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Mikrometoda – wersja ekonomiczna
Szanowni Państwo,
Ze względu na brak zainteresowania pakowanymi indywidualnie, sterylnymi zestawami do pobierania
mikroobjętości krwi (tzw. sterylną mikrometodą), a co za tym idzie nieopłacalnością ich produkcji,
podjęliśmy decyzję o wycofaniu tej grupy wyrobów z naszej oferty, zastępując je probówkami w wersji
niesterylnej oraz stosując ekonomiczny sposób spakowania.
Zmiana ta umożliwiła nam zaoferowanie Państwu tych produktów w cenie o prawie 30% niższej
w porównaniu do wersji sterylnej, co powinno stanowić dodatkową zachętę do ich rutynowego stosowania wszędzie
tam, gdzie do przeprowadzenia niezbędnych badań wystarczy niewielka objętość krwi np. na oddziałach
pediatrycznych.
SPECYFIKACJA PRODUKTÓW:
Jedno opakowanie handlowe stanowi torebka foliowa typu snap zawierająca 100 kompletów, w skład
których wchodzą:
•
•

probówki MLMiniCol® z przebijalnym korkiem, ze znacznikiem pojemności, wykonane z PP - 100szt.
kapilary o pojemności 100µl, spakowane w osobną torebkę foliową - 100szt.

Symbol
katalogowy

Badanie

Odczynnik

Pojemność

CENA
netto/PLN/szt.

Kolor korka

Opak.
jedn.
(kpl.)

33ML-0100-2E

HEMATOLOGIA

rozpylone EDTA-K2

100 µl

0,490

fioletowy

100

33ML-0200-2E

HEMATOLOGIA

rozpylone EDTA-K2

200 µl

0,490

fioletowy

100

33ML-0100-5E

GLUKOZA

fluorek sodu i heparyna
sodowa

100 µl

0,490

szary

100

przyspieszacz wykrzepiania

250 µl

0,490

czerwony

100

przyspieszacz wykrzepiania i
żel separujący

250 µl

0,590

żółty

100

33ML-0250-01E
33ML-0250-91E

BIOCHEMIA
(SUROWICA)
BIOCHEMIA
(SUROWICA)

Probówki do mikrometody MLMiniCol® 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.
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.
Warunki realizacji zamówień znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.medlab-products.com.pl
Zarząd Medlab-Products Sp. z o.o.

