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Tarvike 
Tuote- 
numero 

Pakkauskoko 
Tilattava 
määrä 

 Virtsanäyteputket Puhdas putki 10 ml keltainen korkki 12555 300 kpl/pss 
Falcon-putki 50 ml, sininen korkki, Tb-vilj. 352070 25 kpl/pss 
Virtsanäyteputki vac., lisäaineeton 11 ml 
beige korkki 

364915 
kpl/pkt 

Virtsa-analyysiputki vac. 10 ml lisäaineella 
vihertävä korkki 

364955 
kpl/pkt 

Virtsa-analyysiputki vac. 4 ml lisäaineella 
vihertävä korkki 

364958 
kpl 

Virtsanäytepurkki Keltakantinen vakuuminäytteenottoon 147717 100 kpl/pss, 2 
pss/ltk 

Virtsan siirtoadapteri Virtsanäytteen siirtoon purkista putkeen 450251 kpl/pss 
Virtsa-astia, keräykset Vuorokausi- ja yökeräykseen, mitta-

asteikolla 3 l 408600 
kpl 

 Virtsan huumeet Näyteputki 15 ml, 12 ml merkkiviivalla 88303/06  kpl 
Sinettitarrat 5 kpl/arkki, A ja B 255585-100 kpl 

 Ulostepurkit Peruspurkki, lusikalla LP 109047 kpl 
Ulosteen veri Actim Fecal -puskuri 30372 ETA C 20 x 10 ml 
Parasiittipurkit, sis. formaliinia 1 kpl/pss 
Kihomatoputket kpl 
Calpro, HePyAg, setti, leveäsuinen 60 ml kpl 

Bakteeri-näytteiden 
tarvikkeet

Bakteerikuljetusputket, ohut vanutikku (GC-
vilj.) 

110.C
kpl 

Copan ESwabputki (esim. kudospaloille ja 
nukl.happo tutk.) 

490CE.A 
kpl 

Kuljetusputket Coban Transsystem 408c 50 kpl/pss 
Anaerobinäytteille Portagerm 5 ml 41995 10 kpl/ltk 
Steriili näytepurkki 60 ml (yskös, sieni) kpl 

Virusnäytteet Putki UTM-RT Mini (mm. influenssa, 
herpes) 

353C 
50 kpl/ltk 

Steriili dacrontikku tai pumpulitikku kpl 
Nukleiinihappo- 
tutkimukset 

Cobas PCR media dual swab IVD klamydia 
Cervix, putki + 2 tikkua, (uretra, cervix, 
rectum, silmä, nielu) 

07958021190 100 kpl/ltk tai kpl 

Cobas PCR Urine IVD Klamydia 
virtsanäytteenotto (putki + pipetti) 

05170486190 
100 kpl/ltk tai kpl 

Cell Collection medium 20 ml + brush 
(HPV), astia + harja 

07994745190/ 
08399832190 

25 kpl/pkt 

Lisätikut FLOQSwabs (nukkatikku) 503CS01 100 kpl/ltk 
Trichomonas TrvaAg Näytteenottosetti 1 kpl/pss 

 Veriviljely Aerobi 442023 50 kpl/ltk 
Anaerobi 442021 50 kpl/ltk 

Bact/Allert MB (Glass) 442288 kpl 

Adapterit kpl 

Likvor-putket Sarstedt keltainen korkki 60.9922.941 100 kpl/pss 

Muuta* 

* Merkitse täsmällisesti mikä tuote on kyseessä, mihin tarkoitukseen, tuotenumero ym. kun tilaat muuta.

Tilauslomake toimitetaan laboratorion toimipaikkaan, josta tarvikkeet noudetaan. 
Mikäli tilatut tarvikkeet toimitetaan näytelaukussa suoraan tilaavaan toimipisteeseen, 
tilauslomakkeen voi lähettää näytelaukussa. 

Tilaajan nimi (selvästi) Puhelinnumero 

Tilaava yksikkö Tilauspäivä 

Tarvikkeiden noutopaikka Noutopäivä 
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