
NÄYTTEENOTTOOON LIITTYVIEN TARVIKKEIDEN 
TILAUSLOMAKE/ Vaasa hoivayksiköt 

16.6.2021 

 

FIMLAB LABORATORIOT OY 
FIMLAB.FI 

Hietalahdenkatu 2-4, 65130 Vaasa Tel. + 358 3 311 717 Y-tunnus: 2392519-6

Tällä lomakkeella hoivayksiköt Vaasassa voivat tilata näytteenottotarvikkeita. Tilatut tuotteet noudetaan Vaasan 
keskussairaalan laboratoriosta (Hietalahdenkatu 2-4, 3 kerros) ja ovat noudettavissa n. 1 viikko tilauksen saapumisesta. 
Kotisairaanhoitajat voivat ottaa tarvitsemansa tuotteet ilman tilausta samalla kun tuovat näytteitä laboratorioon. 

OHJE TILAAJALLE 

Kuka tilaa: Vaasan alueen palvelutalot, näyte analysoidaan Fimlabissa 
Tilauslomake toimitetaan: sähköpostin liitteenä osoitteeseen materiaalitvaasa@fimlab.fi 

Tarvike Tuotenumero Tilaus 
yksikkö 

Tilattava 
määrä 

EDTA-putket 5/3 ml EDTA K2 (violetti korkki) 368499 kpl 
5/2 ml EDTA K2 (tumma violetti korkki) 368274 kpl 
5/4 EDTA K2 (tumma violetti korkki) 368861 kpl 
Mikroputki EDTA K2 500 mikrol 365975 kpl 

Seerumiputket 5/4 ml seerumi (puna/musta korkki) 454433 kpl 
5/4 ml seerumigeeli (puna/keltainen korkki) 454078 kpl 

Hepariiniputket 5/3 ml Li-hepar. (mintunvihreä korkki) 368497 kpl 

Mikroputki Li-hep 500 mikrol 365986 kpl 
Metallit ja hivenaineet 7/6 ml Na-hepar. (tumma sin./musta korkki) 456080 kpl 
Sokeriputki 5/2 ml FC mix tube (harmaa korkki) 454511 kpl 
Sitraattiputket 5/1,8 ml Na-sitraatti (vaal.sin korkki) 363047 kpl 

Vacuette 4NC ESR sodium citrate 3,2 % (lasko) 729073 kpl 
Virtsanäyteputket VACUTAINER muovi 10ml (säilöntäaineella) 364955 kpl 

VACUTAINER muovi 4ml (säilöntäaineella) 364958 kpl 
VACUTAINER muovi 6ml (beige korkki) 368501 kpl 
VACUTAINER muovi 11ml (beige korkki) 364915 kpl 

Neulat Vakuumiverinäyteturvaneula 21G 0,8x32 368650 kpl 
Siipineula 21G 19 cm 450085 kpl 
Verilansetti pisto 85.1016 kpl 

Virtsanäytteenottosetti Purkki+putket+ohje VLL0110041 kpl 

Ulostepurkki Näytepurkki lusikalla V201091 kpl 

Bakteeriviljelytikku M40 näytteenottotikku elatusaineputkessa VLL0110037 kpl 

Tilaajan tiedot 

Tilaajan nimi (selvästi) Puhelinnumero 

Tilaava yksikkö Tilauspäivä 
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