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ΠΡΟΣ: ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠ ΟΨΗ: Κ Γιάννης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2020
ΘΕΜΑ: Οικονομική Προσφορά / Μοριακή Εξέταση Covid-19
H ΠΛΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. λειτουργεί με επιτυχία είκοσι τέσσερα χρόνια στην πόλη της
Θεσσαλονίκης, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στοχευμένες στην εξυπηρέτηση του
συνανθρώπου μας. Αναφορικά με τη βαρύτητα που δίνουμε στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων,
σας γνωρίζουμε ότι τα εργαστήρια μας συμμετέχουν σε συνεχείς εξωτερικούς και εσωτερικούς
ελέγχους ποιότητας και είναι πιστοποιημένα με ISO 9001. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.platonae.gr

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ:
Η δειγματοληψία του Μοριακού Ελέγχου για τον νέο Κορωνοϊό (Covid-19) γίνεται σε ειδικά
διαμορφωμένους εξωτερικούς οργανωμένους χώρους, οι οποίοι διαθέτουν θέσεις στάθμευσης.
Τηρούνται όλα τα ενδεδειγμένα και προτεινόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας από το επιστημονικό
προσωπικό των εργαστηρίων μας.
Όλες οι δειγματοληψίες γίνονται κατόπιν ραντεβού, και ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης της
διαδικασίας δεν ξεπερνά τα δέκα (10) λεπτά.
Για τα Δείγματα που λαμβάνονται μέχρι 16:00 μ.μ. η απάντηση δίδεται την ίδια ημέρα μέχρι
22:00 μ.μ.

Η δειγματοληψία για τον μοριακό έλεγχο ( COVID TEST) πραγματοποιείται σε όλα τα
καταστήματα ΠΥΛΑΙΑΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (Λ.ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 37), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ
14) ΚΑΙ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ (Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 64
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RT-PCR / ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Μεθοδολογία/RT-PCR- Εγκρίσεις/Πιστοποιήσεις
Η μοριακή μέθοδος της Real-time PCR πραγματοποιείται με το εγκεκριμένο και πιστοποιημένο σύμφωνα
με τις Ευρωπαϊκές και Αμερικάνικες προδιαγραφές (CE-IVD & FDA), καθώς και τον ΕΟΦ
(2830000602755) Lab-GunTM COVID-19 ExoFast RT-PCR Kit, στο σύστημα CFX96TM της BIO-RAD. Το
κατώτερο όριο ανίχνευσης ανέρχεται στα 5 ιικά αντίγραφα/ αντίδραση. Η ποιότητα καθώς και η ορθή
λειτουργία της δοκιμασίας ελέγχεται με έναν θετικό, έναν αρνητικό καθώς και έναν εσωτερικό μάρτυρα
(φθοριόχρωμα HEX). ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α:
▪

Μοριακή ανίχνευση του SARS CοV-2 (Real time PCR) - χρόνος απάντησης (εντός 24 ωρών)
- 40€/ άτομο Μοριακό Τεστ – PCR
- 8€/άτομο Ιατρικές Υπηρεσίες
Σύνολο: 48€ / άτομο
RAPID TEST ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ SARS-COV-2
Μεθοδολογία RAPID TEST Αντιγόνων/SARS – CoV – 2

Τα τεστ έχουν γνωστοποίηση ΕΟΦ, CE MARK, FDAΗ εξέταση ανιχνεύει με μία ανοσολογική αντίδραση
αντιγόνο του SARS-COV-2 και υποδεικνύει την ύπαρξη του ιού. Η ανίχνευση γίνετε σε ρινικό έκκριμα και
δεν εμφανίζονται διασταυρούμενες αντιδράσεις (ψευδή αποτελέσματα) με άλλους κορωνοϊούς ή
άλλους ιούς του αναπνευστικού και όχι μόνο. Η ευαισθησία της εξέτασης φτάνει το 96,5% και η
ειδικότητα 99,7% σε σχέση με μετρήσεις αναφοράς. Το θετικό αποτέλεσμα απαιτεί περαιτέρω κλινικό
εργαστηριακή έρευνα. Φυσικά πρόσωπα που διαγιγνώσκονται θετικά σε δοκιμασία μοριακού ελέγχου
υπό τους όρους της παρ. 3, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο τύπου PCR
για την επιβεβαίωση του αποτελέσματος ( N4737 / 2020)
Λήψη δείγματος: Ρινικό | Αποτέλεσμα: Εντός 2 ωρών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Β:
▪

Rapid Test Αντιγόνων SARS CοV-2
-10€ RAPID TEST / άτομο
-8€ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/άτομο
Σύνολο : 18€/ άτομο - χρόνος απάντησης (εντός 2 ωρών)
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
•

Η τιμή έχει διαμορφωθεί ειδικά για σύνολο εξετάσεων (τεστ) για τα ενεργά μέλη του σωματείου
σας και τους συγγενείς πρώτου βαθμού (τέκνα -σύζυγοι).

•

Όλες οι περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια του τεστ θα σας δοθούν έπειτα από
πιθανή αποδοχή της πρότασης συνεργασίας.

•

Προϋπόθεση για την διενέργεια του ειδικού πακέτου των τεστ είναι να έχει γίνει τραπεζική
κατάθεση στον λογαριασμό της ΠΛΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ του αντίστοιχου ποσού ή την ημέρα της
δειγματοληψίας στα εργαστήρια μας.

•

Τα αποτελέσματα παραλαμβάνονται από τον ίδιο τον εξεταζόμενο σε ηλεκτρονική μορφή ή σε
έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί.

•

Σε περιπτώσεις που απαιτηθεί το αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί για ταξίδι στο εξωτερικό, ο
εξεταζόμενος θα πρέπει να ενημερώνει το προσωπικό της εταιρίας μας.

•

Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021.

Αποδοχή οικονομικής προσφοράς
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση στη διάθεσή σας.
ΠΛΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
Τμήμα Μάρκετινγκ
2310425901 (εσωτ.:329), marketing@platonae.gr
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