ηΫγκ κδ/                        

Χλβ δηκπκδκτη θ μ  ξθδεΫμ 

 

 

 

 

Ολσμ έηα κμ ( υθΫξ δα) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAP) 

4.VLDL Χκζβ λσζβ (VLDL-C) Τπκζκΰδ δεΪ απσ TRIG ( θαυηα δεά-

Χλπηα κη λδεά) 
5. γβλπηα δεσμ έε βμ ((TC)/ (HDL-C)) Τπκζκΰδ δεά απσ: 

Οζδεά Χκζβ λσζβ (TC) / HDL 

Χκζβ λσζβ (HDL-C)  

6.Μβ-HDL-C Τπκζκΰδ δεά απσ: 
Οζδεά Χκζβ λσζβ (TC) - HDL 

Χκζβ λσζβ (HDL-C)  

7.Λδπέ δα ΟζδεΪ Τπκζκΰδ δεΪ απσ CHOL εαδ TRIG 
( θαυηα δεά-Χλπηα κη λδεά) 

8.Φπ φκζδπέ δα Τπκζκΰδ δεΪ απσ CHOL ( θαυηα δεά-

Χλπηα κη λδεά) 
9. έ βλκμ (Fe) Χλπηα κη λδεά (Ferrozine) 

10. ζίκυηέθβ (ALB) Χλπηα κη λδεά (Bromcresol Green) 

11.ΟζδεΫμ Πλπ θ μ (ΣP) Χλπηα κη λδεά (Biuret) 

12.ΟζδεΫμ φαδλέθ μ SF Τπκζκΰδ δεΪ απσ:  
ΟζδεΫμ Πλπ θ μ (ΣP) - ζίκυηέθβ 
(ALB)  

13.Λ υεπηα δεσ πβζέεκ (ALB/SF) 

 

Τπκζκΰδ δεΪ απσ:  
ζίκυηέθβ (ALB) / φαδλέθ μ SF 

14. ίΫ δκ Οζδεσ (Ca) Χλπηα κη λδεά (OCPC) 

15. Μαΰθά δκ (Mg) Χλπηα κη λδεά (Xylidyl blue) 

16.Φυ φκλκμ θσλΰαθκμ ( P) Χλπηα κη λδεά (Phosphomolybdate) 

17.Γζυεσαβ (GLU) θαυηδεά - ξλπηα κη λδεά (GOD - 
PAP) 

18. Κλ α δθέθβ (CREA ) θαυηδεά - ξλπηα κη λδεά (Jaffe) 

19. Ουλέα (UREA) θαυηδεά - εδθβ δεά - ξλπηα κη λδεά 
(Urease) 

20. Ω ηπ δεσ β α Ολκτ Τπκζκΰδ δεΪ απσ: Γζυεσαβ (GLU) 
ΝΪ λδκ (Na) εαδ Ουλέα (UREA),  

21.Άαπ κ Ολκτ Τπκζκΰδ δεΪ απσ: Ουλέα (UREA)  

22. Ουλδεσ Οιτ (UA) θαυηδεά - ξλπηα κη λδεά (Uricase -
Peroxidase) 

23. παλ δεά ηδθκ λαθ φ λΪ β 

      (AST/SGOT) 

Χλπηα κη λδεά (IFCC**) 

24. ηδθκ λαθ φ λΪ β βμ ζαθέθβμ  
      (ALT/SGPT) 

Χλπηα κη λδεά (IFCC**) 

25. ΰ-Γζκυ αηυζδεά-Σλαθ φ λΪ β (ΰGT) θαυηδεά - ξλπηα κη λδεά ΰ-Glutamyl-

3-carboxy-4nitroanillide 

26. Γαζαε δεά φυ λκΰκθΪ β (LDH) θαυηδεά - ξλπηα κη λδεά  (P-L) 

(DGKC***) 

27. ζεαζδεά Φπ φα Ϊ β (ALP) Χλπηα κη λδεά (IFCC**) 

28.Κλ α δθδεά ΚδθΪ β (CK/CPK) θαυηδεά - ξλπηα κη λδεά (IFCC**) 
29. Χκζ λυγλέθβ Οζδεά (TBIL) Χλπηα κη λδεά DPD 

30. ηυζΪ β (AMY) θαυηδεά - ξλπηα κη λδεά IFCC** 
(G7-PNP) 



 ζ 4  απσ 4           ΠαλΪλ βηα G1/ 7 κυ Πδ κπκδβ δεκτ .Τ. . λ.662-6             07.06.2018 

ΤζδεΪ/Πλκρσθ α 
υπκίαζζση θα  κεδηά 

Στπκδ κεδηυθ / Μ λκτη θ μ δ δσ β μ 
φαληκαση θ μ ηΫγκ κδ/                        

Χλβ δηκπκδκτη θ μ  ξθδεΫμ 

 

 

 

 

31. ΚΪζδκ (K) Ικθ κ πδζ ε δεΪ βζ ε λσ δα (ISE) 

32. ΝΪ λδκ (Na) Ικθ κ πδζ ε δεΪ βζ ε λσ δα (ISE) 

δηα κζκΰδεΫμ κεδηΫμ 

Οζδεσ έηα (EDTA) 
 

 

 

Πλο δολδ ησμ 1 παλαηΫ λου Χλπηα οΰλαφδεοέ αθαζυ Ϋμ HPLC G7 

TOSOH Biosciences* 

1.Πλκ δκλδ ησμ ΰζυεκαυζδπηΫθβμ 
αδηκ φαδλέθβμ A1c (HbA1C) 

Τΰλά Χλπηα κΰλαφέα Ικθ καθ αζζαΰάμ 
Τοβζάμ πσ κ βμ (HPLC) 

*Η α αφο   πο  ο ο α α  ου α α υ  πα απ π   υ  α α υ  ο ο α  α ο ο π ω ο ο α α  

** IFCC: International Federation of Clinical Chemistry 

***Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie 

 

Σσπκμ αιδκζσΰβ βμ: Μσθδη μ ΰεα α Ϊ δμ λΰα βλέου, 26
βμ Οε πίλέου 42, 54627, Θ αζοθέεβ. 

ικυ δκ κ βηΫθκδ υπ τγυθκδ υπκΰλαφάμ: Χλ. Ν έθαμ , Π. Χα αβία δζ έου, . ΝαζηπΪθ β. 

 

Σκ παλσθ Π έκ δαπέ υ βμ αθ δεαγδ Ϊ κ αθ έ κδξκ πλκβΰκτη θκ η  βη λκηβθέα 08.03.2018. 

Σκ Πδ κπκδβ δεσ δαπέ υ βμ η  λ. 662-6, εα Ϊ  ΛΟΣ EN ISO 15189:2012, δ ξτ δ ηΫξλδ δμ 21.03.2022. 

 

 

γάθα, 07 Ικυθέκυ 2018     

                                                   

                                                                                                        

 

                                                                                                        Κπθ αθ έθκμ κυ δθΪμ 

                                                                                                                υ ω  Σ ου ο  ου .ΣΥ. . 
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γθδεσ τ βηα δαπέ υ βμ 

 

Παράρ ημα G1/ 7 ου Π οπο η ού ρ. 662-6 
 

ΠΙΗΜΟ Π ΙΟ Φ ΡΜΟΓΗ βμ Ι ΠΙΣ ΤΗ  
κυ 

Κζδθδεκτ λΰα βλέκυ 
βμ 

Ι ΙΩΣΙΚ  ΤΝ Σ ΙΡΙΣΙΚ  Ι ΓΝΩΣΙΚ  ΡΓ ΣΗΡΙ  MEDISYN 

ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ι ΣΡΙΚΗ ΝΩΝΤΜΗ Σ ΙΡΙ  –  

ΤΠΟΚ Σ ΣΗΜ  ΗΡ ΚΛ ΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 
 
 

ΤζδεΪ/Πλκρσθ α 
υπκίαζζση θα  κεδηά 

Στπκδ κεδηυθ / Μ λκτη θ μ δ δσ β μ 
φαληκαση θ μ ηΫγκ κδ/                        

Χλβ δηκπκδκτη θ μ  ξθδεΫμ 

θκ κξβηδεΫμ κεδηΫμ 

Ολσμ έηα κμ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλο δολδ ησμ 21 παλαηΫ λωθ υ σηα οδ θο οζοΰδεοέ θαζυ Ϋμ 
Centaur SIEMENS* 

1.Καλεδθκ ηίλυïεσ θ δΰσθκ (CEA) Ηζ ε λκξβη δκφπ ατΰ δα (ECLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

2. Καλεδθδεσ θ δΰσθκ 19-9 (CA-19.9) Ηζ ε λκξβη δκφπ ατΰ δα (ECLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

3. Καλεδθδεσ θ δΰσθκ 15-3 (CA-15.3) Ηζ ε λκξβη δκφπ ατΰ δα (ECLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

4. Καλεδθδεσ θ δΰσθκ 125 (CA-125) Ηζ ε λκξβη δκφπ ατΰ δα  (ECLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

5.α- ηίλυïεά Πλπ θβ (AFP) Ηζ ε λκξβη δκφπ ατΰ δα  (ECLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

6. δ δεσ Πλκ α δεσ θ δΰσθκ (PSA) Ηζ ε λκξβη δκφπ ατΰ δα (ECLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

7. ζ τγ λκ δ δεσ Πλκ α δεσ θ δΰσθκ 
(FPSA) 

Ηζ ε λκξβη δκφπ ατΰ δα (ECLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

8.Λσΰκμ: FPSA/  PSA  Τπκζκΰδ δεά  
 

9. Φ λλδ έθβ (FERRITIN) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA)  (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

10. δ αηέθβ B12 Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
(αθ αΰπθδ δεά) 

11. Φυζζδεσ Οιτ (FOLATE) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
12. Ωκγυζαεδκ λσπκμ Ολησθβ (FSH) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) (Μβ 

αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 
13. Ωξλδθκ λσπκμ Ολησθβ (LH) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) (Μβ 

αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 
14. Πλκζαε έθβ (PRL) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) (Μβ 

αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 
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ΤζδεΪ/Πλκρσθ α 
υπκίαζζση θα  κεδηά 

Στπκδ κεδηυθ / Μ λκτη θ μ δ δσ β μ 
φαληκαση θ μ ηΫγκ κδ/                        

Χλβ δηκπκδκτη θ μ  ξθδεΫμ 

 

Ολσμ έηα κμ ( υθΫξ δα) 

15. Θυλ κ δ κ λσπκμ Ολησθβ (TSH) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) (Μβ 
αθ αΰπθδ δεά τπκυ « Ϊθ κυδ μ») 

16.Θυλκιέθβ Οζδεά (ΣT4) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
17. Σλδïπ κγυλκθέθβ κζδεά (ΣT3) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
18. Θυλκιέθβ ζ τγ λβ (FT4) Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
19. Σλδïπ κγυλκθέθβ ζ τγ λβ (FT3) Ηζ ε λκξβη δκφπ ατΰ δα  (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 
20. θ δγυλ κ φαδλδθδεΪ αθ δ υηα α 
(anti-TG) 

Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 
(αθ αΰπθδ δεά) 

21. θ δ υηα α Ϋθαθ δ βμ γυλ κ δ δεάμ 
υπ λκι δ Ϊ βμ (anti-TPO) 

Χβη δκφπ ατΰ δα (CLIA) 

(αθ αΰπθδ δεά) 

δκξβηδεΫμ κεδηΫμ 

Ολσμ έηα κμ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλο δολδ ησμ 7 παλαηΫ λωθ υ σηα ομ δοχβηδεσμ θαζυ άμ 
Siemens ADVIA 1800* 

1. Οζδεά Χκζβ λσζβ (TC) θαυηδεά - ξλπηα κη λδεά (CHOD - 
PAP) 

2. ίΫ δκ Οζδεσ (Ca) Χλπηα κη λδεά (OCPC) 

3.Φυ φκλκμ θσλΰαθκμ ( P) Χλπηα κη λδεά (Phosphomolybdate) 

4.Γζυεσαβ (GLU) θαυηδεά - ξλπηα κη λδεά (GOD - 
PAP) 

5. Κλ α δθέθβ (CREA ) θαυηδεά - ξλπηα κη λδεά (Jaffe) 

6. ΚΪζδκ (K) Ικθ κ πδζ ε δεΪ βζ ε λσ δα (ISE) 

7. ΝΪ λδκ (Na) Ικθ κ πδζ ε δεΪ βζ ε λσ δα (ISE) 

δηα κζκΰδεΫμ κεδηΫμ 

Οζδεσ έηα (EDTA) 
 

 

 

Πλο δολδ ησμ 1 παλαηΫ λου Χλωηα οΰλαφδεοέ αθαζυ Ϋμ HPLC G7 

1 εαδ 2 TOSOH Biosciences* 

1.Πλκ δκλδ ησμ ΰζυεκαυζδπηΫθβμ 
αδηκ φαδλέθβμ A1c (HbA1C) 

Τΰλά Χλπηα κΰλαφέα Ικθ καθ αζζαΰάμ 
Τοβζάμ πσ κ βμ (HPLC) 

*Η α αφο   πο  ο ο α α  ου α α υ  πα απ π   υ  α α υ  ο ο α  α ο ο π ω ο ο α α  

** IFCC: International Federation of Clinical Chemistry 

***Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie 

 

Σσπκμ αιδκζσΰβ βμ: Μσθδη μ ΰεα α Ϊ δμ λΰα βλέου,  γθδεάμ θ δ Ϊ ωμ 85,  78133, ΗλΪεζ δο Κλά βμ. 

ικυ δκ κ βηΫθκδ υπ τγυθκδ υπκΰλαφάμ: Χλ. Ν έθαμ , Π. Χα αβία δζ έου, Γ. Πα λΪεβμ. 

 

Σκ παλσθ Π έκ δαπέ υ βμ αθ δεαγδ Ϊ κ αθ έ κδξκ πλκβΰκτη θκ η  βη λκηβθέα 08.03.2018. 
Σκ Πδ κπκδβ δεσ δαπέ υ βμ η  λ. 662-6, εα Ϊ  ΛΟΣ EN ISO 15189:2012, δ ξτ δ ηΫξλδ δμ  21.03.2022. 

 

 

γάθα, 07 Ικυθέκυ 2018     

                                                   

                                                                                                        

 

                                                                                                        Κπθ αθ έθκμ κυ δθΪμ 

                                                                                                                 υ ω  Σ ου ο  ου .ΣΥ. . 
                                                                                                














