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27.8.2019 

Tarvike Tuote- 
numero Pakkauskoko Tilattav

a määrä 
Virtsanäyteet Linkoputki     10ml     keltainen korkki     88303/06        pss / kpl 

Falcon-putki  50ml  Tb-näyt   sininen korkki        352070  25 kpl / pss 
Vakuumiputki virtsa    10ml      vaal.ruskea  364915   kpl / pkt 
Vakuumiputki virtsa      4ml          vihertävä  364958  kpl / pkt 
U-AlbKre / hukkaputki  valkoinen korkki   454001  kpl / pkt 
Siirtoadabteri virtsanäytteen siirtoon    450251  kpl / pss 
Virtsankeräysastia mitta-asteikolla    3litraa    408600  kpl 

Virtsasettitarvikkeet  Virtsapurkki 120ml  vakuuminäytteenottoon 147717  kpl 
 U– Virtsapak-putki       10ml          vihertävä       364955 kpl / pkt 
 Minigrip pussi     kpl 
 Ohje aikuiset     kpl 
Ohje lapset  kpl 

 Virtsan huumeet  Perusputki 50 ml           punainen   62.559.   25 kpl / pss 
Sinettitarrat   5kpl/arkki, A ja B    255585-100  kpl 
Työpaikan huumetestit     sis. putket+tarrat  kpl 

 Ulostepurkit Peruspurkki  lusikkapurkki   LP109047  kpl 
Ulostepurkki punain.kansi     Helico,Calpro        409502  kpl 
Ulosteen veri ActimFecal-puskuri  20kpl/ltk  30372ETAC  kpl 
Parasiittipurkit  sis. formaliinia  kpl 
Kihomatoputki + tikku  kpl 

Ulosteviljelysetti Ulosteviljely 1 / Salmonellaviljely ulosteesta   kpl 
 Bakteeri-näytteiden    
 tarvikkeet 

Puritan MRSA Collection & Transport Syst.   MRSA-206    50 kpl / ltk tai kpl 
Lisätikku   FLOQSwabs 502CS01    100 kpl / ltk tai kpl 
Kuljetusputket Coban Transsystem   408C    50 kpl / pss tai kpl 
Anaerobinäytteille Portagerm  5 ml  41995    10 kpl / ltk tai kpl 
Helicobacteerille Portagerm Pylori    2,5 ml     42041 kpl 
Steriili näytepurkki 70ml    nestem. näytteet 5/9922721     kpl 

Virusviljely Putki UTM-RT Mini 3ml Coban + tikku     353C  kpl 
Nukleiinihappo- Klamydia ja Gc     Abbot      multi-collect 9K12-01      50 kpl / ltk tai kpl 
tutkimukset Human papilloma Abbot HPV  cervi-collect  4N73-06      50 kpl / ltk tai kpl 

ESwab + lisätikku Herpes simplex ja Inf.Ag      490CE      50 kpl / ltk tai kpl 
Fecal Swap-setti  470CE      50 kpl / ltk tai kpl 

Trichmonas TrvaAg Näytteenottosetti  kpl 
Kapsapurkki Tb-viljely   ysköksestä, sieniviljely kynnestä   kpl 

 Veriviljely Aerobi   442023   50kpl / ltk tai kpl 
Anaerobi    442021  50kpl / ltk tai kpl 
Lasten veriviljelypullo    442020  50kpl / ltk tai kpl 
Myco/F Lytic         TB         442288   kpl 

Likvor-putket Likvor-putki Sarsted    steriili    keltainen   60.9922.941   kpl / pss /100kpl 
Muuta* 
* Merkitse täsmällisesti mikä tuote on kyseessä, mihin tarkoitukseen, tuotenumero ym. kun tilaat muuta.

Tilauksen toimitusosoite: materiaalit@fimlab.fi 
Tilaajan nimi (selvästi) Puhelinnumero 

Tilaava yksikkö ja osoite Tilauspäivä 

LOGISTIIKKAPALVELU FIMLAB 
puh. 03 311 76570 
materiaalit@fimlab.fi 

PL 66, 33101 TAMPERE 
Biokatu 4, 33520 TAMPERE fimlab.fi 
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