
 
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 τ πρωτοποριακές Ιατροτεχνολογικές λύσεις που επιτρέπουν την άμεση και 

καλύτερη ανταπόκριση απέναντι στο COVID-19. 
 

ANTI COVID-19 SOLUTIONS 
 

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 
 

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 

https://femtonics.eu/
https://www.hepaoffice.gr/wp-content/uploads/files/BROS-COVIDMobilecontainer-001-EN.pdf


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 

 
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 
 
 

 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  

 
 

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

https://www.hepaoffice.gr/wp-content/uploads/files/Presentation-ULTRA-FAST-DIGITAL-GENETIC-TEST.pdf
https://www.hepaoffice.gr/wp-content/uploads/files/BROS-COVIDtest-Av_003_ENG_bs.pdf
https://www.hepaoffice.gr/wp-content/uploads/files/BROS-LUCA-002_ENG_v7.pdf

