
OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ NA SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Razítko, podpis:

Datum:

Zkumavka pro odběr kapilární krve vč. kapiláry - bílé víčko (sérum)

Zkumavka pro odběr kapilární krve vč. kapiláry - červené víčko (EDTA)

Zkumavka pro odběr kapilární krve vč. kapiláry - žluté víčko (NAF) 100 ks

100 ks

100 ks

Objem ks / bal
Objednáno

(ks)

Vacuette s červeným uzávěrem, gel, aktivátor srážení 5 ml 50 ks

Vacuette s červeným uzávěrem, gel, aktivátor srážení - dětská 2,5 ml 50 ks

Vacuette se zeleným uzávěrem - heparin 4 ml 50 ks

Vacuette s fialovým uzávěrem - EDTA 4 ml 50 ks

Vacuette s fialovým uzávěrem - EDTA 2 ml 50 ks

Vacuette s fialovým uzávěrem - EDTA 1 ml 50 ks

Vacuette s fialovým uzávěrem - EDTA 6 ml 50 ks

Vacuette s modrým uzávěrem - Na Citrát (koagulace) - dětská 2 ml 50 ks

Vacuette s šedým uzávěrem - EDTA+NAF (glykémie) 2 ml 50 ks

Vacuette s černým uzávěrem - sedimentace (bez pipety) 2,75 ml 50 ks

1) Zkumavky pro odběr krve:

CITYLAB spol. s.r.o. 
Seydlerova 2451/8
158 00 Praha 5
www.citylab.cz

Objednávky lze také zasílat elektronicky na emailovou adresu objednavky@citylab.cz

Sarstedt zkumavka s růžovým uzávěrem - KO

Sarstedt zkumavka s růžovým uzávěrem - KO

Sarstedt zkumavka se zeleným uzávěrem - koagulace

Sarstedt zkumavka se žlutým uzávěrem - diabetologie

Sarstedt zkumavka s fialovým uzávěrem - sedimentace

Sarstedt zkumavka ThromboExact 50 ks

50 ks

50 ks

50 ks

50 ks

50 ks

Sarstedt jehla zelená / černá 100 ks

Sarstedt zkumavka s hnědým uzávěrem - sérum

Sarstedt zkumavka s hnědým uzávěrem - sérum 50 ks

50 ks

1,2 ml

2,6 ml

1,1 ml

4,9 ml



Trichomonády kultivace

ks / bal

1 sada

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

MPL, UPL kultivace

Set pro odběr na vyšetření Quantiferon (4 zkumavky)

4) Spotřební materiál pro speciální odběry

Lahvička na hemokulturu - aerobní (modrá), anaerobní (fialová)

Set na vyšetření STOLICE NA OK

eSwab muži – výtěrová souprava na PCR (urogen. infekce)

eSwab ženy – výtěrová souprava na PCR (urogen. infekce)

10 ksTiskopis - Objednávkový formulář na spotřební materiál

7) Další

ks / bal

100 ks

100 ks

100 ks

100 ks

100 ks

50 ks

50 ks

100 ks

10 ks/1 bal

1 ks

1 ks

Křídlová kanyla modrá

Křídlová kanyla zelená

Jehla žlutá dlouhá - 20G x 1,5

Jehla černá dlouhá - 22G x 1,5

Jehla černá krátká - 22G x 1,0

Jehla zelená dlouhá - 21G x 1,5

Jehla zelená krátká - 21G x 1,0

2) Jehly a odběrové příslušenství

Esmarchovo obinadlo - dětské

Držák jehly pro opakované použití

Držák jehly jednorázový

Bezpečnostní lanceta pro kapilární odběr

Datum aktualizace: 28. 06. 2020

zelené linky: 800 801 810, 800 801 811

č. 1 - biochemie a hematologie

č. 2 - sérologie a imunologie 

č. 3 - alergologie

č. 4 - mikrobiologie a přímé průkazy

č. 5 - TBC

č. 6 - diabetologie

č. 7 - gynekologická žádanka

č. 8 - žádanka pro VVV

Žádanka pro Cytologické vyšetření

100 ks

100 ks

100 ks

50 ks

100 ks

50 ks

100 ks

50 ks

100 ks

6) Žádanky

Žádanka pro Histologické vyšetření 100 ks

Bezpečnostní kontejnér 10 l 1 ks

100 ks

100 ks

1 ks

1 ks

1 ksBezpečnostní kontejnér/ostré předměty 1,5 l 

5) Příslušenství a ostatní

Bezpečnostní kontejnér/ostré předměty 2,5 l 

Transportní sáček- průhledný

Transportní sáček- s ČERVENÝM pruhem - STATIM

Bezpečnostní kontejnér 3,5 l 

Bezpečnostní kontejnér 40 l 1 ks

Nádobka s červeným víčkem a lopatičkou – STERILNÍ (stolice)

Odběrový tampon sterilní s půdou - drátek

Odběrový tampon sterilní bez půdy - plastová tyčinka / drátek

50 ks

50 ks

1 ks

50 ks

100 ks

ks / bal3) Spotřební materiál pro odběr ostatních klinických materiálů:

Nádobka s červeným víčkem - STERILNÍ (moč na kultivaci, punktát, sputum)

Zkumavka se žlutým víčkem - NESTERILNÍ (Moč CH+S)

Odběrový tampon sterilní s půdou - plastová tyčinka

ks / bal

ks / bal

ks / bal

Objednáno
(ks)

Objednáno
(ks)

Objednáno
(ks)

Objednáno
(ks)

Objednáno
(ks)

Objednáno
(ks)

1 ksEsmarchovo obinadlo - dospělé

Jiné: 1 ks


