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Název ml Počet

zkumavka - koagulace, quick - modré víčko 2,7

zkumavka - sedimentace, analyzátor - černé víčko 1,8

zkumavka - krevní obraz - fialové víčko   2

zkumavka - krevní skupina - fialové víčko 6

zkumavka - glykémie - šedé víčko 2

zkumavka - biochemie - žluté víčko  3,5

zkumavka - biochemie - žluté víčko  5

malá zkumavka - biochemie - Tapval, červené víčko 2

malá zkumavka - krevní obraz - Tapval, fialové víčko 0,5

malá zkumavka - koagulace - Tapval, modré víčko 1

zkumavka na moč + sed, žluté víčko 10

zkumavka na moč sterilní K + C, červené víčko 10

Odběrová nádobka na sputum Dispolab 30

Odběrová nádobka na sputum Dialab 100

Jehla BD černá - vacutainer

Jehla BD zelená  - vacutainer

Jehla BD žlutá  - vacutainer

Jehla Microlance černá - otevřený systém

Jehla Microlance zelená - otevřený systém

Jehla Microlance žlutá - otevřený systém

Držák jehly (kloboučky)

Injekční stříkačka 2

Injekční stříkačka 5

Injekční stříkačka 10

Odběrový tampon s plast.tyčinkou, sterilní, výtěr z krku

Odběr. tampon s plast. tyčinkou, sterilní, transport.Amiens s akt.uhlím

Odběrový tampon s aluminiovou tyčinkou, sterilní

Odběr. tampon s alumin. tyčinkou, steril., transport.Amiens s akt.uhlím

Chlamydia Ag - odběrový tampon na pochvu

Chlamydia Ag - odběrový tampon na uretru

Ureaplasmata, Mycoplasmata - trasportní médium (lahvička) + odběr. tampon s plast. 

tyčinkou

Odběrový tampon na PCR vyšetření, sterilní

speciální odběrové soupravy na PCR vyšetření - Chlamydia

speciální odběrové soupravy na PCR vyšetření - Papilomaviry

Sure Screen FOB (25 testů) - test na okultní krvácení

Faecal specmen filtation vials. Nádobka: odběr stolice ke stanovení rotavirů a adenovirů

nádobka HistoFor 20 ml s pufrovaným formalínem pro histologii 10

nádobka HistoFor 40 ml s pufrovaným formalínem pro histologii 20

nádobka HistoFor 60 ml s pufrovaným formalínem pro histologii 30

nádobka HistoFor 125 ml s pufrovaným formalínem pro histologii 60

056 Celková žádanka na biochemická a hematologická vyšetření

055 Žádanka Mikrobiologické vyšetření

053 Žádanka PCR vyšetření

054 Žádanka SCREENING vrozených vývojových vad

Zkumavky - moče

Histologie (ml = objem fixačního roztoku)

Žádanka o spotřební materiál

Žádanky

Zkumavky

Jehly a příslušenství

Odběrové tampóny - výtěrovky

Kontejnery na sputum



Samolepící štítky na zkumavky pro elektronické žádanky

Jméno objednávajícího (společnosti/lékaře):

Datum:                                                       Razítko lékaře:

Ostatní požadavky
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