
NAAM:          ….................................................................................................. STEMPEL:

HANDTEKENING:

VACUETTE BUIZEN NAALDCONTAINERS 
Hoeveelheid doos/stuk Omschrijving Per stuk  Omschrijving

50/doos Rood (= serumbuis 8 ml)                          Pocketnaaldcontainer

50/doos Paars (= EDTA buis 4 ml)                         2 liter container

50/doos Blauw (= citraatbuis)                         4 liter container

50/doos Grijs (= fluoridebuis 2 ml)                         

50/doos Groen (= heparinebuis 4ml) SPECIALE RECIPIËNTEN
per 10 stuks Rood klein (= serumbuis 3,5 ml)      Per stuk/pak Omschrijving

per 10 stuks Paars klein (= EDTA buis 3 ml)                  Urinepotjes met geïntegreerd transfer device (25 stuks/pak)

per 5 stuks Mini collect tubes paars (= EDTA buis 0,5 ml)         Uridraw urinebuis (gele stop) (50 stuks/pak) 

per 5 stuks Mini collect tubes geel (= serumbuis 0,5 ml)                  Urine transfer device voor collectie van urine uit opvang bekkens (25 stuks/pak) 

enkel voor woonzorgcentra!

VACUETTE NAALDEN (schroefnaaldsysteem Greiner)             Faecespotjes (20 stuks/pak)

100/doos 20G Geel                          Salivette (afname recipiënt speeksel)

100/doos 21G Groen                             Steriele potjes (sputum, sperma, andere vochten) (10 stuks/pak)

100/doos 22G Zwart                              24h urine collector niet aangezuurd  (bruine kruik/speciaal deksel)

per stuk Vacuette naaldhouder wit (in-en uitschroeven) 24h urine collector aangezuurd  (bruine kruik/speciaal deksel)

per stuk Vacuette DropIT holder (inschroeven en uitklikken) Urinezakjes (voor babies) (10 stuks/pak)

per 10 stuks Vleugelnaaldset (inclusief luer adapter) 21G groen Para-pak SAF Fixative (parasitologisch onderzoek faeces)

IFOBT + aanvraagformulier IFOBT  (opsporen occult bloed in faeces)

OVERIGE eSwab roos (standaard wisser) (*1)

Per stuk/pak Omschrijving eSwab oranje (fijne wisser) (*1)

UTM wit (*2) 

Coronavirus wisser  + VST medium

Hemocultuur: 1 set= Bact/Alert FA (groen: aeroob) 

  + Bact/Alert FN (oranje: anaëroob) + holder luer adaptor + vleugelnaald

NIPT-TEST (niet-invasieve prenatale test)
Aanvraagformulier + tubes

ANATOMO PATHOLOGIE
Thinprep CytoLyt (urinecytologie)

Thinprep PAP test 

De pick-up zal de bestelling bij de volgende ophaling van bloedstalen leveren. Cervixbrush (groen) (20 stuks/pak) +  formulieren  

's Avonds worden er geen bestellingen geleverd. Fixeervloeistof met formol (Bioptie) + aanvraag Histo-of cytologisch onderzoek

Denk eraan: veel producten hebben een vervaldatum. Cytorich Red (BAL-vocht, tepelvocht, borstelingen)

Versie mei 2022 (*1) eSwab: bacteriële kweken, sneltest (RSV, influenza,…) PCR (Chlamydia trachomatis, Gonokokken, 

Voor administratie en ander materiaal zoz Bordetella pertussis,...)

(*2) UTM: virale kweken (HSV, CMV, adenovirus, enterovirus)

Nitrile handschoenen S / M / L (omcirkel maat)

Plastieken zakjes voor stalen

Buitenbak Stalendepot

Plastic handschoenen

Wattenstaafje (niet geschikt voor microbiologisch onderzoek)

Bij de volgende ophaalronde wordt jouw bestelling, in de voormiddag, geleverd

Aanvraagformulier afnamemateriaal labo
Je mag dit formulier met de pick-up meegeven, samen met de stalen 

Knelband

Tongspatel 

Zelletten (zachte celstofdeppers)  

Skin colour plasters (rond)  

Ontsmettingspreps

voor volwassenen

voor volwassenen en kinderen

voor kinderen

voor baby's
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HANDTEKENING:

ADMINISTRATIE
Gepersonaliseerde aanvraagformulieren labo NL (per 100 stuks) Hoeveelheid doos/stuk Omschrijving
Aanvraagformulieren afnamemateriaal 50/doos
Etiketboekje monsterpakketten 100/doos
Voorschriftpapier (drukken medicatievoorschrift) 100/doos
Verwijsomslagen Leuven (per pak) 100/doos
Verwijsomslagen Wezembeek-Oppem (per pak) 100/doos
Verwijsbrief RX (per blok)
Zwangerschapsdossier       
Moederboekje (Kind en Gezin) 100/doos

100/doos
100/doos
100/doos
100/doos
100/doos
100/doos
100/doos

Combur-7-test  (= urinestix)
Versie mei 2022

Voor afnamemateriaal zoz

Medibox (= kartonnen doos medisch afval)
Mondstukken spirobank

26G*1/2        bruin

22G*1 1/2     zwart
21G*2            groen (lange)
21G*1 1/2     groen (korte)
20G*1 1/2     geel
19G*1 1/2     oranje

20ml
10ml
5ml
3ml
1ml

23G*1            blauw

18G*1 1/2     roos

Gipszaag te bezorgen OP DATUM ……………………………........................

Draagglaasjes

Aanvraagformulier economaat
Je mag dit formulier met de pick-up meegeven, samen met de stalen 

SPUITEN ZONDER NAALD 

NAALDEN

ENKEL DE PRODUCTEN DIE OP DEZE LIJST STAAN HEBBEN WE IN VOORRAAD

Voorbereiding gastroscopie, DEXA formulier en uurroosters 

kan je via de website www.mchinfo.be downloaden.                                                                                                                    

Wist je dat bestellen ook eenvoudig online kan via Lab Online?

VARIA

Bij de volgende ophaalronde wordt jouw bestelling, in de voormiddag, geleverd

Dekglaasjes


