Labo afnamemateriaal 2018
uw bestelling moet steeds in evenwicht zijn met het aantal opgehaalde stalen
Gemeente: *
Naam arts/praktijk/rusthuis:*
Datum:
Afdeling rusthuis
Tubes (per pak)
Rode tubes; serum
Grijze tubes; suiker; glucose
Paarse tubes; complet; EDTA
Blauwe tubes; stolling; INR
Groene tubes; heparine (per tube)
Donker blauw; zware metalen (per tube)

Houder (schroef-klik systeem)
Naaldhouder DROP-IT (per stuk)
Naalden (per doos)
Gele naald: 20G dik
Groene naald: 21G normaal
Zwarte naald: 22G dun
Vleugelnaalden (vaste luer)
Blauwe vlglnaald: 23G fijn 19 cm
Blauwe vlglnaald: 23G fijn 30 cm
Groene vlglnaald: 21G 19 cm
Groene vlglnaald: 21G 30 cm
Naaldcontainers (per stuk)
Naaldcontainers 0,2L
Naaldcontainers 1L
Naaldcontainers 2L
Naaldcontainers 4L
Mediboxen
Pediatrische tubes (per stuk)
Kleine rode tubes
Kleine paarse tubes
Kleine groene tubes
Minicollect : voor vroedvrouwen
(per 10 in zakje)
0,5 ml K2EDTA (paars)
0,5 ml Serum (oranje)

Stickertjes (per blokje)
blokje labostickers
Recipiënten
Urinepotjes (grote zak)
24h collectebus niet aangezuurd (per stuk)
24h collectebus aangezuurd (per stuk)
Urinezakjes meisjes (per 5)
Urinezakjes jongens (per 5)
Stoelgangpotjes met lepeltje (grote zak)
iFOBT testen + fecesvanger (per 5)
Sputumpotjes (grote zak)
PAP testen + cervixbrush (per pak)
Formol; biopsie: APO-potjes (per stuk)
Aderlatingzakken (per stuk)
Dermapak voor huidschilfer - nagel (per stuk)
Wissers
eSwab: roze wissers (per 10)
eSwab fijn: oranje wissers (per 5)
UTM-wissers: viruskweek (per 2)
Aanvraagformulieren (per stuk)
Labo-aanvraagboek (A4)
Labo-aanvraagboek (A5 )
RX-aanvraagboek (algemeen)
RX-aanvraagboek Borstdiagnostiek
APO-boek
Verwijsbrief-boek
Varia
Witte enveloppen (pakje)
Groen opdruk antwoordomslagen (pakje)
Stalenzakjes (100)
Ronde wondplakkers (doosje)
Fecesvanger (per 20)
Wattenstaafjes cryo (kleine) (pakje)
Wattenstaafjes cryo (grote) (pakje)
Combi-stopper (per 5)
Glucose 50 g. appelsiensmaak (per stuk)
Glucose 50 g. citroensmaak (per stuk)

Fructose ademtestkit

Lactose ademtestkit

* op naam van patiënt:(verplicht invulveld)

* op naam van patiënt:(verplicht invulveld)

NIPT test + aanvraagformulier

leveringstermijn +/- 14 dagen
* op naam van patiënt: (verplicht invulveld)

Lactose ademtestkit zuigeling <25 kg
* op naam van patiënt: (verplicht invulveld)

