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Tällä lomakkeella terveydenhuolto ja hoivayksiköt Kanta-Hämeessä voivat tilata laboratorion näytteenottotarvikkeita. 
Tilaus toimitetaan asiakasta lähinnä olevaan Fimlab Hämeenlinnan laboratorioon, josta tarvikkeet ovat noudettavissa 1 
viikon päästä tilauksen jättämisestä. Poikkeuksena 

• Kotisairaanhoitajat voivat ottaa tarvitsemansa tuotteet ilman tilausta samalla kun tuovat näytteitä laboratorioon. 
• Terveysasemat, joihin kulkee kaupungin lähettikuljetus pääterveysasemalta. Toimitamme tilatut tarvikkeet lähetin 

mukana. Tilauksen toimitus n. 1 viikko tilauksen saapumisesta. 
 
Kuka tilaa: Kanta-Hämeen terveydenhuolto ja hoivayksiköt, näyte analysoidaan Fimlabissa. 
Tilauslomake toimitetaan: Erillisessä kirjekuoressa laboratorioon (esim. sisäisen postin mukana). Kuoreen teksti, 
tarviketilaus. 
Nouto: Tuotteet ovat noudettavissa n. 1 viikko tilauksen saapumisesta.  
 
 
 
 

Tarvike  Tuotenro Tilaus  
yksikkö 

Tilattava 
määrä 

EDTA-putket 5/3 ml EDTA K2 (violetti-musta korkki) 454411 kpl   
  7/6 ml EDTA K2 (violetti-musta korkki) 456043 kpl   
Seerumiputket  
  

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

Hepariiniputket 
 5/4 ml Li-hepar. (vihreä/musta korkki) 454056 kpl   

Metallit ja 
hivenaineet 

7/6 ml Na-hepar. (tumma sin./musta korkki) 456080 kpl   

Sokeriputki 5/3 ml FC mix tube (harmaa korkki) 454514 kpl   
Sitraattiputket 5/3,5 ml Na-sitraatti (vaal.sin/musta korkki) 454332 kpl   
 Vacuette 4NC ESR sodium citrate 3,2 % (lasko) 729073 kpl   
Lähetysputki 5 ml 13 x 75 mm (oranssi turvakorkki) 459001 kpl   
Virtsaputket Virtsaputki 15 ml PP keltainen kierrekorkki    88303/06 kpl   
 Falcon-putki 50 ml PP esim. Tb-näytteet 352070 kpl   
 BD Vacutainer lisäaineeton virtsaputki  11 ml (beige korkki) 364915 kpl   
 BD Vacutainer virtsaputki 4 ml säilöntäaine (vihreä korkki) 364958 kpl   
 Vakuumiputki 4 ml (valkoinen korkki) 454001 kpl   
 Virtsankeräysastia 3 l 408600 kpl       
 Siirtoadapteri virtsanäytteen siirtoon 450251 kpl  
 BD Vacutainer virtsaputki 10 ml säilöntäaine (vihreä korkki) 364955 kpl  
Ulostepurkit Ulostepurkki lusikalla 25 ml PP tehdaspuhdas LP109047 kpl  
 Näytepurkki 60 ml Helico ja Calpro (punainen korkki) 409502 kpl  
 Ulosteen veri ActimFecal 30372ETAC kpl  
 Parasiitti-näytepurkki sisältää formaliinia 205100 kpl  
     
     

 
Tilauslomake toimitetaan laboratorion toimipaikkaan, josta tarvikkeet noudetaan.  

Tilaajan nimi (selvästi)  Puhelinnumero  
Tilaava yksikkö  Tilauspäivä  
Tarvikkeiden noutopaikka  Noutopäivä  

 


	Tarvike: 
	53 ml EDTA K2 violettimusta korkki: 
	Tilattava määräkpl: 
	EDTAputketRow1: 
	76 ml EDTA K2 violettimusta korkki: 
	Tilattava määräkpl_2: 
	Seerumiputket: 
	54 ml seerumi punamusta korkki: 
	Tilattava määräkpl_3: 
	Tilattava määräkpl_4: 
	Hepariiniputket: 
	54 ml Lihepar vihreämusta korkki: 
	454056: 
	Tilattava määräkpl_5: 
	Metallit ja hivenaineet: 
	76 ml Nahepar tumma sinmusta korkki: 
	456080: 
	Tilattava määräkpl_6: 
	Sokeriputki: 
	53 ml FC mix tube harmaa korkki: 
	Tilattava määräkpl_7: 
	Tilattava määräkpl_8: 
	SitraattiputketRow1: 
	Tilattava määräkpl_9: 
	5 ml 13 x 75 mm oranssi turvakorkki: 
	Tilattava määräkpl_10: 
	Virtsaputki 15 ml PP keltainen kierrekorkki: 
	Tilattava määräkpl_11: 
	VirtsaputketRow1: 
	Falconputki 50 ml PP esim Tbnäytteet: 
	Tilattava määräkpl_12: 
	VirtsaputketRow2: 
	Tilattava määräkpl_13: 
	VirtsaputketRow3: 
	Tilattava määräkpl_14: 
	VirtsaputketRow4: 
	Vakuumiputki 4 ml valkoinen korkki: 
	Tilattava määräkpl_15: 
	VirtsaputketRow5: 
	Virtsankeräysastia 3 l: 
	Tilattava määräkpl_16: 
	VirtsaputketRow6: 
	Siirtoadapteri virtsanäytteen siirtoon: 
	Tilattava määräkpl_17: 
	VirtsaputketRow7: 
	Tilattava määräkpl_18: 
	Tilattava määräkpl_19: 
	UlostepurkitRow1: 
	Tilattava määräkpl_20: 
	UlostepurkitRow2: 
	Ulosteen veri ActimFecal: 
	Tilattava määräkpl_21: 
	UlostepurkitRow3: 
	Tilattava määräkpl_22: 
	UlostepurkitRow4: 
	Parasiittinäytepurkki sisältää formaliiniaRow1: 
	205100Row1: 
	kplRow1: 
	Tilattava määräRow23: 
	UlostepurkitRow5: 
	Parasiittinäytepurkki sisältää formaliiniaRow2: 
	205100Row2: 
	kplRow2: 
	Tilattava määräRow24: 
	Tilauslomake toimitetaan laboratorion toimipaikkaan josta tarvikkeet noudetaan: 
	Tilaajan nimi selvästi: 
	Puhelinnumero: 
	Tilaava yksikkö: 
	Tilauspäivä: 
	Tarvikkeiden noutopaikka: 
	Noutopäivä: 


