
PRODUKTY DO POBIERANIA I TRANSPORTU
MATERIAŁU Z GARDŁA LUB NOSA
DO BADAŃ W KIERUNKU
KORONAWIRUSA SARS-CoV-2

ZESTAWY DO POBIERANIA I TRANSPORTU
WYMAZÓW Z GARDŁA LUB NOSA

WYMAZÓWKI DO WYMAZÓW
Z GARDŁA LUB NOSA

PROBÓWKI TRANSPORTOWE
TYPU FALCON

Zestawy złożone z:
• wymazówek z trzonkiem z tworzywa i główką z wiskozy, pakowanych indy-

widualnie, sterylizowanych radiacyjnie. 
Zależnie od wybranego zestawu:

• sterylnych probówek transportowych ze szczelnym, żółtym korkiem o poj. 
11ml i wymiarach 16x100mm lub sterylnych probówek typu falcone z zakręt-
ką, stanowiących naczynia zasadnicze do transportu pobranego wymazu.

• nalepek-plomb określających jednocześnie rodzaj badania, przeznaczonych 
do naklejenia w miejscu połączenia probówek z korkami lub zakrętkami, 
jako dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem probówki 
i wyciekiem materiału

• woreczeków z napisem BIOHAZARD, posiadających zamknięcie typu snap 
oraz kieszeń na dokumenty, dla jeszcze lepszego zabezpieczenia próbki.

UWAGA
Probówki transportowe z żółtym korkiem oraz probówki typu falcone nie zawierają 
podłoża, które powinno zostać przygotowane zgodnie z wytycznymi KIDL.

• Z trzonkiem z tworzywa i główką z wi-
skozy

• Dostępne w wersji z probówką trans-
portową (czerwony korek) lub bez

• Sterylizowane radiacyjnie
• Wersja z probówką posiada w komple-

cie nalepkę-plombę, do przyklejenia na 
złączeniu probówki i korka, jako dodat-
kowe zabezpieczenie podczas trans-
portu pobranego wymazu

• Produkowane w wersji sterylnej (tlenek 
etylenu) i niesterylnej

• Dostępne pojemności 15 ml i 50 ml
• Z zakrętką umożliwiającą szczelne za-

mknięcie probówki i wykorzystanie jej 
jako naczynia transportowego.

• Z polem do opisu pozwalającym na 
opisanie próbki lub trwałe przyklejenie 
nalepki informacyjnej bądź kodu wery-
fikacyjnego.

Symbol
katalogowy Opis produktu Opak. jedn. 

(szt./kpl.)

Cena 
netto

(szt./kpl.)

VAT
(%)

WYMAZ Z GARDŁA LUB NOSA

54-1153-03S
Wymazówki z tworzywa o dł. ~150mm, z główką z wiskozy o śr. ~5mm, pakowane indywidualnie w opakowanie 
papier-folia, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R), Klasa MDDIIa - w torbie foliowej 100 0,450 8

54-1153-03S-B Wymazówki jak wyżej - w pudełku kartonowym 500 0,390 8

54-5153-03S-GM
Wymazówki z trzonkiem z tworzywa o dł. ~130mm, z korkiem w kolorze czerwonym, z główką z wiskozy 
o śr. ~5mm, w probówce z PP, z perforowaną nalepką do opisu - plombą, pakowane indywidualnie w opakowanie 
foliowe, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R), Klasa MDD - w torbie foliowej

100 0,590 8

54-5153N-03S-GM
Wymazówki z trzonkiem z tworzywa o dł. ~130mm, z korkiem, z główką z wiskozy o śr. ~5mm, w probówce z PP, 
z perforowaną nalepką do opisu - plombą, pakowane indywidualnie w opakowanie foliowe, sterylizowane radiacyjnie 
(STERYLNE R), Klasa MDD - w torbie foliowej, z nalepką określającą rodzaj badania

100 0,990 8

ZESTAWY DO POBIERANIA I TRANSPORTU MATERIAŁU

OS-ZEST2-POBR-COV

Zestaw do pobrań (1 kpl.) złożony z:
- sterylnej wymazówki 54-1153-03S
- sterylnej probówki typu Falcone o poj. całkowitej 15 ml 24-3015-1S
- nalepki/plomby określającej rodzaj badania
- woreczka biohazard z zamknięciem strunowym 24-8022BH-2

100 kpl. 1,750 8

OS-ZEST3-POBR-COV

Zestaw do pobrań (1 kpl.) złożony z:
- sterylnej wymazówki 54-1153-03S
- sterylnej probówki z żółtym korkiem o poj. 11 ml i wym. Ř16x100 mm 24-1611-0XS
- nalepki/plomby określającej rodzaj badania
- woreczka biohazard z zamknięciem strunowym 24-8022BH-2

100 kpl. 1,450 8

PROBÓWKI TRANSPORTOWE TYPU FALCONE

24-3015-1 Probówki Falcone o poj. całkowitej 15 ml (Ř17 x 120 mm), z PP, z zakrętką w kolorze niebieskim, z dnem stożkowym 
i nadrukowaną podziałką co 0,5 ml w zakresie 2-13,5 ml, wodoszczelne 100 0,900 8

24-3015-1S Probówki jak wyżej z zakrętką w kolorze czerwonym, pakowane idywidualnie w torebki foliowe, starylizowane 
tlenkiem etylenu (STERYLNE EO) - w pudełku kartonowym z dozownikiem 50 1,060 8

24-3050-1 Probówki Falcone o poj. całkowitej 50 ml (Ř30 x 115 mm), z PP, z zakrętką w kolorze niebieskim, z dnem stożkowym 
i nadrukowaną podziałką co 2,5 ml w zakresie 5-45 ml, wodoszczelne 50 1,050 8

24-3050-1S Probówki jak wyżej z zakrętką w kolorze czerwonym, pakowane idywidualnie w torebki foliowe, starylizowane 
tlenkiem etylenu (STERYLNE EO) - w pudełku kartonowym z dozownikiem 50 1,250 8

OS-ZEST2-POBR-COV OS-ZEST3-POBR-COV



PRODUKTY DO POBIERANIA I TRANSPORTU
MATERIAŁU Z GARDŁA LUB NOSA
DO BADAŃ W KIERUNKU
KORONAWIRUSA SARS-CoV-2

OPAKOWANIA TRANSPORTOWE

OS-OPK-WT OS-OPK-WTS

Prezentowane poniżej opakowania wtórne z uwagi na odpowiednio dobrane wymiary, szeroki otwór oraz jakość tworzywa, 
pozwalają na bezpieczne spakowanie i transportowanie próbek pobranych od kilku pacjentów.

Istnieje możliwość wybrania jednego z dwóch wariantów w zależności od rodzaju użytego naczynia zasadniczego.

Dodatkowe zabezpieczenie pobranych próbek stanowią torebki BIOHAZARD z zamknięciem typu snap dołączane do 
oferowanych pojemników lub dostępne osobno w sprzedaży, w dwóch wersjach do wyboru.

Symbol
katalogowy Opis produktu Opak. jedn. 

(szt./kpl.)

Cena 
netto

(szt./kpl.)

VAT
(%)

OS-OPK-WT
Pojemnik o wymiarach Ř95x206 mm z szeroką szyjką i otworem o Ř55 mm, ze szczelną nakrętką, wykonany 
z chemicznie i mechanicznie odpornego PP (polipropylenu), w komplecie z torebką do zabezpieczenia próbki 10 11,00 23

OS-OPK-WTS
Pojemnik o wymiarach Ř111x128 mm z otworem o Ř85 mm, z wewnętrznym wieczkiem uszczelniającym oraz 
nakrętką wykonaną z PP (polipropylenu), wykonany z chemicznie i mechanicznie odpornego PE (polipetylenu), 
w komplecie z torebką do zabezpieczenia próbki

10 13,00 23

24-8022BH-2 Woreczki typu „kangur” z kieszenią na dokumenty, oznakowane znakiem „BIOHAZARD”, rozmiar 15x22 cm, 
z zamknięciem strunowym typu „snap” 100 0,68 8

24-8025BH-2 Woreczki typu „kangur” z kieszenią na dokumenty, oznakowane znakiem „BIOHAZARD”, rozmiar 17x22 cm, 
z certyfikowanym zamknięciem samprzylepnym 100 1,73 23

Zdjęcia zamieszczone w folderze mają charakter jedynie poglądowy, a dostarczone produkty mogą posiadać niewielkie zmiany w wyglądzie 
i kolorystyce.

Medlab-Products Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w uchybieniach lub opóźnieniach w realizacji zamówienia wynikających z zaistnienia 
nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższej.

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”. 

Dodatkowe informacje dotyczące oferowanych 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, wrzesień 2021r. Zarząd Medlab-Products Sp. z o.o.
2021/9

MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o.

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

Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta:
tel.: 22 720 35 04
Dział Handlowy:
tel.: 22 720 49 88

24-8022BH-2 24-8025BH-2

Grube ścianki czynią pojemniki odpornymi na pęknięcia w wyniku upadków lub nacisków.

Duże wymiary pozwalają na umieszczenie na ich zewnętrznej stronie dokumentacji medycznej.

Dodatkowe zabezpieczenie transportowanych próbek stanowi dołączona do pojemników 
torebka z napisem BIOHAZARD, zamykana zamknięciem typu SNAP.

Wymiary tak dobrane, aby możliwe było ich otwarcie w boksie laminarnym.

• średnica 95 mm, wysokość 206 mm
• szczelna zakrętka
• przeznaczony do transportowania 

wymazówek lub probówek z pobra-
nym materiałem

• wykonany z chemicznie odpornego, 
autoklawowalnego polipropylenu, co 
pozwala na jego wyjałowienie przed 
użyciem oraz na transport próbek 
w warunkach specjalnych np. z lodem 
lub suchym lodem

• wymiary 15x22 cm
• zamknięcie strunowe typu snap
• kieszeń typu „kangur” na dokumenty
• oznakowanie „BIOHAZARD”

• średnica 111 mm, wysokość 128 mm
• szczelna zakrętka oraz wewnętrzne 

wieczko uszczelniające
• przeznaczony do transportowania 

probówek z pobranymi wymazami 
lub krwią

• wykonany z chemicznie odpornego 
polietylenu, co pozwala na transport 
próbek w warunkach specjalnych np. 
z lodem lub suchym lodem.

• wymiary 17x22 cm
• certyfikowane zamknięcie samoprzylepne
• kieszeń typu „kangur” na dokumenty
• oznakowanie „BIOHAZARD”


