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Probówki zawieraj¹ granulat jako separator surowicy lub granulat w po³¹czeniu z przyspieszaczem wykrzepiania. 

Gwarantuj¹ uzyskanie du¿ej iloœci surowicy wolnej od elementów komórkowych, zabezpieczaj¹ przed hemoliz¹ i wtórnym 

mieszaniem krwinek z surowic¹. Proces powstawania skrzepu trwa:

• w probówkach z przyspieszaczem wykrzepiania – max. 20-30 min. (œredni u¿ytkowy 15 min.)

• w probówkach bez przyspieszacza – max. 60 min.

32-0403-10E Probówki o poj. 4 ml (Ø12x75 mm) 500

32-1103-10E Probówki o poj. 11 ml (Ø16x100 mm) 200

Probówki do pozyskiwania surowicy krwi do badañ z korkiem i granulatem do naturalnego

wykrzepiania krwi i separacji surowicy, z optycznie przezroczystego tworzywa MEDOPLAST,

pakowane w torbê foliow¹

32-9300-0 300 g + dozownik 1

32-9600-0 600 g + dozownik 1

Granulat do naturalnego wykrzepiania krwi i separacji surowicy podczas wirowania,

z polistyrenu, z do³¹czon¹ miark¹, przeznaczony do wspó³pracy z probówkami szklanymi

Symbol
katalogowy

Opis produktu Opak. jedn.
(szt.)

PROBÓWKI DO POZYSKIWANIA SUROWICY KRWI DO BADAÑ - KOREK CZERWONY

Produkty, za wyj¹tkiem podstawki do nastawiania OB (32-OB10-1), znajduj¹ce siê w niniejszym folderze s¹ wyrobami 

medycznymi do diagnostyki in vitro spe³niaj¹cymi wymagania dyrektywy IVD 98/79/WE UE oraz ustawy o wyrobach 

medycznych z dnia 20.05.2010r. i tym samym ob³o¿one s¹ stawk¹ VAT w wysokoœci 8% i oznakowane znakiem CE.
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32-0403-11E Probówki o poj. 4 ml (Ø12x75 mm) 500

32-0403-11N Probówki o poj. 4 ml (Ø12x75 mm), z nalepk¹ 500

32-0503-11E Probówki o poj. 5 ml (Ø12x88 mm) 400

32-1103-11E Probówki o poj. 11 ml (Ø16x100 mm) 200

32-1103-11N Probówki o poj. 11 ml (Ø16x100 mm), z nalepk¹ 200

Probówki  z korkiem i granulatem do szybkiegodo pozyskiwania surowicy krwi do badañ

wykrzepiania krwi i separacji surowicy, z mlecznego polipropylenu, pakowane w torbê

foliow¹, klasa „ECONOMY”

32-0400-11E Probówki o poj. 4 ml (Ø12x75 mm) 500

32-0500-11E Probówki o poj. 5 ml (Ø12x88 mm) 400

32-1100-11E Probówki o poj. 11 ml (Ø16x100 mm) 200

Probówki do pozyskiwania surowicy krwi do badañ z korkiem i granulatem do szybkiego

wykrzepiania krwi i separacji surowicy, z polipropylenu o podwy¿szonej przezroczystoœci,

pakowane w torbê foliow¹

32-0400-11E-P Probówki o poj. 4 ml (Ø12x75 mm) 500

32-0400-11N-P Probówki o poj. 4 ml (Ø12x75 mm), z nalepk¹ 500

32-1100-11E-P Probówki o poj. 11 ml (Ø16x100 mm) 200

32-1100-11N-P Probówki o poj. 11 ml (Ø16x100 mm), z nalepk¹ 200

Probówki do pozyskiwania surowicy krwi do badañ z korkiem i granulatem do szybkiego

wykrzepiania krwi i separacji surowicy, z optycznie przezroczystego tworzywa MEDOPLAST,

pakowane w torbê foliow¹



Probówki z wersenianem dwu- lub trójpotasowym jako antykoagulantem, zabezpieczaj¹ krew przed skrzepniêciem oraz 

powstawaniem mikroskrzepów mog¹cych zatkaæ uk³ad pomiarowy analizatora. Rozpylenie 34% roztworu EDTA-K2 lub 

EDTA-K3 na œciankach probówki gwarantuje szybkie i prawid³owe mieszanie krwi z antykoagulantem bez zmiany jej 

osmotycznoœci i uszkodzenia krwinek. 

Probówki dostêpne s¹ w wersji z korkiem zwyk³ym lub z korkiem przek³uwalnym - do odpowiednich analizatorów 

hematologicznych wyposa¿onych w system automatycznego pobierania krwi.

32-0301-2E Probówki na 1 ml krwi (Ø12x55 mm), z korkiem zwyk³ym, z nadrukiem 500

32-0301-2N Probówki na 1 ml krwi (Ø12x55 mm), z korkiem zwyk³ym, z nalepk¹ 500

32-0301-2GE Probówki na 1 ml krwi (Ø12x55 mm), z korkiem przek³uwalnym, z nadrukiem 500

32-0301-2GN Probówki na 1 ml krwi (Ø12x55 mm), z korkiem przek³uwalnym, z nalepk¹ 500

32-0401-2GN Probówki na 1 ml krwi (Ø12x75 mm), z korkiem przek³uwalnym, z nalepk¹ 500

32-0402-2E Probówki na 2 ml krwi (Ø12x75 mm), z korkiem zwyk³ym, z nadrukiem 500

32-0402-2N Probówki na 2 ml krwi (Ø12x75 mm), z korkiem zwyk³ym, z nalepk¹ 500

32-0402-2GE Probówki na 2 ml krwi (Ø12x75 mm), z korkiem przek³uwalnym, z nadrukiem 500

32-0402-2GN Probówki na 2 ml krwi (Ø12x75 mm), z korkiem przek³uwalnym, z nalepk¹ 500

32-0301-23N Probówki na 1 ml krwi (Ø12x55 mm), z korkiem zwyk³ym, z nalepk¹ 500

32-0301-23GN Probówki na 1 ml krwi (Ø12x55 mm), z korkiem przek³uwalnym, z nalepk¹ 500

32-0402-23N Probówki na 2 ml krwi (Ø12x75 mm), z korkiem zwyk³ym, z nalepk¹            500

32-0402-23GN Probówki na 2 ml krwi (Ø12x75 mm), z korkiem przek³uwalnym, z nalepk¹ 500

Probówki do badañ hematologicznych zawieraj¹ce rozpylony roztwór EDTA-K3, z korkiem

zwyk³ym lub przek³uwalnym - do analizatorów hematologicznych, pakowane w torbê foliow¹

Probówki zawieraj¹ EDTA-K2 jako antykoagulant. Ich wymiary oraz zastosowany odczynnik sprawiaj¹, ¿e probówki s¹ 

rekomendowane przez firmê Ortho – Clinical Diagnostics do wspó³pracy z automatycznym systemem do wykonywania 

badañ serologicznych Auto Vue Innova.

32-0705-2N Probówki na 5 ml krwi (Ø12x92 mm), z nalepk¹ 500

Probówki do grup krwi i serologii, z rozpylonym roztworem EDTA-K2, z korkiem,

pakowane w torbê foliow¹

PROBÓWKI DO BADAÑ HEMATOLOGICZNYCH - KOREK JASNOFIOLETOWY

Probówki do badañ hematologicznych zawieraj¹ce rozpylony roztwór EDTA-K2, z korkiem

zwyk³ym lub przek³uwalnym - do analizatorów hematologicznych, pakowane w torbê foliow¹

PROBÓWKI DO GRUP KRWI I SEROLOGII - KOREK NIEBIESKI

Produkty, za wyj¹tkiem podstawki do nastawiania OB (32-OB10-1), znajduj¹ce siê w niniejszym folderze s¹ wyrobami 

medycznymi do diagnostyki in vitro spe³niaj¹cymi wymagania dyrektywy IVD 98/79/WE UE oraz ustawy o wyrobach 

medycznych z dnia 20.05.2010r. i tym samym ob³o¿one s¹ stawk¹ VAT w wysokoœci 8% i oznakowane znakiem CE.
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Probówki do oznaczania poziomu OB zawieraj¹ roztwór cytrynianu Na o stê¿eniu 3,8% jako antykoagulant. Badanie 

wykonuje siê poprzez nape³nienie probówki krwi¹ do znacznika okreœlaj¹cego pojemnoœæ, a nastêpnie  ³agodne 

wymieszanie jej z antykoagulantem. Po usuniêciu korka oraz p³ynnym wciœniêciu rurki do dna probówki, zestaw 

umieszcza siê w statywie lub podstawce.

Rurki do oznaczania OB sprzedawane osobno lub jako komplet z probówkami w postaci zestawów, wykonane s¹

z tworzywa o wysokiej przezroczystoœci. Posiadaj¹ zatyczki chroni¹ce personel przed kontaktem z krwi¹ pacjenta

i zapewniaj¹ce automatyczne ustawienie siê poziomu krwi w punkcie „0”. Zastosowanie specjalnej uszczelki umo¿liwia 

samonape³nianie siê probówki krwi¹ eliminuj¹c jednoczeœnie koniecznoœæ u¿ywania t³oka.

32-0401-3E Probówki do OB na 1,0 ml krwi (Ø12x75 mm), z nadrukiem 500

32-0401-3N Probówki do OB na 1,0 ml krwi (Ø12x75 mm), z nalepk¹ 500

32-0402-3E Probówki do OB na 1,6 ml krwi (Ø12x75 mm), z nadrukiem 500

32-0402-3N Probówki do OB na 1,6 ml krwi (Ø12x75 mm), z nalepk¹ 500

Probówki do oznaczania OB zawieraj¹ce 3,8% roztwór dwuwodnego cytrynianu sodu,

z korkiem, pakowane w torbê foliow¹

32-OB01-3  Zestawy do OB na 1,0 ml krwi - probówka z nadrukiem (32-0401-3E) 200

 + rurka z podzia³k¹ (32-OB00-0)

32-OB01-3N Zestawy do OB na 1,0 ml krwi - probówka z nalepk¹ (32-0401-3N) 200

 + rurka z podzia³k¹ (32-OB00-0)

32-OB02-3  Zestawy do OB na 1,6 ml krwi - probówka z nadrukiem (32-0402-3E) 200

 + rurka z podzia³k¹ (32-OB00-0)

32-OB02-3N Zestawy do OB na 1,6 ml krwi - probówka z nalepk¹ (32-0402-3N) 200

 + rurka z podzia³k¹ (32-OB00-0)

Zestawy do oznaczania OB sk³adaj¹ce siê z probówki z nadrukiem lub nalepk¹

oraz rurki z podzia³k¹, pakowane w pude³ko kartonowe

32-OB00-0 Rurki do oznaczania OB - (2 x 100 szt.), do wspó³pracy z probówkami 200

 32-0401-3E; 32-0401-3N; 32-0402-3E i 32-0402-3N

Rurki do oznaczania OB z podzia³k¹ 0-180 mm i uszczelk¹ mocuj¹c¹ rurkê w probówce,

w statywach kartonowych spakowanych w pude³ko kartonowe

PROBÓWKI, RURKI I ZESTAWY DO OZNACZANIA OB - KOREK CZARNY

PODSTAWKI I STATYWY DO OZNACZANIA OB

32-OB10-1 Podstawki do nastawiania OB - 10-cio miejscowe, z PS 4

32-OB10-2 Statyw do nastawiania OB - 10-cio miejscowy                              1

Do nastawiania badañ OB polecamy statywy zaopatrzone w uchwyty utrzymuj¹ce kalibrowane rurki w pozycji pionowej 

lub podstawki z przezroczystego tworzywa pe³ni¹ce rolê statywu.

Produkty, za wyj¹tkiem podstawki do nastawiania OB (32-OB10-1), znajduj¹ce siê w niniejszym folderze s¹ wyrobami 

medycznymi do diagnostyki in vitro spe³niaj¹cymi wymagania dyrektywy IVD 98/79/WE UE oraz ustawy o wyrobach 

medycznych z dnia 20.05.2010r. i tym samym ob³o¿one s¹ stawk¹ VAT w wysokoœci 8% i oznakowane znakiem CE.
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32-0402-4E Probówki na 1,8 ml krwi (Ø12x75 mm), z nadrukiem 500

32-0402-4N Probówki na 1,8 ml krwi (Ø12x75 mm), z nalepk¹ 500

32-0403-4E Probówki na 2,7 ml krwi (Ø12x75 mm), z nadrukiem 500

32-0403-4N Probówki na 2,7 ml krwi (Ø12x75 mm), z nalepk¹ 500

32-0704-4N Probówki na 3,6 ml krwi (Ø12x92 mm), z nalepk¹ 250

Probówki do koagulologii, zawieraj¹ce 3,2% roztwór dwuwodnego cytrynianu sodu,

z korkiem, pakowane w torbê foliow¹

Probówki zawieraj¹ roztwór cytrynianu sodu o stê¿eniu 3,2% jako zwi¹zek zapobiegaj¹cy krzepniêciu krwi. Dok³adne 

nape³nienie probówki do znacznika pojemnoœci gwarantuje uzyskanie krwi cytrynianowej w proporcji 1 czêœæ cytrynianu 

na 9 czêœci krwi.

Probówki zawieraj¹ 2,95% roztwór fluorku sodu, który wstrzymuje proces glikolizy i utrzymuje stabilny poziom glukozy we 

krwi przez 4 godziny od momentu jej pobrania. Jako antykoagulant zastosowano wodny 1,5% roztwór wersenianu 

dwupotasowego.

32-0301-5E Probówki na 1,0 ml krwi (Ø12x55 mm), z nadrukiem 500

32-0301-5N Probówki na 1,0 ml krwi (Ø12x55 mm), z nalepk¹ 500

32-0402-5E Probówki na 1,8 ml krwi (Ø12x75 mm), z nadrukiem 500

32-0402-5N Probówki na 1,8 ml krwi (Ø12x75 mm), z nalepk¹ 500

Probówki do oznaczania poziomu glukozy, zawieraj¹ce roztwór fluorku sodu i EDTA-K2,

z korkiem, pakowane w torbê foliow¹

PROBÓWKI DO KOAGULOLOGII - KOREK JASNONIEBIESKI

PROBÓWKI DO OZNACZANIA POZIOMU GLUKOZY - KOREK SZARY

PROBÓWKI DO POZYSKIWANIA OSOCZA KRWI DO BADAÑ - KOREK ZIELONY

Probówki zawieraj¹ heparynê sodow¹ lub litow¹ w proporcji 18 I.U./ml krwi. Dzia³anie przeciwzakrzepowe heparyn polega 

na hamowaniu trombiny w ró¿nych procesach hemostazy. Po odwirowaniu krwi pe³nej i oddzieleniu elementów 

komórkowych uzyskuje siê osocze, wykorzystywane do badañ biochemicznych, hormonalnych i markerów 

nowotworowych.

32-0402-6 Probówki na 2,5 ml krwi (Ø12x75 mm), z nadrukiem 500

32-0402-6N Probówki na 2,5 ml krwi (Ø12x75 mm), z nalepk¹ 500

32-1105-6 Probówki na 5,0 ml krwi (Ø16x100 mm), z nadrukiem 200

32-1105-6N Probówki na 5,0 ml krwi (Ø16x100 mm), z nalepk¹ 200

Probówki do pozyskiwania osocza krwi do badañ zawieraj¹ce heparynê sodow¹, z korkiem

Produkty, za wyj¹tkiem podstawki do nastawiania OB (32-OB10-1), znajduj¹ce siê w niniejszym folderze s¹ wyrobami 

medycznymi do diagnostyki in vitro spe³niaj¹cymi wymagania dyrektywy IVD 98/79/WE UE oraz ustawy o wyrobach 

medycznych z dnia 20.05.2010r. i tym samym ob³o¿one s¹ stawk¹ VAT w wysokoœci 8% i oznakowane znakiem CE.
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32-0402-7 Probówki na 2,5 ml krwi (Ø12x75 mm), z nadrukiem 500

32-0402-7N Probówki na 2,5 ml krwi (Ø12x75 mm), z nalepk¹ 500

32-1105-7 Probówki na 5,0 ml krwi (Ø16x100 mm), z nadrukiem 200

32-1105-7N Probówki na 5,0 ml krwi (Ø16x100 mm), z nalepk¹ 200

Probówki do pozyskiwania osocza krwi do badañ zawieraj¹ce heparynê litow¹, z korkiem

Produkty do preparowania krwi do badañ



2014/5

Probówki do barwienia retikulocytów zawieraj¹ 100 µl stabilnego, zbuforowanego 1% roztworu b³êkitu brylantowo-

krezolowego, który reaguje z RNA, zabarwiaj¹c retikulocyty na kolor niebieski. 

32-0120-8 Probówki do barwienia retikulocytów 50

 na 120 µl krwi (Ø12x55 mm) zawieraj¹ce b³êkit brylantowo-krezolowy

Sterylne strzykawki o poj. 2 ml z wyraŸnie naniesion¹ podzia³k¹ przeznaczone do pobierania krwi do badañ 

gazometrycznych, zawieraj¹ 50 I.U. heparyny litowej na 1 ml krwi. Posiadaj¹ specjalne zatyczki, które po zakoñczeniu 

pobierania umo¿liwiaj¹ odizolowanie krwi od powietrza atmosferycznego. Dostosowane s¹ do igie³ typu Luer.

32-ST02-7S Strzykawki do gazometrii krwi na 2,0 ml, z heparyn¹ litow¹, sterylne 50

PROBÓWKI DO BARWIENIA I ZLICZANIA ELEMENTÓW KOMÓRKOWYCH

STRZYKAWKI DO BADAÑ GAZOMETRYCZNYCH KRWI

Produkty, za wyj¹tkiem podstawki do nastawiania OB (32-OB10-1), znajduj¹ce siê w niniejszym folderze s¹ wyrobami 

medycznymi do diagnostyki in vitro spe³niaj¹cymi wymagania dyrektywy IVD 98/79/WE UE oraz ustawy o wyrobach 

medycznych z dnia 20.05.2010r. i tym samym ob³o¿one s¹ stawk¹ VAT w wysokoœci 8% i oznakowane znakiem CE.

Symbol
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Opis produktu Opak. jedn.
(szt.)
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MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o.

05-090 Raszyn, ul. Ga³czyñskiego 8
fax: 22  846 29 26
e-mail: mlp.biuro@medlab-products.com.pl
www.medlab-products.com.pl

Dzia³ Sprzeda¿y i Obs³ugi Klienta:
tel.: 22  720 35 04
Dzia³ Handlowy:
tel.: 22  720 49 88

Zdjêcia zamieszczone w folderze maj¹ charakter jedynie pogl¹dowy, a dostarczone produkty mog¹ posiadaæ niewielkie zmiany 
w wygl¹dzie i kolorystyce. 

Dodatkowe informacje dotycz¹ce oferowanych produktów i warunków realizacji zamówieñ mo¿ecie Pañstwo uzyskaæ w siedzibie 
naszej firmy w Dziale Sprzeda¿y i Obs³ugi Klienta pod numerami telefonów: 22 720 35 04 lub 22 720 35 05.


