
0,68 zł/kpl.
34,00 pln za opak. + 8% VAT

Jedyny w Polsce
•	 uniwersalny
•	 indywidualnie	pakowany
•	 w	pełni	sterylizowany

NOWOŚĆ

!!! NASZ WŁASNY !!!

Uniwersalny 
system pobierania 
i preparowania 
mikroobjętości krwi
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Probówki do mikrometody MLMiniCol™ są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro spe³niającymi 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 zosta³y zg³oszone i zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Dodatkowe informacje dotyczące produktów i warunków realizacji zamówieñ możecie Pañstwo uzyskać w siedzibie naszej firmy w Dziale Sprzedaży 
i Obs³ugi 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

SPECYFIKACJA PRODUKTÓW:

Probówki MLMiniCol™ z przebijalnym  korkiem, ze znacznikiem pojemności, w komplecie z kapilarą i lejkiem, pakowane indywidualne 
w blistry papier-folia oraz zbiorczo w pude³ko kartonowe, wykonane z PP, sterylizowane radiacyjne (STERYLNE R).

UNIWERSALNOŚĆ dzięki znajdującym się w komplecie z probówką 
akcesoriom, kapilarze i lejkowi, system jest uniwersalny w użyciu pozwalając 
osobie pobierającej krew na wybranie w³aściwego akcesoria do jej pobrania 
w zależności od warunków i miejsca, z którego pobierana jest krew.

PEŁNA SZCZELNOŚĆ W CZASIE TRANSPORTU I BADANIA POBRANEJ 
KRWI – każda probówka wyposażona jest w specjalnie zaprojektowany, 
gumowy korek z nacięciem, przez który, bez jego otwierania można w³ożyć 
lejek lub kapilarę.  Po pobraniu krwi, a następnie wyjęciu użytego akcesoria nie 
traci on szczelności i automatycznie się zamykając, skutecznie izoluje pobraną 
krew w próbówce zarówno w trakcie transportu jak i późniejszych analiz 
wykonywanych w laboratorium, bez potrzeby jego zdejmowania na żadnym 
z etapów badania krwi. JEST WIĘC W ISTOCIE NA TYCH ETAPACH 
SYSTEMEM ZAMKNIĘTYM.

WYGODNY W UŻYCIU SPOSÓB SPAKOWANIA – każda probówka wraz 
z akcesoriami: lejkiem i kapilarą, dostarczana jest spakowana w blister papier-
folia, na którym naniesione są wszystkie niezbędne informacje dotyczące 
produktu. Ponadto na każdej probówce znajduje się etykieta ze znacznikiem 
pojemności oraz datą ważności i numerem serii produktu. Spakowany w ten 
sposób komplet może być wydawany bezpośrednio np. na oddzia³y szpitalne, 
bez konieczności przekazywania ca³ego opakowania.

STERYLNOŚĆ – jest to JEDYNY dostępny na polskim rynku indywidualnie 
pakowany, sterylizowany radiacyjnie (SAL ≥ 6) system pobierania krwi 
w³ośniczkowej, co zapewnia ochronę pacjenta przed zakażeniem w trakcie 
pobierania krwi, a także zachowanie czystości mikrobiologicznej.

Nowoczesny system pobierania krwi w³ośniczkowej do badań, dostosowany do potrzeb najbardziej wymagających 
użytkowników, posiadający unikalne cechy podnoszące jakość pobrania i badania oraz zwiększające bezpieczeństwo 
pacjenta i personelu, z których najważniejsze to:

Symbol 
katalogowy Badanie						 Odczynnik Pojemność 

pobieranej	krwi
Kolor
korka

Opak. jedn.   
(kpl.)

33ML-0100-2S HEMATOLOGIA rozpylone EDTA-K2 100 μl fioletowy 50

33ML-0100-5S GLUKOZA fluorek sodu i heparyna sodowa 100 μl szary 50

33ML-0200-2S HEMATOLOGIA rozpylone EDTA-K2 200 μl fioletowy 50

33ML-0200-5S GLUKOZA fluorek sodu i heparyna sodowa 200 μl szary 50

33ML-0250-01S BIOCHEMIA (SUROWICA) przyspieszacz wykrzepiania 250 μl czerwony 50

Uniwersalny system pobierania 
i preparowania mikroobjętości krwi


