
Μία υγιής 
εταιρεία που 
προσφέρει



Η KARABINIS MEDICAL είναι μια μεγάλη παραγωγική, εισαγωγική και εξαγωγική εταιρεία ιατρικών αναλώ-
σιμων προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, φυσικών προϊόντων περιποίησης και διαγνωστικών ιατρικών
συσκευών που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας από το 1967.

Η εταιρεία διανύοντας μια επιτυχημένη πορεία 50 κερδοφόρων ετών, η οποία επισφραγίζεται από σημαντικά
επιτεύγματα στην ελληνική αγορά καθώς και στρατηγικές συνεργασίες, τα τελευταία χρόνια επεκτείνει τη
δραστηριότητά της και στη διεθνή αγορά υγείας. Η ευρωπαϊκή έδρα της εταιρείας βρίσκεται σε ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις στην Παιανία Αττικής.

| 02 |                                                                                                                                                                               | KARABINISMEDICAL | | KARABINISMEDICAL |                                                                                                                                                                               | 03 |

Πέρα από την εμπορική δραστηριότητά της η εται-
ρεία αναπτύσσει δυναμική κοινωνική δράση. Μέσω
του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
«Σύμμαχος Ζωής», υποστηρίζει έμπρακτα ανθρώπους
και κοινωνικές ομάδες με ενέργειες που προάγουν την
υγεία, τον αθλητισμό, το περιβάλλον, τον πολιτισμό,
την κοινωνία μας.

Καινοτόμος
Η KARABINIS MEDICAL δημιούργησε Τμήμα Έρευ-
νας & Ανάπτυξης το οποίο δραστηριοποιείται στη
δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, κάποια εκ των
οποίων κάτω από διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
καθώς και προηγμένων υπηρεσιών υγείας που προ-
στατεύονται από copyrights. 

Η εταιρεία τιμώντας την πολυετή ιστορία της, παρα-
μένει αφοσιωμένη στο Όραμα και τη Φιλοσοφία της.

Δυναμική

Η KARABINIS MEDICAL έχει αναπτύξει πανελλή-
νιο δίκτυο πωλήσεων με εξειδικευμένα Business
Units, τα οποία συνεργάζονται απευθείας με πε-
ρίπου 4.000 φαρμακεία. Παράλληλα, συνεργάζε-
ται άριστα και δομημένα με το σύνολο των
Φαρμακευτικών Συνεταιρισμών, Φαρμακαποθη-
κών, Φαρμακευτικών Εταιρειών και των Νοσηλευ-
τικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια εδραιώνει την πα -
γκόσμια παρουσία της συνάπτοντας στρατηγικές
συνεργασίες μέσω του εξειδικευμένου Τμήματος
Εξαγωγών της. Οι στρατηγικοί συνεργάτες εκτός
από την προώθηση των καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών της εταιρείας στη χώρα τους, υποστη-
ρίζονται και με την απαραίτητη τεχνογνωσία την
οποία έχει αναπτύξει η KARABINIS MEDICAL μέσα
από την πολυετή εμπειρία της.

Όραμα - Φιλοσοφία
«Με πίστη και σεβασμό στην αξία των ανθρώπων μας και στην πολυετή σχέση εμπιστοσύ-
νης με τους συνεργάτες μας, αναπτύσσουμε με συνέπεια και εξειδίκευση προϊόντα και
υπηρεσίες που συμβάλλουν ενεργά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, καθώς και στη
μείωση των δαπανών υγείας, ανάγοντας την KARABINIS MEDICAL ΑΕ σε σημαντικό ηγε-
τικό παράγοντα στο χώρο της παγκόσμιας υγείας».

Αξιόπιστη

Η KARABINIS MEDICAL έχει συνάψει στρατηγικές συμφωνίες αποκλειστικής αντι-
προσώπευσης με καταξιωμένους και πιστοποιημένους Διεθνείς Οίκους, προωθώ -
ντας στην ελληνική αγορά υγείας προϊόντα υψηλής ποιότητας, αξιοπιστίας και
απόλυτης ασφάλειας τα οποία πληρούν τα απαραίτητα διεθνή πρότυπα.

Οι Διεθνείς Οίκοι: MICROLIFE, ESI, BIONIME, YPSOMED, ABENA, NIPRO. 

Επιπλέον, η εταιρεία το 1998 πιστοποιήθηκε κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001,
EN 13485, ενώ τα προϊόντα της είναι πιστοποιημένα ως προς διεθνή και εθνικά πρό-
τυπα (CE/ CE 0653).



Το μέλλον μας είναι απόλυτα συνυφασμένο με το 
μέλλον της κοινωνίας που ζούμε και δημιουργούμε
Η KARABINIS MEDICAL με αγάπη και αίσθηση καθήκοντος απέναντι στον τόπο που την έχει
θρέψει, με σεβασμό και πίστη στην αξία του ανθρώπου, με εντιμότητα και ακεραιότητα, δίνει
αξία στη ζωή, δημιουργώντας και προσφέροντας αξία, για το κοινό καλό.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

19,4εκ €
την τελευταία 8ετία

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

50
χρόνια ιστορίας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

64,8εκ €
τζίρος 8ετίας

Είμαστε πάντα δίπλα σας 
με όλες μας τις δυνάμεις!

περισσότερα από

4.000
φαρμακεία
απευθείας
πώληση

περισσότεροι από

1.000
κωδικοί

προϊόντων

εξαγωγές

10
χώρες

σε

4,6 εκ €
σε Φόρους &

ΦΠΑ στο κράτος 1,8 εκ €
έσοδα από
εξαγωγές

27 εκ €
σε προμηθευτές

εξωτερικού11,1
εκ €

σε Έλληνες
προμηθευτές

Οικονομικά στοιχεία 8ετίας 2008-2015

9,3
εκ €

σε μισθούς
& εισφορές
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Σχεδόν το 50% 
του κύκλου 
εργασιών μας

4 εκ €
επανεπένδυση

κάθε χρόνο



1967
KARABINIS 

MEDICAL
Ίδρυση Εταιρείας

1980
Βιομηχανοποίηση της 

εταιρείας & νέες
εγκαταστάσεις στην Παιανία 

Αττικής

1998
Νέος Πρόεδρος Απ. Καραμπίνης

Μεταφορά της γραμμής 
παραγωγής στην Ασία

Πιστοποίηση ISO

2000
Δημιουργία
Τμήματος
Εξαγωγών

2002 
Λανσάρισμα
“Microlife
Center” 

2004
“Βραβείο Καινοτομίας
Marketing 2003-2004”
από τη Microlife

2007
“Βραβείο Κοινωνικής
Ευθύνης και Συμβολής 
2007” από το 
Οικουμενικό
Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως

2010
Λανσάρισμα
προϊόντων
Science of
Nature (SON)

2012
Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
για το πρώτο
παγκοσμίως “Ψηφιακό
Αντιμικροβιακό
Θερμόμετρο”,
Alfacheck AT400

2001 
Συνεργασία με 
Microlife

2003 
Συνεργασία με 
ESI

2006 
Λανσάρισμα υπηρεσίας
“Hypertension &
Diabetes Corner” και
δημιουργία Τμήματος
Έρευνας & Ανάπτυξης

2009 
Συνεργασία με
ABENA, NIPRO,
BIONIME

“Βραβείο Επώνυμου
Μεριδίου Αγοράς
2009” από τη
Microlife

2011
Σημαντική άνοδος
εξαγωγών

2014
Λανσάρισμα του
“GET WELL 
Natural Corner”

2015
Αλλαγή εταιρικής
ταυτότητας

2016
Aποκλειστική συμφωνία 
με τη Microlife για 
την προώθηση του 
αντιμικροβιακού 
θερμόμετρου παγκοσμίως

2017
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Company’s DNA - Milestones



για την Υγεία, την Επιστήμη, 
το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, 
τον Αθλητισμό
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Στην KARABINIS MEDICAL υποστηρίζουμε έμπρακτα με σημαντικές δωρεές, χορηγίες και ενεργή συμμε-
τοχή, κοινωνικές ομάδες, φορείς και ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Κάποιες από τις δράσεις
μας τη χρονιά που πέρασε:

Χορηγίες που υποστηρίζουν 
την πρόοδο της ιατρικής 
κοινότητας

Στηρίζουμε σταθερά Επιστημονικές Ημερίδες και Συνέδρια,
προάγοντας την καινοτομία, αλλά και την ενημέρωση Επαγγελ-
ματιών Υγείας και ασθενών για τις νεότερες εξελίξεις στη διά-
γνωση και την αντιμετώπιση ασθενειών. 

Χορηγία στο Athens Medical Leadership & Innovation Con-
ference, Σεπτέμβριος 2016

• Διοργανώθηκε από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών και παρου-
σιάστηκαν καινοτομίες στους τομείς: ογκολογία, ρομποτική
χειρουργική, ορθοπεδική, καρδιολογία και επεμβατική καρ-
διολογία, νευρολογία και νευροχειρουργική, εσωτερική πα-
θολογία, κοσμετολογία, γυναικολογία, παιδιατρική καθώς και
στην επιστημονική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Γέιλ.

Χορηγία στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΚΑΑ, 
Οκτώβριος 2016

• Διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής
Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ) και συμμετείχαν καταξιωμένοι Έλληνες
και ξένοι ομιλητές με μεγάλη κλινική και ερευνητική εμπειρία.

Δωρεάν μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, στην Ομιλία για την
πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων, Νοέμβριος 2016

• Διοργανώθηκε από τον Δήμο Γαλατσίου, το Τμήμα Προάσπισης
και Προαγωγής της Υγείας & Υγιεινής και το Κοινωνικό Φαρμα-
κείο, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Καρδιαγγειακής
Προστασίας και το Διαγνωστικό Κέντρο Γαλατσίου MEDITON.

Δωρεές που συμβάλλουν στη 
βελτίωση των υπηρεσιών υγείας 

Δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε μεγάλα δημόσια
νοσοκομεία της χώρας για μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
και του σακχάρου αίματος των ασθενών

Τα νοσοκομεία: • Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιω-
νίας-Πατησίων «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ • Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕ-
ΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ» • Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» • Πα-
νεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.) • Γενικό
Νοσοκομείο Χαλκίδας, παρέλαβαν από την εταιρεία μας:
• αυτόματο πιεσόμετρο MICROLIFE WatchBP® office ABI: συ-

σκευή για τον προσυμπτωματικό έλεγχο καρδιαγγειακών
νόσων με τεχνολογία AFIB (ανίχνευση κολπικής μαρμαρυγής)

• αυτόματο πιεσόμετρο μπράτσου MICROLIFE BP A6 PC/AFIB:
συσκευή ανίχνευσης κολπικής μαρμαρυγής με τεχνολογία AFIB

• περιχειρίδα πιεσόμετρου, μέγεθος XL, για ασθενείς με μεγάλη
περιφέρεια μπράτσου

• μετρητές σακχάρου αίματος BIONIME GM700S
• βελόνες ινσουλίνης YPSOMED CLICKFINE
• ειδικές καρέκλες MICROLIFE για πραγματοποίηση μέτρησης πίε-

σης, PC links για σύνδεση του πιεσόμετρου / μετρητή σακχάρου
με PC, αντάπτορα για το πιεσόμετρο MICROLIFE BP A6 PC/AFIB

Δωρεά 2.000 αντιμικροβιακών ψηφιακών θερμομέτρων
Alfacheck AT400 για την ενίσχυση του σπουδαίου έργου
των δομών υγείας στα ακριτικά νησιά μας

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
«Σύμμαχος Ζωής», παραδώσαμε τα θερμόμετρα στις μονάδες
υγείας: • Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» • Γ.Ν. Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» • Γ.Ν.-Κ.Υ. Κως «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» • Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύ-
μνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» • Κ.Υ. ΤΗΛΟΥ 

Δωρεάν μετρήσεις αρτηριακής πίεσης και σακχάρου αίματος
σε φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα

• Το Τμήμα Νοσηλευτριών της εταιρείας μας πραγματοποίησε
26.132 μετρήσεις αρτηριακής πίεσης και 25.821 μετρήσεις
σκαχάρου αίματος σε πελάτες συνεργαζόμενων φαρμακείων
σε όλη την Ελλάδα.

Χορηγίες που προάγουν τον αθλητισμό

Με κύριο γνώμονα την προάσπιση της υγείας και του αθλητικού ιδεώδους ενι-
σχύουμε Αθλητικούς Συλλόγους, συμβάλλοντας στη συνέχιση του έργου τους.
• Χορηγία στους κολυμβητικούς αγώνες βετεράνων και μικρών κολυμβητών, στο Okeanos

Sports Center, Ιούλιος 2016
• Χορηγία της ποδοσφαιρικής ομάδας της Τήλου

Πράσινο Επιχειρείν για την 
προστασία του περιβάλλοντος

Με ξεκάθαρη στρατηγική για την προστασία του περιβάλλοντος συμβάλλουμε
ενεργά στο πράσινο επιχειρείν, έχοντας προσχωρήσει στο συλλογικό σύστημα εναλ-
λακτικής διαχείρισης της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ».
• Εφαρμόζουμε σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO

14001:2004
• Πραγματοποιούμε ετησίως μεγάλη ανακύκλωση χάρτου, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού

εξοπλισμού, μπαταριών, ενδυματολογικού υλικού
• Οι συσκευασίες μας είναι ανακυκλώσιμες και φέρουν το διακριτό σήμα «green dot»

Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης "Σύμμαχος Ζωής"

2016
Ενέργειες

Πιστεύουμε στην αξία 
της κοινωνικής προσφοράς 

και της συνεργασίας. 
Στη δύναμη της αγάπης 

και της αλληλεγγύης 
για τον συνάνθρωπο. 



Μια πρωτοποριακή υπηρεσία 
ενημέρωσης και εξυπηρέτησης 
στο φαρμακείο σας

Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της KARABINIS MEDICAL
δημιούργησε μία μοναδική web υπηρεσία ολοκληρω-
μένης και επιστημονικής ενημέρωσης για τα συμπληρώ-
ματα διατροφής και τα προϊόντα περιποίησης της ESI και
της SON (Science Of Nature). Ο καταναλωτής μπορεί εύ-
κολα και γρήγορα να βρει το κατάλληλο προϊόν που χρει-
άζεται για να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα που τον
ταλαιπωρούν.

Το GET WELL Natural Corner: 

• διαμορφώνει εύκολα και εντελώς δωρεάν στα ράφια
του φαρμακείου ένα εξειδικευμένο Τμήμα Προώθησης
Συμπληρωμάτων Διατροφής, με μοντέρνα σήμανση
και tablet τελευταίας τεχνολογίας, στο οποίο είναι ενερ-
γοποιημένη η υπηρεσία.

• παρέχει στους πελάτες του φαρμακείου την απαραίτητη
επιστημονική ενημέρωση για την ακριβή αντιμετώ-
πιση συμπτωμάτων με φυσικό τρόπο. 

• Ο πελάτης εντοπίζει στο tablet το πρόβλημα που τον
ταλαιπωρεί και οδηγείται άμεσα στο προϊόν που μπορεί
να χρησιμοποιήσει, βρίσκοντας αναλυτικές πληροφο-
ρίες για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, οδηγίες
ασφαλούς χρήσης, τυχόν ενδείξεις ή αντενδείξεις κ.λπ.

• αναβαθμίζει την εικόνα και τη λειτουργία του φαρμα-
κείου.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.getwell.gr 
ή σε επιλεγμένα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα.

Καινοτομίες καθημερινής
χρήσης και ωφέλειας
Η εταιρεία μας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης και εξέλιξής της, επενδύει και αξιοποιεί τις νέες τεχνο-
λογίες, παρέχοντας στους πελάτες της μοναδικά καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου. 

Η υπηρεσία Hypertension & Diabetes
Corner έχει δημιουργηθεί από το
Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της
KARABINIS MEDICAL και υποστηρίζε-
ται μέσω επιλεγμένων φαρμακείων σε
όλη την Ελλάδα. 

• Μέσω του «Portal Υγείας» ενημερώ-
νει το κοινό με έγκυρο επιστημονικό
περιεχόμενο που υπογράφουν διακε-
κριμένοι επιστήμονες και ιατροί, για
τους 5 βασικούς παράγοντες που
μπορεί να οδηγήσουν σε καρδιαγγει-
ακές ασθένειες.

• Μέσω της υπηρεσίας «Καταγραφή
Μετρήσεων» ασθενείς που πάσχουν
από υπέρταση και διαβήτη, έχουν τη
δυνατότητα να καταγράφουν τις καθη-
μερινές μετρήσεις τους, έχουν πρό-
σβαση σε επιστημονικά επεξεργασμένα
report και διατηρούν ένα έγκυρο και ενη-
μερωμένο προσωπικό ιατρικό προφίλ.

Η KARABINIS MEDICAL παρέχει στο
φαρμακοποιό τον κατάλληλο εξοπλι-
σμό για τη σωστή υποστήριξη της υπη-
ρεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε το www.hdcorner.gr
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Η υπηρεσία που βοηθά στην αποτελεσματική 
ενημέρωση και εκπαίδευση για τη σωστή 
διαχείριση της Υπέρτασης και του Διαβήτη
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Προγράμματα Εκπαίδευσης 
& Ανάπτυξης Εργαζομένων

Ενδεικτικά, για το έτος 2015 η εταιρεία χορήγησε τα ακό-
λουθα προγράμματα εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους της:

• Τομέας Πωλήσεων: 597 ώρες σε προγράμματα εκπαίδευσης
που αφορούν στην αγορά του φαρμακείου, τις πωλήσεις και
την ανάπτυξη δεξιοτήτων

• Τμήμα Λογιστηρίου: σεμινάριο στην Οικονομοτεχνική με
θέμα «Σεμινάριο Νέων Ελληνικών Προτύπων» διάρκειας 8
ωρών

• Προσωπικό Εταιρείας:
-50 ώρες εκπαίδευσης όλων των υπαλλήλων της εταιρείας σε
εξειδικευμένο CRM πρόγραμμα για την καλύτερη διαχείριση
πελατών, συνεργατών και όλων των εφαρμοσμένων διαδικα-
σιών της εταιρείας με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της
σε όλα τα επίπεδα.
-Επιστημονικό Σεμινάριο Εργονομίας διάρκειας 3 ωρών που
διεξήχθη από τον καθηγητή φυσικής αγωγής και αθλητι-
σμού, κύριο Γεώργιο Γεωργά, όπου παρουσιάστηκαν η ση-
μασία της εργονομίας κατά τη διάρκεια της εργασίας και οι
τρόποι βελτίωσης/διόρθωσης προβληματικών σεναρίων ερ-
γονομίας.

Ενδεικτικά, για το έτος 2016 η εταιρεία ολοκλήρωσε τα
ακόλουθα προγράμματα εκπαίδευσης:

• Τομέας Πωλήσεων: 430 ώρες σε προγράμματα εκπαίδευσης
που αφορούν στην αγορά του φαρμακείου, τις πωλήσεις και
την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο των προγραμματισμέ-
νων προγραμμάτων εκπαίδευσης, τα Τμήματα Πωλήσεων της
εταιρείας παρακολούθησαν 12ωρο εξειδικευμένο σεμινάριο
με εισηγητή τον καθηγητή κ. Νίκο Μπαζιώνη και θέμα
«Πώληση, Διαπραγμάτευση και After Sales Service».

• Η επένδυση της εταιρείας για τα έτη 2015-2016 για προ-
γράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης των υπαλλήλων
ξεπέρασε τις 10.000€, ενώ οι συνολικές ώρες εκπαίδευσης
έφτασαν περίπου τις 1.100.

Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολεί μια σύγχρονη επιχείρηση. Η
KARABINIS MEDICAL δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων
της, έχοντας πάντα στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της τους ίδιους τους ανθρώπους της. Η εταιρεία μέσα
από τα εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης των υπαλλήλων της παρέχει τη δυνατότητα
επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης.

45.000€
επένδυση

σε εκπαίδευση
εργαζομένων

την τελευταία 8ετία
500

ώρες
εκπαίδευσης

ετησίως

περίπου

H KARABINIS MEDICAL, ως κατασκευάστρια εταιρεία
εφαρμόζει τις ακόλουθες διαδικασίες προκειμένου να
διασφαλίσει την άριστη ποιότητα των προϊόντων της.

• Διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά τα
πρότυπα ΕΝ ISO 9001 και ΕΝ ISO 13485.

• Τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα (φέρουν πιστοποι-
ητικά CE) και συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα.

• Οι προδιαγραφές δημιουργίας προϊόντων δίδονται
από το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της KARABINIS
MEDICAL και βασίζονται σε επιστημονική βιβλιογρα-
φία, διεθνή πρότυπα, κλινικές μελέτες και διαδικασίες
ανάλυσης κινδύνου σύμφωνα με τις οδηγίες του ISO
14971 Part 2.

• Πραγματοποιείται διεξοδική επιθεώρηση (audit-
ing) στις γραμμές παραγωγής, ώστε να αξιολογη-
θούν οι συνθήκες και οι δυνατότητες παραγωγής.

• Για την επιλογή της γραμμής παραγωγής κρίνεται
απαραίτητο: α) το διαθέσιμο πιστοποιημένο σύ-
στημα ποιότητας παραγωγής προϊόντων (ISO
13485) και β) η δυνατότητα παραγωγής πιστοποι-
ημένων προϊόντων (CE).

• Η επιλογή των πρώτων υλώνγίνεται από την KARABINIS
MEDICAL.

• Η εταιρεία προβαίνει όπου απαιτείται σε επενδύσεις
μηχανολογικού εξοπλισμού.

• Διεξάγεται έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων και
εφόσον το προϊόν είναι απόλυτα σωστό σύμφωνα με
τις εγκεκριμένες προδιαγραφές, τότε δίδεται εντολή
από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας για ολοκλή-
ρωση της παραγωγής και εισαγωγή του προϊόντος
στην αποθήκη μας.

• Η εταιρεία τηρεί αρχείο αντιδειγμάτων από τα δείγ-
ματα προ της φόρτωσης για τη δυνατότητα επιπλέον
ελέγχων.

• Τηρείται διαδικασία ιχνηλασιμότητας για τον εντο-
πισμό των προϊόντων στην αγορά.

• Διεξάγεται post market survey, δηλαδή έλεγχος και
παρακολούθηση των προϊόντων μετά την κυκλοφο-
ρία τους στην αγορά μέσω έρευνας ικανοποίησης.

• Η KARABINIS MEDICAL έχει την πλήρη ανάληψη
αστικής και νομικής ευθύνης με δικλείδα ασφαλι-
στικών συμβολαίων.
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