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Η Femtonics είναι μια Ουγγρική Ιατροτεχνολογική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή μικροσκοπίων. 

Μέσω καινοτόμων τεχνολογιών έχει αναπτύξει μια μεγάλη γκάμα βιολογικών εφαρμογών in vivo και in vitro. 

Ξεχωρίζει για το υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, τις επιστημονικές γνώσεις, το υπόβαθρο και την εμπειρία της, 

ενώ έχει κερδίσει επιχορηγήσεις και βραβεία λόγω των πρωτοποριακών επιστημονικών αποτελεσμάτων της, 

με 20 παγκόσμια ρεκόρ. Με αφορμή τη νέα επιδημία του COVID-19, η Femtonics ανέπτυξε  

πρωτοποριακές Ιατροτεχνολογικές λύσεις που επιτρέπουν την άμεση και καλύτερη ανταπόκριση 

απέναντι στο COVID-19. 
 

 

Κινητή Μονάδα εργαστηρίου για COVID-19 Test και γρήγορο έλεγχο πληθυσμού 
 

 Η ταχεία αναγνώριση νέων κρουσμάτων και η άμεση απομόνωση 

τους αποτελεί κλειδί για τον περιορισμό της πανδημίας. Με τις 

κινητές εργαστηριακές μονάδες οι πολίτες μπορούν να ελεγχθούν 

άμεσα για ενδεχόμενη μόλυνση από το COVID-19, παρέχοντας 

σημαντική βοήθεια στον γρήγορο έλεγχο του πληθυσμού. Το φορητό 

εργαστήριο είναι ανεξάρτητο από αστικές υποδομές, είναι 

μετακινούμενο και μπορεί να εγκατασταθεί σε σχεδόν οποιοδήποτε 

περιβάλλοντα χώρο όπως είναι τα αεροδρόμια, τα ξενοδοχεία, τα 

γήπεδα, οι χώροι εργασίας, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, οι κεντρικοί 

σταθμοί των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα στρατόπεδα, κ.α. 

Αποτελείται από μία μονάδα επεξεργασίας δείγματος (εργαστήριο απομόνωσης) μέσα σε ένα κλιματιζόμενο 

κοντέινερ (CN10), μία μονάδα ανάλυσης δείγματος (μονάδα PCR) αντίστοιχα μέσα σε ένα κλιματιζόμενο 

κοντέινερ (CN10) και μια μονάδα υδραυλικής εγκατάστασης. Το τρεχούμενο νερό, η αποχέτευση και η 

μονοφασική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι οι μόνες απαραίτητες τεχνικές υποδομές για τη λειτουργία 

του κινητού εργαστηρίου. Με εύκολες προς αποστείρωση εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες και σχεδόν 

μηδενικό κίνδυνο μόλυνσης του προσωπικού  (διαδικασία απενεργοποίησης των ιών).  

 

Πλεονεκτήματα: Τα κινητά εργαστήρια είναι σε θέση να επεξεργάζονται έως και 1000 δείγματα την ημέρα 

και να λειτουργούν 24ώρες/μέρα - 7 ημέρες/εβδομάδα. Είναι ανεξάρτητα από αστικές υποδομές, 

μετακινούμενα και μπορούν να εγκατασταθούν σε σχεδόν οποιοδήποτε περιβάλλοντα χώρο με απλή 

υδραυλική εγκατάσταση και παροχή μονοφασικού ηλεκτρικού ρεύματος. Η κινητή εργαστηριακή μονάδα 

μπορεί να λειτουργήσει από επαγγελματίες με εμπειρία σε εργαστήριο επιπέδου BSL-2, ενώ η Femtonics 

παρέχει ειδική εκπαίδευση.  Διαβάστε περισσότερα 

 

 
 
 
 

 

FEMTONICS 
 

 
 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter της HEPA Greece εδώ 
 

https://femtonics.eu/
https://www.hepaoffice.gr/wp-content/uploads/files/BROS-COVIDMobilecontainer-001-EN.pdf
https://www.hepaoffice.gr/matchmaking/business-listing/anti-covid-19/femtonics-mobile-laboratory-for-covid-19-testing/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f


 
 
 
 
 
 

 
 
Διαγνωστικά Tests COVID-19 (RT-PCR based)  

 
Το κιτ διαγνωστικών δοκιμών της Femtonics παρέχει πλήρη 

διαγνωστική λύση για το COVID-19. Περιέχει μια συσκευή 

δειγματοληψίας και απομόνωσης του ιού, ένα κιτ εξαγωγής RNA του 

ιού και ένα κιτ ποσοτικού προσδιορισμού SARS-Cov-2. Η συσκευή 

δειγματοληψίας απενεργοποιεί αμέσως τους ιούς, επιτρέποντας τον 

ασφαλή χειρισμό και τη μεταφορά του δείγματος. Το κιτ εξαγωγής 

AviRNA έχει σχεδιαστεί για γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό 

υψηλής ποιότητας RNA ιού (νουκλεϊκό οξύ που περιλαμβάνει τις 

γενετικές πληροφορίες πολλών ιών). Σε σύγκριση με τις 

προηγούμενες μεθόδους PCR, το συγκεκριμένο test PCR 

διενεργείται σε πραγματικό χρόνο επιτρέποντας τη γρήγορη ανίχνευση του RNA σε πραγματικό χρόνο. Όλες 

οι συσκευές και τα αντιδραστήρια του πακέτου έχουν πιστοποιηθεί CE / IVD και είναι κατάλληλα για 

διαγνωστικούς σκοπούς. 

 

Πλεονεκτήματα:  Είναι γρήγορη (η τελική διάγνωση χρειάζεται περίπου 17 λεπτά), ακριβής και ασφαλής 

μέθοδος, ενώ δεν προκύπτει ανάγκη για μεθόδους ανίχνευσης του ιού μετά από αυτή. Πραγματοποιείται σε 

πραγματικό χρόνο με μόνο μία επεξεργασία για τον εντοπισμό του ιού από το κιτ ποσοτικού προσδιορισμού.   

Διαβάστε Περισσότερα 

 

 

Ultra-fast Digital Test για ανίχνευση ιών SARS- COV-2 
 

Με στόχο την ασφαλή αύξηση της κινητικότητας των πολιτών και την πραγματική υποστήριξη στην ανάπτυξη 

της οικονομίας ακόμη και σε πανδημικές καταστάσεις, η Femtonics σε συνεργασία με άλλες επιστημονικές 

εταιρείες και Ιδρύματα της Ουγγαρίας (Avicor Ltd, ELTE TTK και PPKE Faculty of Science) βρίκσεται σε φάση 

ανάπτυξης ενός νέου ταχείας διάγνωσης τεστ με χρήση γενετικής μεθόδου και όχι με χρήση αντίσωματων, 

παρόμοια και αξιόπιστη με τη μέθοδο PCR, αλλά πολύ πιο γρήγορη. To test θα παρέχει έγκυρη διάγνωση 

εντός 15 λεπτών (με απώτερο στόχο να φτάσει τα 5-10 λεπτά), με ελάχιστη προετοιμασία δείγματος και με τη 

δυνατότητα να εφαρμόζεται οπουδήποτε λόγω της φορητής ψηφιακής συσκευής του (στο μέγεθος ενός 

κινητού). Το τεστ αναμένεται να είναι έτοιμο προς διάθεση μέχρι το τέλος του 2020.  

Διαβάστε περισσότερα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEMTONICS 
 

 
 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter της HEPA Greece εδώ 
 

https://www.hepaoffice.gr/wp-content/uploads/files/BROS-COVIDtest-Av_003_ENG_bs.pdf
https://www.hepaoffice.gr/wp-content/uploads/files/Presentation-ULTRA-FAST-DIGITAL-GENETIC-TEST.pdf
https://www.hepaoffice.gr/matchmaking/business-listing/anti-covid-19/femtonics-covid-19-test/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f


 

 

 

 
  
 
 
 

Ειδικό Σύστημα Φορητού Αναπνευστήρα έκτακτης ανάγκης COVID-19 (LUCA) 
 

 Το ειδικό σύστημα αναπνευστήρα LUCA είναι ένας 

επεμβατικός, πλήρως κλειστός αναπνευστήρας που 

αναπτύχθηκε για τον εξαερισμό υποβοηθούμενου ελέγχου, ο 

οποίος παρέχει υποστήριξη σε ασθενείς για ημέρες έως 

εβδομάδες. Η συσκευή είναι στιβαρή, στέκεται στο πάτωμα και 

μπορεί να τοποθετηθεί κοντά στο κρεβάτι του ασθενούς. Ένα 

φίλτρο ιού ανταλλαγής θερμότητας και υγρασίας τοποθετείται 

μεταξύ του μηχανήματος και του ασθενούς ενώ έχει 

εγκατασταθεί ένα ξεχωριστό φίλτρο ιών μεταξύ των δύο άκρων 

του αναπνευστικού κυκλώματος και του μηχανήματος. Ο 

εκπνεόμενος αέρας αποβάλλεται μέσω ενός ειδικού φίλτρου ιών 

υψηλής απόδοσης προστατεύοντας αποτελεσματικά το ιατρικό προσωπικό. Όλα τα μέρη που έρχονται σε 

επαφή με τον εκπνεόμενο αέρα του ασθενούς μπορούν να αποστειρωθούν ή να απορριφθούν. O 

σχεδιασμός της αναπνευστήρα πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή των ειδικών της ICU Ιατρικής σχολής του 

Πανεπιστημίου Semmelweis της Βουδαπέστης, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στην Ουγγαρία, από 

υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα που παράγονται και ελέγχονται στην ΕΕ. 

 

   Πλεονεκτήματα: Σταθερή και αξιόπιστη συσκευή, με ειδικό φίλτρο προστασίας και απομόνωσης των ιών, 

με εσωτερική μπαταρία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (διάρκειας τουλάχιστον 8 ωρών), όσο το δυνατόν 

πιο οικονομικό όσον αφορά την κατανάλωση οξυγόνου. Κατασκευασμένο και ελεγμένο από τη ΕΕ με υψηλής 

ποιότητας υλικά, έυκολο στην εκμάθηση της ορθής λειτρουργίας χρήσης του. 

Διαβάστε Περισσότερα  

 

 
Αναζήτηση Συνεργατών: Ο στόχος της  Femtonics είναι να αναπτύξει B2B συνεργασίες με Ελληνικές 
Ιατροτεχνολογικές Εταιρείες διανομής για όλα τα COVID-19 προϊόντα και λύσεις που διαθέτει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter της HEPA Greece εδώ 

 

 

 

FEMTONICS 
 

 
 

https://www.hepaoffice.gr/wp-content/uploads/files/BROS-LUCA-002_ENG_v7.pdf
https://www.hepaoffice.gr/matchmaking/business-listing/anti-covid-19/femtonics-emergency-ventilator/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f


 

 

 

 

 
 
Συσκευή Βαθμονόμησης Αναπνευστήρων 

H USCOM ιδρύθηκε το 2000 στην Ουγγαρία από τον ερευνητή καθηγητή Rob Phillips. Η USCOM 

εξειδικεύεται στην Καρδιαγγειακή Υγεία και παρέχει καινοτόμο μη παρεμβατικό εξοπλισμό καρδιαγγειακής 

και πνευμονικής παρακολούθησης. Η USCOM πιστή στην Έρευνα και Ανάπτυξη και ακολουθώντας τα 

νέα δεδομένα της πανδημίας του COVID-19, ανέπτυξε ένα νέο είδος προϊόντος, τη συσκευή VENTITEST. 

Η καινοτόμος συσκευή αναπτύχθηκε για να καλύψει την ταχέως αυξανόμενη ζήτηση για ακριβή 

βαθμονόμηση των αναπνευστήρων καθώς οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν ταχύτατα παγκοσμίως για τη 

διαχείριση σοβαρών περιπτώσεων COVID-19 και άλλων μολυσματικών ασθενειών. 

Το VENTITEST παρέχει υψηλή εγγύηση ορθού αποτελέσματος, χρησιμοποιώντας απλή και ακριβή 

μέτρηση της ροής, της πίεσης και του όγκου των αναπνευστικών βοηθητικών συσκευών όπως είναι οι 

αναπνευστήρες, οι συσκευές αναισθησίας, τα οικιακά συστήματα αναπνευστήρων όπως το CPAP και τα 

συστήματα χορήγησης αναπνευστικών φαρμάκων. Λόγω της αυξημένης χρήσης τους οι συσκευές 

απαιτούν καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βαθμονόμηση ανάλογα με την τεχνολογία και την 

απαιτούμενη ακρίβεια της συσκευής. Το λογισμικό που συνοδεύει τη συσκευή παρέχει αρχειοθέτηση, 

απεικόνιση και ανάλυση κυματομορφών ροής, πίεσης και όγκου με εκτεταμένους υπολογισμούς, 

καταγραφή δεδομένων και δημιουργία και εκτύπωσης αναφορών δοκιμών. Το VENTITEST είναι η πρώτη 

ψηφιακή συσκευή βαθμονόμησης υπερήχων. 

Πλεονεκτήματα: Κάθε προϊόν είναι αποτέλεσμα χρόνων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 

καινοτομίας, με τα καινοτόμα προϊόντα της αντικαθιστά τις συμβατικές και πιο διαδεδομένες μεθόδους 

βοηθώντας στη δημιουργία νέου πρότυπου περίθαλψης στην υπέρταση, την καρδιακή ανεπάρκεια και 

την αγγειακή υγεία. 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της USCOM, είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές εταιρείες 

διανομής και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

USCOM 
 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter της HEPA Greece εδώ 
 

https://www.hepaoffice.gr/matchmaking/business-listing/anti-covid-19/uscom-ventitest/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f


 

 
 

 

 
 

Αναπνευστήρας 

Αποστειρωτής Ιατρικών Απόβλητων 

Η CELITRON είναι μια Ουγγρική Ιατροτεχνολογική εταιρεία με έμφαση στα συστήματα αποστείρωσης και 

επεξεργασίας βιολογικών αποβλήτων. Έχει διεθνή παρουσία, με περισσότερες από 400 μονάδες 

επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων και πάνω από 4000 αποστειρωτές ατμού σε περισσότερες από 80 χώρες 

παγκοσμίως. Η CELITRON αναπτύσσει και κατασκευάζει βιολογικά διαλύματα επεξεργασίας αποβλήτων για 

την Ιατρική, Φαρμακευτική και Γεωργική βιομηχανία και αποστειρωτές ατμού για έλεγχο μολύνσεων και 

διαδικασίες απολύμανσης σε οδοντιατρικά γραφεία, κλινικές και νοσοκομεία. Ακολουθώντας τις ανάγκες της 

εποχής, η CELITRON προσφέρει δύο λύσεις που σχετίζονται με το COVID-19: The Panther 5 Ventilator, 

έναν αναπνευστήρα στάθμης ICU και Celitron Integrated Sterilizer & Shredder (ISS), που παρέχει στις 

εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης την ευκαιρία όχι μόνο να επεξεργαστούν τα απόβλητά τους και με 

την πιο προηγμένη, φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία, αλλά και να μειώσουν σημαντικά το κόστος τους. 

PANTHER 5 VENTILATOR: Το Panther 5 Ventilator είναι ένας αναπνευστήρας επιπέδου ICU που 

χρησιμοποιεί έναν προηγμένο ανεμιστήρα μαζί με μια ειδικά σχεδιασμένη βαλβίδα ελέγχου ροής. Σε αντίθεση 

με άλλους αναπνευστήρες με βάση το φυσητήρα, αυτός ο σχεδιασμός παρέχει παροχή υψηλής ροής, με 

εξαιρετικά γρήγορη ανταπόκριση στη ζήτηση του ασθενούς και πολύ γρήγορη και σταθερή πίεση κατά τη 

διάρκεια αναπνοών πίεσης. Διαβάστε περισσότερα 

INTERGRATED STERILIZER & SHREDDER (ISS) by CELITRON: Το Integrated Sterilizer & Shredder είναι 

ένας αποστειρωτής ατμού με ενσωματωμένο εργαλείο τεμαχισμού, σχεδιασμένος για την άμεση μετατροπή 

αποβλήτων βιολογικού κινδύνου. Αφού υποβληθούν σε επεξεργασία από το ISS, τα απόβλητα είναι 

αποστειρωμένα και ασφαλή για απόρριψή τους ως κανονικά αστικά απόβλητα. Οι μονάδες χρησιμοποιούν 

μόνο ατμό και ηλεκτρικό ρεύμα για την επεξεργασία εξαιρετικά μολυσματικών απορριμμάτων νοσοκομείων, 

χωρίς να εκπέμπουν επιβλαβείς ουσίες (χωρίς καύση). Διαβάστε περισσότερα 

Πλεονεκτήματα: Τα προϊόντα της CELITRON συμμορφώνονται στα υψηλά πρότυπα της ΕΕ, κατέχοντας 

πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στην αγορά. Έχει παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες και κατέχει ηγετική 

θέση στην αγορά ιατρικών αποβλήτων. 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της CELITRON είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές εταιρείες 

διανομής και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα 

 

 

 

 

CELITRON 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter της HEPA Greece εδώ 
 

https://www.hepaoffice.gr/wp-content/uploads/files/PANTHER-VENTILATOR-PRESENTATION.pdf
https://www.hepaoffice.gr/wp-content/uploads/files/INTEGRATES-STERILIZER-PRESENTATION.pdf
https://www.hepaoffice.gr/matchmaking/business-listing/anti-covid-19/celitron-panther-5-ventilator/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f


 

 

 
 

 

 

Εξειδικευμένες Συσκευές ανάλυσης αίματος 

 

Η NORMA INSTRUMENTS είναι μια Ουγγρική Ιατροτεχνολογική  εταιρεία που ειδικεύεται στο σχεδιασμό και 

την κατασκευή υψηλής ποιότητας καινοτόμων συστημάτων ανάλυσης αίματος, in-vitro diagnostics (IVD). Ήταν 

από τις πρώτες εταιρείες που χρησιμοποίησαν μικρορρευστονική τεχνολογία η οποία της επέτρεψε να 

αναπτύξουν τους μικρότερους αναλυτές αιματολογίας με τη μικρότερη επεξεργασία όγκου δειγμάτων και 

τη μικρότερη κατανάλωση αντιδραστηρίων στον κόσμο. Ακολουθώντας τις ανάγκες της μετα -COVID-19 

εποχής, η NORMA INSTRUMENTS έχει προσθέσει ένα νέο δείκτη μέτρησης για το COVID-19, στον 

μικροσκοπικό αναλυτή αιματολογίας Norma Icon-5, που βοηθά στην ανίχνευση της σοβαρότητας της νόσου 

σε ασθενείς που έχουν διαγνωστεί θετικά για COVID-19. Αυτές οι συσκευές είναι ιδανικές για τις μονάδες 

φροντίδας ασθενών, όπως οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, τα Τμήματα Έκτακτης Ανάγκης, τα ιατρεία 

Γενικών Ιατρών, τις Τράπεζες Αίματος και τις Κινητές Μονάδες Φροντίδας, καθώς οι ασθενείς μπορούν να 

λάβουν ταχύτερη διάγνωση και θεραπεία, βοηθώντας στην πιο αποτελεσματική και ταχύτερη ανάκαμψη. 

Norma Icon-5 & Norma Icon-5 OP αναλυτές αιματολογίας από NORMA INSTRUMENTS 

Η NORMA INSTRUMENTS πρόσθεσε μια νέα παράμετρο στους αναλυτές τις Icon-5 και Icon-5 OP, το NLR 

(Neutrophil-to-Lymphocyte). Το NLR βρέθηκε να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που αποκαλύπτει τη 

συχνότητα εμφάνισης σοβαρών συμπτωμάτων σε ασθενείς που είχαν διαγνωστεί θετικά για COVID-19. 

Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η ηλικία του ασθενούς και η τιμή του NLR μπορεί να είναι μια πρώιμη ένδειξη της 

σοβαρότητας της νόσου. Οι συσκευές ανάλυσης της Norma με τη νέα παράμετρο NLR μπορεί να αποδειχθούν 

ένα εξαιρετικό εργαλείο για να βοηθήσουν τους γιατρούς στην πρώτη γραμμή της επιδημίας. Τα αποτελέσματα 

των μετρήσεων λαμβάνονται γρήγορα, γίνεται ταχύτερη διάγνωση βοηθώντας τους ασθενείς να λάβουν πιο 

γρήγορα θεραπεία συμβάλλοντας έτσι στην παροχή πιο αποτελεσματικής φροντίδας των ασθενών. Διαβάστε 

περισσότερα 

Πλεονεκτήματα: Οι αναλυτές του NORMA INSTRUMENTS λειτουργούν σε σχεδόν 70 χώρες μέσω ενός 

διαπιστευμένου και καλά εκπαιδευμένου δικτύου διανομής. Η εταιρεία έχει αποκτήσει πολλά διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας και βραβεία, με πιο σημαντικά το International Red Dot Design Award το 2014, το Hungarian 

Millennium Innovation Award το 2016 και το Hungarian Environmental Innovation Prize το 2018. 

 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της NORMA INSTRUMENTS είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές 

Ιατροτεχνολογικές εταιρείες και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα. 

 

 

 

NORMA INSTRUMENTS 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter της HEPA Greece εδώ 
 

https://www.hepaoffice.gr/wp-content/uploads/files/NORMA-INSTRUMENT-PRODUCT-PRESENTATION.pdf
https://www.hepaoffice.gr/wp-content/uploads/files/NORMA-INSTRUMENT-PRODUCT-PRESENTATION.pdf
https://www.hepaoffice.gr/matchmaking/business-listing/anti-covid-19/norma-instruments-hematology-analyzers/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f


 

 
 

 

 

Φορητή ακτινολογική μονάδα 

 

Η CONTROL-X MEDICAL είναι μια Ουγγρική Ιατροτεχνολογική εταιρεία παγκόσμιας κλάσης που αναπτύσσει 

διαγνωστικά συστήματα Ακτίνων Χ για Ιατρική και Κτηνιατρική χρήση. Προσφέρει μια ευρεία γκάμα προϊόντων 

με εξελιγμένα και αυτοματοποιημένα ακτινογραφικά συστήματα, με ευέλικτες διαμορφώσεις και χαμηλό 

συνολικό κόστος. Συμμετέχοντας στις διεθνείς εξελίξεις και στις νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν από την 

επιδημία του COVID-19, η CONTROL-X MEDICAL ανέπτυξε μια φορητή Διαγνωστική Ακτινογραφική μονάδα, 

εύκολη στη χρήση  (πρωταρχικό εργαλείο για την εκτίμηση των επιπλοκών των πνευμόνων που σχετίζονται 

με το COVID-19) που πραγματοποιεί ακτινογραφίες σε ασθενείς που βρίσκονται στο κρεβάτι. Το Digital Chest 

Radiographic System αποτελεί ιδανική επιλογή για την κάλυψη των απαιτήσεων του σύγχρονου 

πνευμονικού ελέγχου. Οι επιλογές στην αυτόματη παρακολούθηση βελτιστοποιούν την ταχύτερη ροή εργασίας 

καθώς το σύστημα ευθυγραμμίζεται αυτόματα με τις ρυθμίσεις του χειριστή. Περιέχει ενσωματωμένο 

υπερσύγχρονο σύστημα απόκτησης με μεγάλη ποικιλία ψηφιακών δεκτών υψηλής ανάλυσης, που παρέχει 

ανώτερη ποιότητα εικόνας για γρήγορες διαγνώσεις. Έχει βολικό, εύκολα προσβάσιμο έλεγχο δακτύλου με 

ψηφιακή οθόνη που υποστηρίζει την τοποθέτηση δέσμης. Μια ανατομικά προγραμματισμένη (APR), γεννήτρια 

εξαιρετικά υψηλής συχνότητας υποστηρίζει εκθέσεις χαμηλής δόσης και κάνει τη ρύθμιση παραμέτρων και την 

προετοιμασία γρήγορη και εύκολη. Διαβάστε περισσότερα 

 

Πλεονεκτήματα: Τα προϊόντα της CONTROL-X MEDICAL ελέγχονται συνεχώς σύμφωνα με τους 

παγκόσμιους κανονισμούς και απαιτήσεις (ISO, CE, FDA). Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εγκατασταθεί πάνω 

από 5.000 ιατρικά συστήματα CONTROL-X MEDICAL σε περισσότερες από 50 χώρες. Τα υψηλής ποιότητας 

ακτινογραφικά της συστήματα συνοδεύονται από άρτια τεχνική υποστήριξη που εξασφαλίζεται από κοινού 

μέσω των τοπικών διανομέων και του έμπειρου τεχνικού προσωπικού της με εργαλεία απομακρυσμένης 

διάγνωσης και συχνά μαθήματα κατάρτισης των εμπόρων & των διανομέων της. 

 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της CONTROL-X MEDICAL είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές 

Ιατροτεχνολογικές εταιρείες και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

CONTROL-X MEDICAL 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter του HEPA Greece εδώ 
 

https://www.hepaoffice.gr/wp-content/uploads/files/Control-X-Digital-Chest-RS.pdf
https://www.hepaoffice.gr/matchmaking/business-listing/anti-covid-19/control-x-medical-digital-chest-radiographic-system/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Εξειδικευμένες Συσκευές ανάλυσης αίματος 

 

H 77 ELEKTRONIKA είναι μια Ουγγρική Ιατροτεχνολογική εταιρεία που αναπτύσσει, παράγει και διαθέτει σε 

διεθνές επίπεδο in vitro διαγνωστικές ιατρικές συσκευές, κυρίως αναλυτές ούρων, μετρητές γλυκόζης αίματος 

και τα αναλώσιμα τους. Συμμετέχοντας ενεργά στις νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν για την προστασία από 

την επιδημία του COVID-19, η 77 Elektronika προσφέρει το Πλήρες Εργαστήριο ούρων, με τεχνολογία 

βασισμένη στη Τεχνητή Νοημοσύνη,  για τις ανάγκες της συνεχής παρακολούθησης των νεφρών και την 

αξιολόγηση της νεφρικής υγείας σε περιπτώσεις ασθενών COVID-19 . Το πλήρες εργαστήριο ούρων 

ακολουθεί μια καινούργια πατενταρισμένη τεχνική μέτρησης, η οποία ακολουθεί τον αυτοματισμό της 

παραδοσιακής χειροκίνητης μικροσκοπίας.  
 

 UriSed 3 PRO & LabUMat 2: Η αποτελεσματικότητα του αναλυτή ταινιών μέτρησης LabUMat 2 και του 

μικροσκοπικού αναλυτή ιζημάτων UriSed 3 PRO μεγιστοποιείται  χρησιμοποιώντας τα δύο όργανα μαζί ως 

ένα σύστημα. Η κοινή λειτουργία ενεργοποιείται με φυσικές και λογισμικές συνδέσεις μεταξύ LabUMat 2 και 

UriSed 3 PRO. Τα αποτελέσματα και των δύο μετρήσεων αποθηκεύονται σε μια κοινή βάση δεδομένων και 

αναφέρονται ως κοινή αναφορά. Λειτουργώντας χωρίς ειδικά αντιδραστήρια υγρών, τα όργανα UriSed 

λαμβάνουν πολλές εικόνες κάθε δείγματος μέσω του ενσωματωμένου μικροσκοπίου τους και αξιολογούν τις 

εικόνες χρησιμοποιώντας το Auto Image Evaluation Module (AIEM), ένα λογισμικό επεξεργασίας υψηλής 

ποιότητας εικόνας. Ο συνδυασμός LabUMat 2 και UriSed 3 PRO επιταχύνει την εργαστηριακή απόδοση και 

παρέχει την πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη λύση. Διαβάστε περισσότερα 

 

Πλεονεκτήματα: Η 77 Elektronika είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 13485 και 

ISO 14001 και όλα τα προϊόντα της φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 98/79 / ΕΚ (IVD). Τα όργανα 

UriSed λειτουργούν με τεχνολογία βασισμένη στη Τεχνητή Νοημοσύνη, με πατενταρισμένη τεχνική μέτρησης. 

Τα προϊόντα τους διανέμονται σε πάνω από 100 χώρες με την επωνυμία της 77 Elektronika, καθώς και σαν 

προϊόντα OEM και ODM για κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες στον τομέα της ιατρικής διάγνωσης. 

 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της 77 Elektronika είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές 

Ιατροτεχνολογικές εταιρείες και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα 

 

 

 

 

 

77 ELEKTRONIKA 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter του HEPA Greece εδώ 
 

https://www.hepaoffice.gr/wp-content/uploads/files/E77-product-presentation.pdf
https://www.hepaoffice.gr/matchmaking/business-listing/anti-covid-19/77-elektronika-urine-laboratory/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f


 

 

 

 

 
Μυοχαλαρωτικές δραστικές ουσίες 

 

Η CF PHARMA είναι μια Ουγγρική εταιρεία παραγωγής δραστικών χημικών ουσιών για φαρμακευτική χρήση 

(API- Active Pharmaceutical Ingredient). Η εταιρεία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και κατασκευή υψηλής 

ποιότητας, σύνθετων χημικών ουσιών με εμπειρία στο χειρισμό επικίνδυνων ουσιών και στην ανάπτυξη 

δύσκολων στην παραγωγή ενώσεων. Στην ταχέως αυξανόμενη ζήτηση για αναπνευστήρες και αναλώσιμα 

που έχει επιφέρει η τρέχουσα πανδημία του COVID-19 η CFPHARMA προσφέρει της βασικές δραστικές 

ουσίες που απαιτούν οι συσκευές αναπνευστήρα για τη χαλάρωση των μυών.  

ATRACURIUM BESYLATE (CAS 64228-81-5) και  CISATRACURIUM BESYLATE (CAS 96946-42-8). 

Μυοχαλαρωτικές δραστικές ουσίες για χρήση σε συσκευές αναπνευστήρα. 

 

Πλεονεκτήματα: Η CF PHARMA είναι σε θέση να παράγει διάφορα API σε μεγάλες ποσότητες ετησίως. Έχει 

υπερσύγχρονους αντιδραστήρες (Plant Chemistry I και  Plant Chemistry II).  

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της CF PHARMA είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές εταιρείες και 

η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF PHARMA 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter της HEPA Greece εδώ 
 

https://www.hepaoffice.gr/matchmaking/business-listing/anti-covid-19/cfpharma-muscle-relaxant-for-ventilator/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f


 

 

 

 

 

Οδοντιατρικό εξάρτημα μείωσης μετάδοσης του ιού 

 

Η DENT-ART-TECHNIK είναι μια Ουγγρική Ιατροτεχνολογική εταιρεία παραγωγής Οδοντιατρικών συσκευών, 

η οποία παρέχει υπερσύγχρονα Οδοντιατρικά τα τελευταία 25 χρόνια. Ακολουθώντας τις νέες απαιτήσεις που 

προέκυψαν από την πανδημία του COVID-19 και με στόχο τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης του ιού, έχει 

αναπτύξει το Dental Aerosol Exhaustor για όλους τους επαγγελματίες του χώρου της Οδοντιατρικής. 

Χρησιμοποιώντας τη ειδική συσκευή εξάτμισης, η ποσότητα του αερολύματος που παράγεται μειώνεται, 

καθώς και ο κίνδυνος μόλυνσης. Το Dental Aerosol Exhaustor μπορεί να τοποθετηθεί στην κεφαλή εξάτμισης 

στη μονάδα οδοντιατρικής θεραπείας του οδοντιάτρου και στη συνέχεια να στερεωθεί το επιστόμιο στο στόμα 

του ασθενούς. Η κεφαλή της εξάτμισης έχει δυνατότητα σύνδεσης με τους περισσότερους τύπους 

οδοντιατρικών συστημάτων, ενώ συνδέεται με την εξωτερική επιφάνεια των διαφόρων τύπων κεφαλών 

εξάτμισης, χωρίς να μειώνει την ισχύ της αναρρόφησης. 

 

Πλεονεκτήματα: Η DENT-ART-TECHNIK έχει μακρά εμπειρία στην οδοντιατρική βιομηχανία και χρησιμοποιεί 

όλες τις τελευταίες τεχνολογίες. Το Dental Aerosol Exhaustor διαθέτει κεφαλή εξάτμισης με συμβατότητα στους 

περισσότερους τύπους οδοντιατρικών συστημάτων. 

 

Αναζήτηση Συνεργατών: Στόχος της DENT-ART-TECHNIK, είναι η ανάπτυξη συνεργασιών με Ελληνικές 

εταιρείες διανομής και η εισαγωγή των προϊόντων τους στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENT-ART-TECHNIK 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις Ουγγρικές εταιρείες και τα προϊόντα τους, επισκεφτείτε 
το HEPA Matchmaking platform 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter της HEPA Greece εδώ 
 

https://www.hepaoffice.gr/matchmaking/business-listing/anti-covid-19/dent-art-technik-dental-aerosol-exhaustor/
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f
https://hepaoffice.us14.list-manage.com/subscribe?u=63742609a309cacbff2c0b5e6&id=38fccfa86f

