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Dodatkowe informacje dotyczące produktów i warunków realizacji zamówień możecie Państwo uzyskać w siedzibie naszej firmy w Dziale Sprzedaży 
i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 720 35 04 lub 22 720 35 05.

Raszyn, październik 2015r. Zarząd Medlab-Products Sp. z o.o.

Warunki realizacji zamówień – zgodnie z Ogólnymi Warunkami Realizacji Zamówień obowiązującymi w Medlab-Products Sp. z o.o. na dzień otrzymania 
zamówienia, podanymi na naszej stronie internetowej www.medlab-products.com.pl, w zakładce „Ogólne Warunki Realizacji Zamówień”. 

 Pojemniki laboratoryjne
o pojemnościach do 30 ml i do 60 ml

Coraz bardziej rozwijający się w badaniach laboratoryjnych trend minimalizowania pojemności badanych próbek, na co pozwala coraz 
nowocześniejsza aparatura do ich badania, rodzi na rynku coraz większe zapotrzebowanie na wysokiej jakości, ale równocześnie 
tanie, małe pojemniki laboratoryjne na próbki i materiały pozwalające na przechowywanie, badanie i transport zarówno badanych 
próbek jak i materiałów laboratoryjnych.
Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi nasza nowa rodzina pojemników o pojemnościach do 30 i do 60 ml.

Nasza nowa rodzina pojemników laboratoryjnych małej pojemności wprowadzona do produkcji i oferty 
w drugiej połowie 2014 roku to najnowocześniejsza i najlepsza jakościowo na rynku, nie tylko polskim, 
rodzina pojemników tego rodzaju.
Od pojemników innych producentów odróżnia je:
• unikalna konstrukcja uszczelnienia nakrętki z pojemnikiem, która gwarantuje pełną jego szczelność 
zarówno dla gazów jak i cieczy;
• specjalnie modyfikowane tworzywo sztuczne jak i sposób uszczelnienia nakrętki z pojemnikiem 
gwarantuje pełne bezpieczeństwo zawartości pojemnika nawet przy jego upadku z półki czy stołu 
laboratoryjnego;
• długa sięgająca dna łopatka (wewnątrz pojemników z łopatką) gwarantuje możliwość wyjęcia z niej całej 
zawartości bez żadnych komplikacji. Na dodatek połączona jest ona trwale z nakrętką co powoduje, że nie 
oddzieli się ona od niej w trakcie jej użytkowania;
• duża powierzchnia do opisu zawartości pojemnika na zewnętrznej ściance pozwala na łatwy opis jego 
zawartości, a jej powierzchnia umożliwia łatwe usunięcie opisów odpowiednim środkiem, jeśli zajdzie taka 
potrzeba;
• dostępność pojemników we wszystkich klasach czystości: zwykłej laboratoryjnej, aseptycznej (SAL≥3) 
i sterylnej (SAL≥6) co pozwala na dobranie pojemnika do każdego rodzaju badania;
• możliwość samodzielnego autoklawowania pojemników dzięki użyciu do ich produkcji polipropylenu 
i specjalnie modyfikowanego polietylenu, co jest ewenementem na rynku;
• nakrętki pojemników w szerokiej gamie kolorów (również na indywidualne zamówienie) co pozwala na 
oznaczanie rodzajów próbek i badań kodem barwnym.
Na dodatek:
Zastosowane do produkcji tych pojemników nowoczesne narzędzia produkcyjne powodują, że ich cena jest 
prawie o połowę niższa niż cena takich samych pojemników innych producentów !!!!
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Pojemniki laboratoryjne o pojemności do 30 ml i do 60 ml są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro spełniającymi wymagania 
Dyrektywy IVD 98/79/WE UE oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. i tym samym oznakowane są znakiem CE. Produkty 
te zostały zgłoszone i zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

* Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć poodatek VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa.

Pojemniki laboratoryjne o pojemności użytkowej do 25 ml i całkowitej 30 ml, z polipropylenu (PP)

24-0300-0  zakrętka biały laboratoryjna zbiorczy 100 0,230 23,00 -52,1%

24-0300-1A  zakrętka czerwony aseptyczne indywidualny 100 0,280 28,00 -50,0%

24-0300-1SR  zakrętka czerwony sterylne indywidualny 100 0,340 34,00 -47,7%

24-0301-0 zakrętka z łopatką biały laboratoryjna zbiorczy 100 0,230 23,00 -52,1%

24-0301-3  zakrętka z łopatką żółty - do kału laboratoryjna zbiorczy 100 0,230 23,00 NOWOŚĆ

24-0301-1A  zakrętka z łopatką czerwony aseptyczne indywidualny 100 0,280 28,00 -50,0%

24-0301-1SR zakrętka z łopatką czerwony sterylne indywidualny 100 0,340 34,00 -50,7%

Pojemniki laboratoryjne o pojemności użytkowej do 50 ml i całkowitej 60 ml, z polipropylenu (PP)

24-0600-0 zakrętka biały laboratoryjna zbiorczy 100 0,260 26,00 -50,0%

24-0600-3 zakrętka żółty - do moczu laboratoryjna zbiorczy 100 0,260 26,00 NOWOŚĆ

24-0600-1A zakrętka czerwony aseptyczne indywidualny 100 0,320 32,00 -42,9%

24-0600-1SR zakrętka czerwony sterylne indywidualny 100 0,380 38,00 -44,9%

24-0601-0 zakrętka z łopatką biały laboratoryjna zbiorczy 100 0,260 26,00 -62,3%

24-0601-1A zakrętka z łopatką czerwony aseptyczne indywidualny 100 0,320 32,00 -53,6%

24-0601-1SR zakrętka z łopatką czerwony sterylne indywidualny 100 0,380 38,00 -49,3%
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