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Wachlarz 
możliwości!



Nasza Firma, bazując na ponad 30-sto letnim doświadczeniu w produkcji probówek preparowanych do badań krwi, oraz będąc 
przez wiele lat dystrybutorem probówek podciśnieniowych znanych koncernów,  wprowadziła w 2012 roku własny system 
podciśnieniowy MLVacuCol. Od tego czasu niezmiennie staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom naszych Klientów, oferując 
probówki produkowane na indywidualne zamówienia, rozbudowując ogólnie dostepną ofertę podstawową oraz opracowując coraz to 
nowocześniejsze rozwiązania, co w połączniu, stawia nasz system na równi z innymi znanymi systemami obecnymi na polskim rynku. 
Jako pierwszy i dotychczas jedyny system polskiego Wytwórcy, MLVacuCol cieszy się rosnącą popularnością i uznaniem na rynku 
produktów medycznych, zdobywając rzesze zadowolonych Klientów w Polsce i za granicą. 

Wszystkie probówki systemu MLVacuCol wykonane zostały z myś lą o zwiększeniu bezpieczeństwa i komfortu pracy podczas 
pobierania krwi oraz wykonywania badań. Pozwalają one na wykonanie 95% rutynowych oznaczeń parametrów krwi i zaprojektowane 
są z myś lą o użytkownikach ceniących bezpieczeństwo i higienę, w połączeniu z prostą obs ługą i wygodą użytkowania.

Główne atuty naszego systemu to:
- Wykonanie z obojętnego chemicznie, wysokiej jakości tworzywa PET odpornego na stłuczenia i przenikanie gazów, za wyjątkiem 
probówek do badania OB metodą logarytmiczną, które z uwagi na ich specjalną konstrukcję wykonane są ze szkła oraz probówek do 
koagulologi, które posiadają podwójną ściankę minimalizującą utratę podcisnienia oraz parowanie odczynnika.
- Zamknięcie dwuczęściowym korkiem niezawierającym lateksu, o konstrukcji pozwalającej na jego wielokrotne zdejmowanie i 
zakładanie, z jednoczesnym zachowaniem szczelności zamknięcia i skutecznym zabezpieczeniem przed kontaktem z kroplami krwi 
pacjenta. Jego materiał i konstrukcja pozwalają na kilkukrotne przebicie w celu pobrania krwi, bez konsekwencji utraty podcisnienia 
obecnego w probówkach.
- Spakowanie w statywy styropianowe umożliwiające bezpieczny transport, przechowywanie i przenoszenie.
- Tam, gdzie było to technologicznie możliwe, zastosowanie nowoczesnej metody sterylizacji poszczególnych komponentów systemu oraz 
montowania tak przygotowanych składowych w całość w tzw. "Clean room", zapewniającym odpowiedni poziom czystości 
mikrobiologicznej. Osiągnięty w ten sposób poziom czystości STERILE A gwarantuje zachowanie wysokiej jakości odczynników przez cały 
okres przydatności probówek, dzieki braku ingerencji w ich właściwości fizyko-chemiczne, poprzez wyeliminowanie procesu finalnej 
sterylizacji.

System MLVacuCol jest systemem uniwersalnym, który współpracuje z akcesoriami do podciśnieniowego pobierania krwi 
wszystkich znanych na polskim rynku wytwórców, gwarantując wysoką jakość pobierania krwi i jej badania, a także pełne 
bezpieczeństwo pracy, co zostało potwierdzone badaniami w szeregu placówek służby zdrowia w Polsce.

 

- zupełnie nowa formuła odczynnika
- budowa typu "sandwich"
- oznakowanie zgodne z europejskimi  
standardami

- możliwość zastosowania z  igłami z 
wizualizacją
- os łonka umożliwiająca łatwe 
dostosowanie jej do położenia kciuka

- unikatowe probówki o małych 
pojemnościach: 1 i 2 ml
- wszystkie podstawowe badania: 
morfologia, biochemia i koagulologia

- brak mikroskrzepów dzięki unikalnej 
kombinacji fluorku sodu i heparyny 
sodowej

- skrócony czas pozyskania wysokiej 
jakości surowicy z 30 do 10 min.
- przyspieszacz wykrzepiania z 
dodatkiem trombiny

- minimalizacja wielkości próbki (z 1,6 
do 1,28 ml) niezbędnej do wykonania 
badania przesiewowego

KOAGULOLOGIA
PROBÓWKI 

PEDIATRYCZNE

GLUKOZA OB - ESRUCHWYTY BEZPIECZNE

PROBÓWKI 
DO BIOCHEMII





Produkowane w wersji z przyspieszaczem wykrzepiania lub antykoagulantem w postaci wersenianu dwu- lub trójpotasowego (K2EDTA
lub K3EDTA). Wykorzystywane są do pobierania krwi u pacjentów przed przeprowadzeniem transfuzji, w celu sprawdzenia zgodności 
serologicznej dawcy i biorcy.
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Rurki do OB z podziałką 0-180 mm i uszczelką mocującą
rurkę w probówce - (2x100 szt.), w statywach kartonowych
spakowanych w pudełko kartonowe - do zastosowania 
z probówkami 34ML-16LI-3A 
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