
1

Katalog 12 Obowiązuje od wiosny 2010

PROBÓWKI
Preparowane do wszystkich analiz krwi

KAPILARY
Neutralne i preparowane

MIKROMETODA
System pobierania krwi włośniczkowej 

PRIMAVETTE ®

Aspiracyjno-próŜniowy system pobierania krwi Ŝylnej 

KABEVETTE  G ® KABEVETTE  V ®

        

system pobierania krwi Ŝylnej w jednym
ASPIRACYJNO-PRÓśNIOWY         PRÓśNIOWY 
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Witamy w KABE LABORTECHNIK
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Probówki preparowane 
do pobierania krwi 
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Próbówki 
z odczynnikiem 
do liczenia płytek 
w krwi Ŝylnej 
lub włośniczkowej

Probówki 
z odczynikiem 
do liczenia 
retikulocytów 
w krwi Ŝylnej 
lub włośniczkowej w 
stosunku 1:1 lub 2:1

Spreparowane 
probówki do badań 
hematologicznych

Cała wewnętrzna powierzchnia 
probówki pokryta jest równomier-
nie wilgotnym antykoagulantem 
co umoŜliwia doskonałe i szybkie 
wymieszanie krwi oraz zabezpie-
cza krew przed tworzeniem się 
mikroskrzepów.

Spreparowane 
probówki do badań 
hematologicznych

Cała wewnętrzna powierzchnia 
probówki pokryta jest równomier-
nie wilgotnym antykoagulantem 
co umoŜliwia doskonałe i szybkie 
wymieszanie krwi oraz zabezpie-
cza krew przed tworzeniem się 
mikroskrzepów.

Probówki do liczenia płytek 
w krwi Ŝylnej lub włośniczkowej

Test składa się z:
• probówki zawierającej 1ml odczynnika
• kapilary do napełniania komory do liczenia

Po dodaniu 20 ul. krwi do probówki z odczynnikiem zamknąć 
probówkę korkiem. Po około 3 minutach następuje hemoliza 
erytrocytów. Napełnić komorę do liczenia. Po 10 minutach 
następuje całkowita sedymentacja płytek. Rozpocząć licze-
nie płytek ukazujących się jako świecące punkciki lub płytki.   

Sposób wyliczenia: instrukcja wewnątrz opakowania.

Probówki ze 100ul. odczynnika na 
bazie roztworu błękitu brylantowo-
krezylowego do liczenia retikulocytów
Instrukcja obsługi:
1. dodać do probówki krew Ŝylną lub włośniczkową zacho-

wując stosunek 1:1 (100 µl.) lub 2:1(50 µl.) krwi do od-
czynnika

2. zamknąć probówkę korkiem i dobrze wymieszać
3. po ok. 20-30 min. ponownie wymieszać i sporządzić roz-

maz na szkiełku a następnie odstawić do wyschnięcia na 
30 min.

4. obliczyć odsetek retikulocytów w ciągu 1 godziny.

Sposób wyliczenia: instrukcja wewnątrz opakowania.

Probówki z antykoagulantem

materiał: polipropylen

antykoagulant:
EDTA-2K (wersenian dwupotasowy)

Ilość pobieranej krwi: 0,5ml

Probówki z antykoagulantem

materiał: polipropylen

antykoagulant:
EDTA-2K (wersenian dwupotasowy)

Ilość pobieranej krwi: 1ml

2 ml / ∅ 11 mm / h-40 mm

2 ml / ∅ 11 mm / h-40 mm

0,7 ml / ∅ 11/8 mm / h-29 mm

1 ml / ∅ 11 mm / h-40 mm

Art.-Nr: KB-015110

Art.-Nr: KB-017005

Art.-Nr: KB-078045

Art.-Nr: KB-078035

op. jednostkowe 
- 50 szt.

op. jednostkowe 
- 100 szt.

op. jednostkowe 
- 100 szt.

op. zbiorcze 
- 4.000 szt.

op. jednostkowe 
- 100 szt.

op. zbiorcze 
- 4.000 szt.
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Spreparowane 
probówki do badań 
hematologicznych

Cała wewnętrzna powierzchnia 
probówki pokryta jest równomier-
nie wilgotnym antykoagulantem 
co umoŜliwia doskonałe i szybkie 
wymieszanie krwi oraz zabezpie-
cza krew przed tworzeniem się 
mikroskrzepów.

Probówki 
z odczynnikiem 
do oznaczania 
poziomu cukru 
w odbiałczonej 
próbce krwi

Probówki 
z odczynnikiem 
do oznaczania 
poziomu cukru 
w zhemolizowanej 
próbce krwi

Probówki 
z odczynnikiem 
do badania układu 
krzepnięcia

Probówki z antykoagulantem

materiał : polipropylen

antykoagulant:
EDTA-3K (wersenian trójpotasowy)

Ilość pobieranej krwi: 2 ml

Pojedyńczy test do odbiałczania

Probówki o pojemności całkowitej 1,5 ml
z kwasem trójchlorooctowym - TCA - o stęŜeniu 0,3 mol/l.
i kapilarą o pojemności 50 µl.

materia: polipropylen

stosunek rozcieńczenia 1:10

Probówki z roztworem hemolizującym

Probówki o pojemności całkowitej 2 ml
z roztworem hemolizującym i kapilarą 
o pojemności 20 µl.

materiał: polipropylen

Probówki zawierają roztwór
cytrynianu sodowego o stęŜeniu 
0,1 mol/l.

Probówki napełniamy krwią do pojemności oznakowanej
na naleoce probówki czarnym trójkątem.

Ilość pobieranej krwi: 1 ml

Ilość pobieranej krwi: 1,8 ml

3 ml / ∅ 12 mm / h-55 mm

1,5 ml / ∅ 11 mm / h-40 mm

2 ml / ∅ 11 mm / h-40 mm

fot. lewa:
2 ml / ∅ 11 mm / h-40 mm

fot. prawa:
3 ml / ∅ 12 mm / h-55 mm

Art.-Nr: KB-030103

Art.-Nr: KB-022501

Art.-Nr: KB-022904

Art.-Nr: KB-031008 (fot. prawa)

Art.-Nr: KB-031102 (fot. lewa)

op. jednostkowe 
- 100 szt.

op. zbiorcze 
- 5.000 szt.

op. jednostkowe 
- 100 szt.

op. zbiorcze 
- 5.000 szt.

op. jednostkowe 
- 100 szt.

op. zbiorcze 
- 4.000 szt.

op. jednostkowe 
- 100 szt.

op. zbiorcze 
- 5.000 szt.
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Spreparowane 
probówki
do pozyskiwania
surowicy

Spreparowane 
probówki
do pozyskiwania
surowicy

Spreparowane 
probówki
do pozyskiwania
surowicy

Ilość pobieranej krwi nie moŜe być 
mniejsza niŜ poziom granulatu.

Probówki do pozyskiwania surowicy
materiał: polipropylen
z aktywatorem wykrzepienia

Parametry wirowania:
1. wirowanie rozpocząć po czasie, po którym 
 następuje całkowite wykrzepienie krwi, tzn. po 30 min.
2. następnie wirować przez 10 min. przy 2.000 x g. 

Ilość pobieranej krwi: 0,5 ml

materiał: polipropylen 
Ilość pobieranej krwi: do 4 ml

Ilość pobieranej krwi: 1 ml

materiał: polistyren
Ilość pobieranej krwi: do 12 ml

Probówki do pozyskiwania surowicy
materiał: polipropylen

z aktywatorem wykrzepienia i Ŝelem separującym

Parametry wirowania:
1. wirowanie rozpocząć po czasie, po którym 
 następuje całkowite wykrzepienie krwi, tzn. po 30 min.
2. następnie wirować przez 10 min. przy 2.500 x g. 

Probówki do pozyskiwania surowicy

z aktywatorem wykrzepienia i granulatem

Parametry wirowania:
1. wirowanie rozpocząć po czasie, po którym 
 następuje całkowite wykrzepienie krwi, tzn. po 30 min.
2. następnie wirować przez 10 min. przy 2.000 x g. 

fot. lewa:
0,7 ml / ∅ 11/8 mm / h-29mm

fot. prawa:
1 ml / ∅ 11/8 mm / h-40 mm

2 ml / ∅ 11 mm / h-40 mm

12 ml / ∅ 16 mm / h-95 mm

4 ml / ∅ 11 mm / h-75 mm
fot. lewa:

fot. prawa:

Art.-Nr: KB-078018 (fot. lewa)

Art.-Nr: KB-040102 (fot. lewa)

Art.-Nr: KB-078027 (fot. prawa)

Art.-Nr: KB-040201 (fot. prawa)

Art.-Nr: KB-040010

op. jednostkowe 
- 100 szt.

op. zbiorcze 
- 4.000 szt.

op. jednostkowe 
- 100 szt.

op. zbiorcze 
- 4.000 szt.

op. jednostkowe 
- 100 szt.

op. zbiorcze:
KB-040102
- 4.000 szt.
KB-040201
- 1.000 szt.

Ilość pobieranej krwi: 2 ml

Wzór na obliczenie liczby RCF wirówki labolatoryjnej:

g = r · (        )2 

· 11,18*n
1000

g = przyśpieszenie ziemskie

r = promień (odległość między osią obrotu a dnem probówki)

n = obroty (1/min)

* = wielkość stała związana z przyśpieszeniem ziemskim
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Pozyskiwanie surowicy/osocza

Filtr 
do pozyskiwania
bezfibrynowej 
surowicy

Po odwirowaniu prób-
ki krwi, filtr wciskamy w 
probówkę do momen-
tu ukazania się krwinek 
czerwonych w rurce 
przelewowej.

Zastosowanie filtru po-
zwala na uzyskanie trwa-
łego oddzielenia surowi-
cy/osocza od krwinek, 
zabezpieczając surowicę 
przed ponownym wymie-
szaniem z krwinkami.

Filtr przeznaczony do: 
• probówek o rozmiarach:
 12 ml / 16 mm / h-95 mm
• Primavette®: 
 10 ml / ∅ 16 mm / h-92 mm

surowica/osocze

rurka przelewowa

filtr 

granulat

krwinki czerwone

Art.-Nr: Oznaczenie
043001 SF 10

Op. jednostkowe: 100 szt.
Op. zbiorcze: 2.000 szt.

∅ 14,5 mm / h-83 mm
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URIVETTE® 

Strzykawko-probówki do pobierania moczu 
z nakładaną rurką zasysającą

Art.-Nr: Oznaczenie
053900 URIVETTE 10 ml

Op. jednostkowe: 50 szt.
Op. zbiorcze: 500 szt.

Art.-Nr: Oznaczenie
053909 URIVETTE 10 ml steril

Op. jednostkowe: 50 szt.
Op. zbiorcze: 500 szt.

URIVETTE®

Strzykawko-probówki ze stabilizatorem do analizy 
bakteriologicznej do pobierania moczu 
z nakładaną rurką zasysającą 

Art.-Nr: Oznaczenie
053920 URIVETTE BAK 10 ml

Op. jednostkowe: 50 szt.
Op. zbiorcze: 500 szt.

10 ml / ∅ 15 mm / L=102 mm

10 ml / ∅ 15 mm / L=102 mm

Strzykawko-probówki 
do pobierania moczu
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Kapilary gazometryczne, 
hematokrytowe, end-to-end 
i miarowe
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Kapilary gazometryczne

Antykoagulant: heparyna neutralna
Materiał: tworzywo sztuczne (niełamliwe) 

Średnica zewnętrzna: 2,1 mm
Średnica wewnętrzna: 1,3 mm

Art.-Nr: Oznaczenie Pojemność
062100 BK 85 neutr. hep.   85 µl

062150 BK 100 neutr. hep. 100 µl
062200 BK 115 neutr. hep. 115 µl
062250 BK 125 neutr. hep. 125 µl
062300 BK 140 neutr. hep. 140 µl
062350 BK 150 neutr. hep. 150 µl
062400 BK 210 neutr. hep. 210 µl

Op. jednostkowe: 250 szt.

Średnica zewnętrzna: 1,8 mm
Średnica wewnętrzna: 1,1 mm

Art.-Nr: Oznaczenie Pojemność
062060 BK 60 neutr. hep. d. ∅  60 µl

062110 BK 85 neutr. hep. d. ∅  85 µl
062160 BK 100 neutr. hep. d. ∅ 100 µl
062210 BK 115 neutr. hep. d. ∅ 115 µl
062260 BK 125 neutr. hep. d. ∅ 125 µl
062310 BK 140 neutr. hep. d. ∅ 140 µl
062360 BK 150 neutr. hep. d. ∅ 150 µl

Op. jednostkowe: 250 szt.

Kapilary gazometryczne
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Kapilary gazometryczne
Materiał: szkło

Antykoagulant: heparyna sodowa

Średnica zewn: 1,75 mm, średnica wewn.: 1,35 mm
długość: 75 mm, pojemność nominalna: 100 µl

Art.-Nr: Oznaczenie Pojemność
060310 BK 100 G Na.-hep.  100 µl

Op. jednostkowe: 100 szt.

Średnica zewn: 1,8 mm, średnica wewn.: 1,35 mm
długość: 100 mm, pojemność nominalna: 140 µl

Art.-Nr: Oznaczenie Pojemność
060301 BK 140 G Na.-hep.  140 µl

Op. jednostkowe: 250 szt.

Średnica zewn: 1,75 mm, średnica wewn.: 1,35 mm
długość: 125 mm, pojemność nominalna: 150 µl

Art.-Nr: Oznaczenie Pojemność
060302 BK 150 G Na.-hep.  150 µl

Op. jednostkowe: 250 szt.

Antykoagulant: heparyna litowa

Średnica zewn: 1,8 mm, średnica wewn.: 1,35 mm
długość: 100 mm, pojemność nominalna: 140 µl

Art.-Nr: Oznaczenie Pojemność
060321 BK 140 G Li.-hep.  140 µl

Op. jednostkowe: 250 szt.

Pierścień magnetyczny

Art.-Nr: Oznaczenie
079502 MR 203

Op. jednostkowe: 10 szt.

Mikromieszadło

Art.-Nr: Oznaczenie
079501 MS 204 f. BK d. ∅

079503 MS 204
Op. jednostkowe: 250 szt.

Zatyczka gumowa do kapilar

Art.-Nr: Oznaczenie
060411 ∅ 1,6 - 2,1 mm biała

060412 ∅ 1,9 - 2,8 mm niebieska
Op. jednostkowe: 500 szt.

Kapilary gazometryczne

Pierścień magnetyczny
Mikromieszadło

Zatyczka gumowa
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Kapilary typu end-to-end wg DIN 12693

Heparynowane
Materiał: tworzywo sztuczne (niełamliwe) 

Art.-Nr: Oznaczenie Pojemność
060725 EK 5 K   5 µl

060700 EK 10 K 10 µl
060701 EK 20 K 20 µl
060703 EK 30 K 30 µl
060704 EK 40 K 40 µl
060705 EK 50 K 50 µl

Op. jednostkowe: 100 szt.

Kapilary typu end-to-end wg DIN 12693

Preparowane EDTA
Materiał: tworzywo sztuczne (niełamliwe) 

Art.-Nr: Oznaczenie Pojemność
060908 EK 20 K EDTA  20 µl

060910 EK 30 K EDTA 30 µl
060911 EK 40 K EDTA 40 µl
060913 EK 50 K EDTA 50 µl

Op. jednostkowe: 100 szt.

Kapilary typu end-to-end wg DIN 12693

Heparynowane
Materiał: szkło

Art.-Nr: Oznaczenie Pojemność
060825 EK 5 G  5 µl

060801 EK 10 G 10 µl
060802 EK 20 G 20 µl
060805 EK 40 G 40 µl
060807 EK 50 G 50 µl

Op. jednostkowe: 100 szt.

Kapilary typu end-to-end
z tworzywa sztycznego

Kapilary typu end-to-end
ze szkła
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Kapilary miarowe ze znacznikiem

Materiał: szkło

Neutralne

Art.-Nr: Oznaczenie Pojemność
061102 RM 20  20 µl

061104 RM 40 40 µl
061106 RM 50 50 µl
061107 RM 100 100 µl

Op. jednostkowe: 250 szt.

z dwoma znacznikami

Art.-Nr: Oznaczenie Pojemność
061202 RM 50/100 50+100 µl

Op. jednostkowe: 250 szt.

heparynowane

Art.-Nr: Oznaczenie Pojemność
061304 RM-H 50 50 µl

Op. jednostkowe: 250 szt.

Kapilary miarowe
ze szkła
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Mikropipetor

Chwytacz do kapilar

Podstawka 

Mikropipetor

Heparynowane
Materiał: tworzywo sztuczne (niełamliwe) 

Art.-Nr: Oznaczenie
061401 PH 100

Adapter do mikropipetora

Art.-Nr: Oznaczenie
061402 Adapter 

Chwytacz do kapilar

Art.-Nr: Oznaczenie
061601 KH 40

Podstawka do pobierania krwi włośniczkowej

Odporne na media agresywne takie jak kwasy, 
zasady, itd.
Łatwa w utrzymaniu czystości.

Art.-Nr: Oznaczenie
061709 Podstawka
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MIKROMETODA 
do pobierania 
krwi włośniczkowej
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MIKROMETODA

System pobierania krwi włośniczkowej
MIKROMETODA składa się z:
- spreparowanej probówki
- spreparowanej kapilary z tworzywa sztucznego 

typu end-to-end wbudowanej w korek
- przywieszonego korka do zamykania probówki

MIKROMETODA jest systemem pobierania krwi 
włośniczkowej, którego zastosowanie jest zaleca-
ne szczególnie wtedy, gdy są trudności z pobra-
niem krwi Ŝylnej oraz wtedy, gdy wystarczająca 
jest niewielka ilość materiału badanego. System 
ten jest wręcz idalny przy pobraniach krwi u dzie-
ci, w przypadku częstych pobrań oraz trudności 
w pobraniu krwi Ŝylnej.

Zalety systemu:
- prostota uŜycia
- ścianki wewnętrzne kapilary typu end-to-end wy-

konanej z tworzywa sztucznego (niełamliwego) 
pokryte są odczynnikiem, co zapewnia natych-
miastowe wymieszanie z krwią

- probówka na pobrany materiał słuŜy równocze-
śnie jako probówka do transportu, przechowy-
wania, wirowania i mieszania próbek

- probówka i kapilara spreparowane są do wszyst-
kich rodzajów analizy krwi

Sposób pobierania krwi włośniczkowej:
- nakłuć palec
- trzymając probówkę z kapilarą w pozycji pozio-

mej, napełnić kapilarę krwią włośniczkową
- po napełnieniu kapilary, trzymając probówkę w 

pozycji pionowej, delikatnie strząsnąć krew do 
probówki (np. stukając lekko o stół)

- usunąć korek z kapilarą, zamknąć probówkę 
przywieszonym korkiem, dokładnie wymieszać 
lub wirować

System pobierania krwi włośniczkowej
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1. Na Ŝyczenie dostarczamy mikrometodę z innymi 

 pojemnościami kapilar, stojące lub innego kształtu.

2. Parametry wirowania dla: 

• probówki z aktywatorem: 10 min. przy 2.000 x g

• probówki z Ŝelem separującym: 10 min. przy 2.500 x g

Wzór na obliczenie liczby RCF wirówki labolatoryjnej:

MIKROMETODA
System pobierania krwi włośniczkowej

                     h=39,0 mm
                       ∅ 11/8 mm

                     h=40,0 mm
                       ∅ 11/4 mm

Do badań krzepnięcia  (op. jednostkowe: 50 szt. - karton: 1.000 szt.)

antykoagulant: cytrynian sodowy 
o stęŜeniu 0,1 mol/l; prop. mieszania 1:10

KB-077701  (150 µl)

KB-077704  (300 µl)

Do badań hematologicznych  (op. jednostkowe: 100 szt. - karton: 4.000 szt.)

antykoagulant: 
wersenian dwupotasowy

KB-077001  (200 µl)

KB-077003  (100 µl)

KB-077004  (300 µl)

KB-076500  (200 µl)

Do oznaczania poziomu cukru  (op. jednostkowe: 100 szt. - karton: 4.000 szt.)

inhibitor glikozy: 
fluorek sodowy

KB-077301  (200 µl)

KB-077302  (100 µl)

KB-077304  (300 µl)

KB-076570  (200 µl)

(zawiera dodatkowo EDTA)

Do pozyskiwania surowicy  (op. jednostkowe: 100 szt. - karton: 4.000 szt.)
z aktywatorem wykrzepiania
kolor korka: biały KB-077101  (200 µl) KB-076525  (200 µl)

Do pozyskiwania surowicy  (op. jednostkowe: 100 szt. - karton: 4.000 szt.)
z aktywatorem wykrzepiania i Ŝelem
separującym; kolor korka: brązowy KB-077120  (200 µl)

Do pozyskiwania surowicy  (op. jednostkowe: 100 szt. - karton: 4.000 szt.)
z aktywatorem wykrzepiania do ozn. bilirubiny
kolor korka: biały; probówka: brązowa KB-077401  (200 µl)

Do pozyskiwania surowicy  (op. jednostkowe: 100 szt. - karton: 4.000 szt.)
z aktywatorem wykrzepiania i Ŝelem separu-
jącym do ozn. bilirubiny; kolor korka: biały; 
probówka: brązowa

KB-077422  (200 µl)

Do pozyskiwania osocza  (op. jednostkowe: 100 szt. - karton: 4.000 szt.)
antykoagulant: heparyna litowa KB-077201  (200 µl)

Do pozyskiwania osocza  (op. jednostkowe: 100 szt. - karton: 4.000 szt.)
antykoagulant: heparyna amonowa KB-077601  (200 µl)

Do oznaczania OB  (op. jednostkowe: 50 szt. - karton: 1.000 szt.)

antykoagulant: cytrynian sodowy 3,8% KB-077510  (150 µl)

(komplet z rurką opadową)

g = przyśpieszenie ziemskie
r = promień (odległość między osią obrotu a dnem probówki)
n = obroty (1/min)
* = wielkość stała związana z przyśpieszeniem ziemskim

A B

g = r · (        )2 

· 11,18*n
1000
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MIKROMETODA

Probówka posiada wbudowaną w korek gumową 
membranę nadającą się do przekłuwania przez igły 
analizatorów hematologicznych. 

Po usunięciu igły gumowa membrana powraca 
do stanu początkowego gwarantując absolutną 
szczelność zamknięcia.

Zalety probówek z korkiem z gumową membraną:
- minimalizacja niebezpieczeństwa infekcji perso-

nelu pobierającego
- minimalizacja ryzyka zanieczyszczenia próbki
- minimalizacja wycieku lub wyparowania próbki

MIKROMETODA do hematologii
Art.-Nr: KB-077011 (200 µl.)

System pobierania krwi włośniczkowej
z korkiem z przebijalną gumową membraną
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MIKROMETODA
do oznaczania OB (odczynu Biernackiego) z krwi włośniczkowej

System do oznaczania OB z krwi 
włośniczkowej przeznaczony jest 
w szczególności dla pediatrii.

MIKROMETODA do oznaczania OB (od-
czynu Biernackiego) z krwi włośniczko-
wej składa się z:
- probówki z odczynnikiem (cytrynian so-

dowy 3,8%; proporcja mieszania 1:5)
- kapilary z tworzywa sztucznego typu 

end-to-end wbudowanej w korek
- rurki sedymentacyjnej

Zalety systemu:
- minimalny dyskomfort dla pacjenta, 

poniewaŜ do badania potrzeba tylko 
150 µl. krwi włośniczkowej

- napełnianie kapilary sedymentacyjnej 
odbywa się bez pęcherzyków powietrza

- łatwa i higieniczna obsługa
- ekonomiczny i wydajny
- łatwe i niekłopotliwe niszczenie odpadów

Instrukcja obsługi:
- zdjąć korek z probówki
- załoŜyć korek z kapilarą na probówkę
- trzymając probówkę w pozycji pozio-

mej napełnić kapilarę krwią
- po napełnieniu kapilary obrócić pro-

bówkę do pozycji pionowej
- strząsnąć delikatnie krew z kapilary 

do probówki (np. stukając o stół)
- dokładnie wymieszać
- usunąć korek z kapilarą i umieścić 

rurkę opadową (końcem zakończo-
nym kapturkiem) w probówce i wci-
snąć do oporu

- umieścić rurkę opadową z przywie-
szoną probówką w statywie

- ustawić poziom krwi na podziałce „0” 
na statywie

MIKROMETODA do OB
Art.-Nr: KB-077510 (150 µl.)

Statyw do OB - mikrometoda
Art.-Nr: KB-061751
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MIKROMETODA
do badań koagulologicznych

System do badań koagulologicz-
nych z krwi włośniczkowej prze-
znaczony jest w szczególności dla 
pediatrii.

MIKROMETODA do badań koagulolo-
gicznych z krwi włośniczkowej składa 
się z:
- probówki z odczynnikiem (cytrynian 

sodowy 0,1 mol/l; proporcja miesza-
nia 1:10)

- kapilary z tworzywa sztucznego typu 
end-to-end 

Zalety systemu:
- minimalny dyskomfort dla pacjenta, 

poniewaŜ do badania potrzeba tylko 
150 lub 300 µl. krwi włośniczkowej

- napełnianie kapilary odbywa się bez 
pęcherzyków powietrza

- łatwa i higieniczna obsługa
- ekonomiczny i wydajny
- łatwe i niekłopotliwe niszczenie 

odpadów

Instrukcja obsługi:
- wcisnąć kapilarę w korek probówki
- załoŜyć korek z kapilarą na probówkę
- trzymając probówkę w pozycji pozio-

mej napełnić kapilarę krwią
- po napełnieniu kapilary obrócić 

probówkę do pozycji pionowej
- strząsnąć delikatnie krew z kapilary 

do probówki (np. stukając o stół)
- usunąć korek z kapilarą i umieścić 

rurkę opadową (końcem zakoń-
czonym kapturkiem) w probówce 
i wcisnąć do oporu

- dokładnie wymieszać

Art.-Nr: KB-077701 (150 µl.)
Art.-Nr: KB-077704 (300 µl.)
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Probówki 
z odczynnikiem
do liczenia płytek 
w krwi Ŝylnej lub
włośniczkowej 

Probówki z odczynnikiem
do liczenia retikulocytów
w krwi Ŝylnej 
lub włosniczkowej
w stosunku 1:1 lub 2:1 

Lancety do nakłuwania 
do MIKROMETODY

Probówki do liczenia płytek w krwi
Ŝylnej lub włośniczkowej

Test składa się z:
- próbki zawierającej 1 ml odczynnika
- kapilary typu end-to-end (krótszej) o poj. 20 µl
- kapilary do napełniania komory do liczenia

Po pobraniu krwi do kapilary (krótszej) wrzucić kiapilarę z krwią do pro-
bówki z odczynnikiem. Zamknąć probówkę korkie. Mieszać do momentu 
wypłukania krwi z kapilary. Po około 3 minutach następuje hemoliza ery-
trocytów. Pobrać mieszaninę do kapilary (dłuŜszej) i napełnić komorę do 
liczenia. Po 10 minutach następuje  całkowita sedymentacja płytek. Rozpo-
cząć liczenie płytek ukazujących się jako świecące punkciki lub płytki.

Sposób wyliczenia: instrukcja wewnątrz opakowania.

Probówki z 50 µl. odczynnika na bazie
roztworu błękitu brylantowo-krezylo-
wego do liczenia retikulocytów
Instrukcja obsługi:
1. kapilarę wcisnąć w korek probówki 
 (patrz nacięcie w formie krzyŜyka) do ok. 1/3 długości kapilary
2. trzymając probówkę z kapilarą w pozycji poziomej 
 pobrać krew do kapilary
3. po pobraniu odwrócić probówkę do pozycji pionowej 
 i delikatnie strząsnąć krew z kapilary do probówki (np. stukając o stół)
4. usunąć korek z kapilarą a probówkę zamknąć 
 przywieszonym korkiem i dobrze wymieszać
5. po ok. 20-30 min. ponownie wymieszać i sporządzić rozmaz 
 na szkiełku, a następnie odstawić do wyschnięcia na 30 min.
6. obliczyć odsetek retikulocytów w ciągu 1 godziny

Sposób wyliczenia: instrukcja wewnątrz opakowania.

Lancety do nakłuwania

Sterylne, stalowe, jednorazowe noŜyki do nakłuwania 
w celu pobrania krwi włośniczkowej.

Głębokość nakłucia: 3,8 mm

Głębokość nakłucia: 2,6 mm

Lancet do nakłuwania
Zabezpieczony przed ponownym uŜyciem i ewentualnym zakaŜeniem 
personelu medycznego krwią pacjenta.

Lancet noŜykowy
Głębokość nakłucia: 1,0 mm

Głębokość nakłucia: 2,0 mm

Lancet igłowy
Głębokość nakłucia: 1,8 mm

Głębokość nakłucia: 2,4 mm

2 ml / ∅ 11 mm / h-40 mm

0,7 ml / ∅ 11/8 mm / h-29 mm

Art.-Nr: KB-015010

Art.-Nr: KB-017010

Art.-Nr: KB-090201 (zielony)

Art.-Nr: Medlance 1,0 (Ŝółty)

Art.-Nr: Medlance 2,0 (czerwony)

Art.-Nr: Medlance 1,8 (niebieski)

Art.-Nr: Medlance 2,4 (granatowy)

Art.-Nr: KB-090101 (czerwona)

op. jednostkowe 
- 50 szt.

op. jednostkowe 
- 100 szt.

op. jednostkowe 
- 200 szt.

op. zbiorcze 
- 1.000 szt.

op. jednostkowe 
- 200 szt.

op. zbiorcze 
- 1.200 szt.
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System do liczenia retikulocytów z 
krwi włośniczkowej przeznaczony 
jest w szczególności dla pediatrii.

MIKROMETODA do liczenia retikulocy-
tów z krwi włośniczkowej składa się z:
- probówki z odczynnikiem na bazie roz-

tworu błękitu brylantowo-krezylowego
- kapilary z tworzywa sztucznego typu 

end-to-end 

Zalety systemu:
- minimalny dyskomfort dla pacjenta, 

poniewaŜ do badania potrzeba tylko 
50 µl. krwi włośniczkowej

- napełnianie kapilary odbywa się bez pę-
cherzyków powietrza

- łatwa i higieniczna obsługa
- ekonomiczny i wydajny
- łatwe i niekłopotliwe nieszczenie od-

padów

Instrukcja obsługi:
- wcisnąć kapilarę w korek probówki
- trzymając probówkę w pozycji pozio-

mej napełnić kapilarę krwią
- po napełnieniu kapilary obrócić pro-

bówkę do pozycji pionowej
- strząsnąć delikatnie krew z kapilary 

do probówki (np. stukając o stół)
- usunąć korek z kapilarą a probówkę 

zamknąć przywieszonym korkiem i 
dobrze wymieszać

- po około 20-30 min. ponownie wy-
mieszać i sporządzić rozmaz na 
szkiełku a następnie odstawić do wy-
schnięcia na 30 min.

- obliczyć odsetek retikulocytów w cią-
gu jednej godziny

Sposób wyliczenia: instrukcja we-
wnątrz opakowania.

Art.-Nr: KB-017010 (50 µl.)

MIKROMETODA
do liczenia retikulocytów
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Aspiracyjno-próŜniowy 
system pobierania 
krwi Ŝylnej
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aspiracyjno-próŜniowy, zamknięty system pobierania krwi Ŝylnej

Podłączenie igły typu Luer do strzykawko-probówki Primavette® V

Podłączenie igły systemowej do strzykawko-probówki Primavette® V

aspiracyjno-próŜniowy, zamknięty system pobierania krwi 
Ŝylnej z końcówką systemową oraz końcówką typu Luer

• higieniczne pobrania, łatwa obsługa

• bezpieczeństwo personelu pobierającego

• redukcja efektu aerozolowego 
poprzez odkręcany korek

• podłączenie strzykawko-probówki 
w dowolnej pozycji

• do wyboru metoda pobrań:
 - aspiracyjna
 - próŜniowa
 - aspiracyjno-proŜniowa

• bezproblemowe dopasowanie 
do podajników automatycznych 
wszystkich typów analizatorów 
hematologicznych i biochemicznych

• moŜliwa iniekcja poprzez adapter 
membranowy

• moŜliwe podłączenie strzykawko
  - probówki Primavette do wkłuć 

z końcówką typu Luer (np. wenf lon)

Primavette® V zapewnia moŜli-
wość pobierania krwi Ŝylnej do 
jednej strzykawko-probówki za 
pomocą powszechnie dostęp-
nej igły typu Luer (oszczędność 
kosztów multiadaptera).

Primavette® V zapewnia równieŜ 
moŜliwość aspiracyjnego lub 
próŜniowego pobierania krwi 
Ŝylnej w sposób typowy dla 
systemów próŜniowych.

Primavette® S

Primavette® V

decyzj! podejmij tu"

przed pobraniem
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Primavette®

aspiracyjno-próŜniowy, zamknięty system pobierania krwi Ŝylnej
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Primavette® tabela produktów
Pojemność
∅ x długość Surowica Surowica

(Ŝel)
Osocze

(hep. litowa)
Osocze

(Ŝel-hep. litowa)
Osocze

(hep. amonowa)
Hematologia

Hematologia
(EDTA+Ŝel)

badania molekularne

Hematologia
CPDA-1

Układ
krzepnięcia PHC Glukoza OB Homocysteina Neutralna

10 ml
16 x 92 mm

0959 0145*
0959 0146*

(0959 5040)

0959 0150

(0959 5050)

0959 2041*

(0959 7042)

0959 2547

(0959 7549)

0959 0650*

  

0959 3731*

  

7,5 ml
15 x 92 mm

0959 0031*

(0959 5031)

0959 0036*

(0959 5035)

0959 2031*

(0959 7034)

0959 2033*

  

0959 2540

   

0959 0544*

  (0959 5560*)

0959 0700*
9,0 ml

5,5 ml
15 x 75 mm

0959 0021*

(0959 5025)

0959 0026* 0959 2020

  

0959 2515

  

0959 0539*

  

5 ml
15 x 75 mm (0959 5120*) (0959 7022*)

4,9 ml
13 x 90 mm

0959 0016*

  

0959 0018*

(0959 5050)

0959 2018*

(0959 7028)

0959 0531*

  

0959 0410*
4,9 ml

   

4,4 ml
11,5 x 92 mm

0959 0013

(0959 5016*)

0959 2017*

  

0959 2512

  

0959 1125*
4,9 ml

(0959 6020)

0959 3730*

  

4 ml
15 x 58 mm

0959 0537*

  

3,9 ml
11,5 x 82 mm

0959 0625*

  

3,5 ml
8,4 x 130 mm (0959 6616*)  

2,6 ml
13 x 75 mm

0959 0071*

 

0959 1016*
2,9 ml

2,6 ml
13 x 66 mm

0959 0061*

  

0959 0520*

  

0959 1007*
2,9 ml

  

0959 3010*

  

2,6 ml
11,5 x 66 mm

0959 0058*

(0959 5010)

0959 0060*

  

0959 2004*

  

0959 0617*

(0959 5511)

0959 1109*
2,9 ml

(0959 6003*)

0959 1005*
2,9 ml

  

0959 3005*

(0959 8006)

  
1,8 ml

(0959 6501*)

0959 1210*

  

0959 3728*

  

2,2 ml
11,5 x 82 mm

0959 0502*

  

1,4 ml
11,5 x 66 mm

0959 0001*

  

0959 2001*

   

0959 0610*

(0959 5501*)

0959 1104*  
1,6 ml

(0959 6001*)

0959 3001*

  

W nawiasach numery katalogowe artykułów Primavette V. Opakowanie jednostkowe: 50 szt.; opakowanie zbiorcze (karton): 500 szt.   * - strzykawko-probówki zaopatrzone w naklejane etykiety
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Primavette®

Antykoagulant: cytrynian sodowy 3,8%
Stosunek mieszania: 1:5
Ilość pobierane j krwi: 2,9 ml

Instrukcja obsługi:
• dokładnie wymieszać krew z odczynnikiem
• umieścić probówkę w statywie
• wyrównać poziom krwi w probówce ze znacz-

nikiem “0” na statywie
• odczytać wartość opadu po jednej lub dwu 

godzinach

Art.-Nr: Oznaczenie
0959 6616 Primavette® V BSG 3.5 ml

Op. jednostkowe: 50 szt.
Op. zbiorcze: 500 szt.

Statyw do pomiaru opadu - wersja logarytmiczna

Art.-Nr: Oznaczenie
061748 SST 10 / 312

Automatyczny czytnik do pomiaru opadu

Art.-Nr: Oznaczenie
080700 Automatyczny czytnik bez skanera 

kodów kreskowych
080703 Automatyczny czytnik ze skanerem 

kodów kreskowych

Zamknięty system do ozna-
czania opadu - wersja lo-
garytmiczna

Pobranie próbki krwi oraz 
oznaczanie opadu odbywa się 
w systemie zamkniętym.

Po pobraniu krwi i odłamaniu 
koncówki tłoka strzykawko-
probówka staje się rurką 
opadową.

3.5 ml, Ø 8.4 mm, L = 130 mm

Statyw do OB

Czytnik do pomiaru OB

Automatyczny czytnik słuŜy do w peł-
ni automatycznego pomiaru i odczytu 
opadu krwinek czerwonych dla maksi-
mum 48 próbek jednocześnie.
Wyniki mozna drukować i/lub wysyłać 
do jednostki centralnej systemu kompu-
terowego.
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Primavette®

Antykoagulant: cytrynian sodowy 3,8%
Stosunek mieszania: 1:5
Ilość pobieranej krwi: 1,8 ml

Instrukcja obsługi:
• odłamać końcówkę tłoka
• dokładnie wymieszać krew z odczynnikiem
• odkręcić korek ze strzykawko-probówki
• wkręcić rurkę opadową do momentu zrów-

nania się poziomu krwi ze znacznikiem "0" na 
rurce opadowej

• umieścić probówkę w statywie
• wyrównać poziom krwi w probówce ze znacz-

nikiem “0” na statywie
• odczytać wartość opadu po jednej lub dwu 

godzinach

Art.-Nr: Oznaczenie
0959 6501 PRIMAVETTE® V BSG 1,8 ml

Op. jednostkowe: 50 szt.
Op. zbiorcze: 500 szt.

Statyw do pomiaru opadu 
- wersja liniowa

Art.-Nr: Oznaczenie
0960 4865 Sedisight® Plus

Zamknięty system 
do oznaczania opadu 
- wersja liniowa

Statyw do pomiaru OB



29

Primavette® V

Primavette sepa to 3w1: 
• probówka pierwotna do pobierania krwi 
• probówka do pozyskiwania surowicy 
• probówka do bezpośredniego wykorzysta-

nia do analizy w automatycznych  apara-
tach analitycznych aŜ do mozliwości prze-
chowywania odwirowanej surowicy

Opatentowany system pozyskiwania surowicy 
spełnia 3 waŜne zadania:
• bezpieczne pobranie krwi Ŝylnej
• zabezpieczenie szczelności pobranej prób-

ki krwi
• stabilne, długotrwałe oddzielenie surowicy

Instrukcja  obsługi:
• po pobraniu krwi probówkę transportu-

jemy do labolatorium w pozycji pionowej 
końcówką w dół, która słuŜyła do połącze-
nia z igłą systemową

• przed wstawieniem probówki do wirówki, 
do gilz wkładów wirówkowych wstawiamy 
wkładki wirówkowe, na których opierać 
się będzie końcówka probówki, która słu-
Ŝyła do połączenia z igłą systemową.

• do wirówki wstawiamy probówkę koń-
cówką, która słuŜyła do połączenia z igłą 
systemową.

WAśNE: 
wirówka powinna być 

wyposaŜona w uchylny rotor

Zalety Primavette sepa:
• optymalna jakość pozyskanej surowicy
• maksymalna ilość pozyskanej surowicy
• bezdyfuzyjne oddzielenie surowicy
• minimalne niebezpieczeństwo kontaminacji
• redukcja kosztów materiałowych
• oszczędność czasu pracy

Parametry wirowania:

• wirowanie jednostopniowe
 - 10 min. przy 2.800 x g

• wirowanie dwustopniowe
 - 5 min. przy 1.000 x g
 - 2 min. przy 3.300 x g

Primavette® sepa 

Art.-Nr: KB-0959 5120

Art.-Nr: Oznaczenie
0959 9983 Zatyczka 

Omnistop®

Art.-Nr: Oznaczenie
0961 8015 Naczyńko 

Serocup®

Art.-Nr: Oznaczenie
0959 9975 Wkład  

do wirówki

Wzór na obliczenie liczby RCF wirówki labolatoryjnej:

g = przyśpieszenie ziemskie
r = promień (odległość między osią obrotu a dnem probówki)
n = obroty (1/min)
* = wielkość stała związana z przyśpieszeniem ziemskim

Primavette®

g = r · (        )2 

· 11,18*n
1000

Op. jednostkowe: 1.000 szt.

Op. jednostkowe: 1.000 szt.

Op. jednostkowe: 200 szt.
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KABEVETTE® N
Strzykawko-probówki do badań gazometrycznych

Antykoagulant: heparyna neutralna

Ilość pobieranej krwi: 2,3 ml

Pakowana pojedyńczo, sterylna.

Art.-Nr: Oznaczenie
074400 BG 311 KA 2 Neutr.-hep. steril

Op. jednostkowe: 50 szt.
Op. zbiorcze: 500 szt.

KABEVETTE® N
Strzykawko-probówki do oznaczania 
katecholamin w osoczu.

Ilość pobieranej krwi: 7,5 ml

Art.-Nr: Oznaczenie
100490 Katecholamine 792 N 7,5

Op. jednostkowe: 100 szt.
Op. zbiorcze: 500 szt.

2,3 ml / ∅ 11/5 mm / L=65mm

7,5 ml / ∅ 15 mm / L=92 mm

Strzykawko-probówka
do badań gazometrycznych

Strzykawko-probówka
do oznaczania katecholamin
w osoczu
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PRIMAVETTE® S 

Strzykawko-probówki do do oznaczania pozio-
mu homocysteiny

Antykoagulant: EDTA (stabilizowany)

Ilość pobieranej krwi: 2,6 ml

Art.-Nr: Oznaczenie
0959 1210 HCY 2,6 

Op. jednostkowe: 50 szt.
Op. zbiorcze: 500 szt.2,6 ml / ∅ 11,5 mm / L=66 mm

Strzykawko-probówka
do oznaczania poziomu
homocysteiny
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Primavette®

wyposaŜenie do systemu pobierania krwi Ŝylnej PRIMAVETTE®
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22 G - 0,7 x 1½''
0959 9029

21 G - 0,8 x 1½''
0959 9010

20 G - 0,9 x 1½''
0959 9002

22 G - 0,7 x 1½''
0959 9035

21 G - 0,8 x 1½''
0959 9015

20 G - 0,9 x 1½''
0959 9005

22 G - 0,7 x ¾'' (70mm)
0959 9322

21 G - 0,8 x ¾'' (70 mm)
0959 9321

20 G - 0,9 x ¾'' (70 mm)
0959 9320

22 G - 0,7 x ¾'' (120 mm)
0959 9165

21 G - 0,8 x ¾'' (120 mm)
0959 9155

20 G - 0,9 x ¾'' (120 mm)
0959 9145

22 G - 0,7 x ¾'' (120 mm)
0959 9160

21 G - 0,8 x ¾'' (120 mm)
0959 9150

20 G - 0,9 x ¾'' (120 mm)
0959 9140

22 G - 0,7 x ¾'' (240 mm)
0959 9310

21 G - 0,8 x ¾'' (240 mm)
0959 9306

20 G - 0,9 x ¾'' (240 mm)
0959 9302

0959 9053

0959 9509

0959 9515
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Aspiracyjno-próŜniowy 
i próŜniowy system pobierania 
krwi Ŝylnej

W JEDNYM
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Kabevette® G+V

KABEVETTE® G
aspiracyjno-próŜniowy,
zamknięty system pobiera-
nia krwi Ŝylnej

• higieniczne pobrania, ła-
twa obsługa

• bezpieczeństwo perso-
nelu pobierającego

• redukcja efektu aerozo-
lowego poprzez zdjemo-
wany korek typu "klik"

• technika pobrania krwi 
 - aspiracyjna
 - próŜniowa
• moŜliwa iniekcja poprzez 

adapter membranowy
• moŜliwe podłączenie 

strzykawko-probówki do 
wkłuć z końcówką Luer'a

KABEVETTE®V
próŜniowy, zamknięty 
system pobierania 
krwi Ŝylnej

• higieniczne pobrania, 
łatwa obsługa

• bezpieczeństwo persone-
lu pobierającego

• redukcja efektu aerozolo-
wego poprzez zdjemowa-
ny korek typu "klik"

• technika pobrania krwi 
 - próŜniowa
• moŜliwa iniekcja poprzez 

adapter membranowy
• moŜliwe podłączenie 

strzykawko-probówki do 
wkłuć z końcówką Luer'a

Dla obu wersji KABEVETTE® G oraz KABEVETTE®V przeznaczone są
te same igły systemowe (multiadapter z wtopioną igłą lub bez igły - holder) 

co zapewnia największą uniwersalnosć procesu pobierania krwi Ŝylnej.
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Kabevette® G+V
KABEVETTE®G
Aspiracyjno-próŜniowy
system pobierania
krwi Ŝylnej.

KABEVETTE®V
PróŜniowy
system pobierania
krwi Ŝylnej.
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KABEVETTE® G
aspiracyjno-próŜniowy,
zamknięty system 
pobierania krwi Ŝylnej

Na rysunku obok przed-
stawiono zasadę działania 
i obsługi aspiracyjno-próŜ-
niowego systemu pobiera-
nia krwo Ŝylnej.

Aspiracja umoŜliwia pobra-
nie krwi najbardziej zbliŜone 
do fizjologicznego wypływu 
krwi z Ŝyły pacjenta.

Konstrukcja korka umo-
zliwia jego zdejmowanie 
poprzez odkręcenie lub po-
przez nacisk boczny elimi-
nując efekt aerozolowy.

Probówki z tworzywa 
sztucznego zapewniają 
bezpieczeństwo transpor-
tu i wirowania pobranego 
materiału oraz umoŜliwiają 
bezpyłowe spalanie.

Kabevette® G
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Pojemność
∅ x długość Surowica Surowica

(Ŝel)
Osocze

(hep. litowa)
Osocze

(Ŝel-hep. litowa)
Osocze

(hep. amonowa)
Hematologia

EDTA
Hematologia

CPDA-1
Układ

krzepnięcia PHC Glukoza
NaF

OB Homocysteina Neutralna

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

8 ml
15 x 100 mm 102590 102790 103190 103195

7,5 ml
15 x 92 mm 102600 102800 103200 103215 103000 102200 102375

9 ml 106001

5,5 ml
15 x 75 mm 102625 102825 103225 102225

4 ml
15 x 57 mm 102675 102275

5 ml
13 x 100 mm 102690 102890 103290 103295

4,9 ml
13 x 92 mm 102700 102900 103300 103100 102300 102100

5,5 ml 107002

3,5 ml
13 x 72 mm 102725 102925 103325 103340 102325 102125

4 ml
102160

4 ml 102525 102150

3,5 ml
8,4 x 130 mm 103475

tabela produktówKabevette® G
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Kabevette® V

KABEVETTE® V
próŜniowy,
zamknięty system 
pobierania krwi Ŝylnej

Na rysunku obok przed-
stawiono zasadę działania 
i obsługi aspiracyjno-próŜ-
niowego systemu pobiera-
nia krwo Ŝylnej.

Probówki z tworzywa 
sztucznego zapewniają 
bezpieczeństwo transpor-
tu i wirowania pobranego 
materiału oraz umoŜliwiają 
bezpyłowe spalanie.
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Pojemność
∅ x długość Surowica Surowica

(Ŝel)
Osocze

(hep. litowa)
Osocze

(Ŝel-hep. litowa)
Osocze

(hep. amonowa)
Hematologia

EDTA
Hematologia

CPDA-1
Układ

krzepnięcia PHC Glukoza
NaF

OB Homocysteina

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

8 ml
Ø 15 x 100 mm 112600 112800 113200 113215 113000 112200

KABEVETTE® G*
102375

9 ml

5 ml
Ø 13 x 100 mm 112700 112900 113300i 113315 113100 112300

4,9 ml
Ø 13 x 92 mm

KABEVETTE® G*
102100

5,5 ml

3,5 ml
Ø 13 x 75 mm 112725 112925 113325 113340 113125 112325 112525 112425

3,5 ml
Ø 13 x 72 mm

KABEVETTE® G*
102125

4 ml

KABEVETTE® G*
102160

4 ml

3,5 ml
Ø 8,4 x 130 mm

KABEVETTE® G*
103475

tabela produktówKabevette® V
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KABEVETTE® G

Antykoagulant: cytrynian sodowy 3,8%
Stosunek mieszania: 1:5
Ilość pobieranej krwi: 2,9 ml

Instrukcja obsługi:
• po pobraniu krwi ponownie załoŜyć kapturek 

na wlot strzykawko-probówki
• odłamać końcówkę tłoka
• dokładnie wymieszać krew z odczynnikiem
• umieścić probówkę w statywie
• wyrównać poziom krwi w probówce ze znacz-

nikiem “0” na statywie
• odczytać wartość opadu po jednej lub dwu 

godzinach

Art.-Nr: Oznaczenie
103475 KABEVETTE® G BSG 3.5 ml

Op. jednostkowe: 50 szt.
Op. zbiorcze: 500 szt.

Statyw do pomiaru opadu - wersja logarytmiczna

Art.-Nr: Oznaczenie
061748 SST 10 / 312

Automatyczny czytnik do pomiaru opadu

Art.-Nr: Oznaczenie
080700 Automatyczny czytnik bez skanera 

kodów kreskowych
080703 Automatyczny czytnik ze skanerem 

kodów kreskowych

Zamkniety system do ozna-
czania opadu - wersja lo-
garytmiczna.

Pobranie próbki krwi oraz 
oznaczanie opadu odbywa się 
w systemie zamkniętym.

Po pobraniu krwi i odłamaniu 
koncówki tłoka strzykawko-
probówka staje się rurka 
opadową.

3.5 ml, Ø 8.4 mm, L = 130 mm

Statyw do OB

Czytnik do pomiaru OB

Automatyczny czytnik słuŜy do w 
pełni automatycznego pomiaru i od-
czytu opadu krwinek czerwonych 
dla maksimum 48 próbek
jednocześnie.
Wyniki mozna drukować i/lub wysy-
łac do jednostki centralnej systemu 
komputerowego.



41

Kabevette® 

wyposaŜenie do systemu pobierania krwi Ŝylnej KABEVETTE®
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22 G - 0,7 x 1½''
104050

21 G - 0,8 x 1½''
104025

20 G - 0,9 x 1½''
104000

22 G - 0,7 x 1½''
104055

21 G - 0,8 x 1½''
104030

20 G - 0,9 x 1½''
104005

22 G - 0,7 x ¾'' (120 mm)
104275

21 G - 0,8 x ¾'' (120 mm)
104255

20 G - 0,9 x ¾'' (120 mm)
104205

22 G - 0,7 x ¾'' (120 mm)
104280

21 G - 0,8 x ¾'' (120 mm)
104260

20 G - 0,9 x ¾'' (120 mm)
104215

22 G - 0,7 x ¾'' (240 mm)
104285

21 G - 0,8 x ¾'' (240 mm)
104251

20 G - 0,9 x ¾'' (240 mm)
104201

22 G - 0,7 x ¾'' (240 mm)
104290

21 G - 0,8 x ¾'' (240 mm)
104252

20 G - 0,9 x ¾'' (240 mm)
104202

104300

104400

104410
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Mieszadło bębnowe

Mieszadło bębnowe słuŜy do mieszania probówek z krwią, surowic kontrolnych i innych pró-
bek. Posiada dwa bębny na łącznie 92 probówki o średnicy 10-16 mm i 4 fiolki kontrolne. 
Płynna regulacja obrotów oraz mieszanie na zasadzie "góra-dół" zapewnia delikatne i dosko-
nałe mieszanie.

Art.-Nr: Oznaczenie
081001 BM 92

Mieszadło tarczowe

Mieszadło tarczowe słuŜy do mieszania probówek do oznaczania OB w wersji logarytmicznej 
i opcjonalnie probówek do oznaczania OB w wersji liniowej i probówek do badań hematolo-
gicznych. Mieszadło wyposaŜone jest w uchwyty na 24 probówki do oznaczania OB w wersji 
logartymicznej i 24 probówki do oznaczania OB w wersji liniowej lub do badań hematologicz-
nych.

Art.-Nr: Oznaczenie
080500 BM 24
080502 Tarcza podwójna do BM 24

Podstawka na probówki systemu zamkniętego i wyposaŜenie dodatkowe

Podstawka składa się z:
• 6 pojemników na probówki i igły systemowe
• 2 pojemników na akcesoria dodatkowe
• 1 pojemnika na odpady
• 1 pojemnika z przykrywką na waciki

Art.-Nr: Oznaczenie
061730 Podstawka
VARIO 1500 Pojemnik 1,5 l
VARIO 2300 Pojemnik 2,3 l

Opaska uciskowa

Wygodna w uŜyciu sprzączka z tworzywa sztucznego. 
Łatwa i prosta obsługa jedną ręką.

Art.-Nr: Oznaczenie
090020 Staza


