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Omschrijving: SAP nr.: Opmerkingen: Foto’s:

Hemocultuur-        
flessen (volwassenen)

set van aërobe (groene) 
en anaërobe (oranje) 
cultuurfles

61711;61713 BacT/ALERT FA PLUS (aerobic) fles 
en BacT/ALERT FN PLUS (anaerobic) 
fles voor afname van 1 set hemoculturen 
bij volwassenen, Ref. 410851, Ref. 
410852

Hemocultuurfles 
(pediatrie)

pediatrische (geel) 
hemocultuurfles

61714 BacT/ALERT PF PLUS (pediatric) fles 
voor afname hemocultuur bij kinderen, 
Ref. 410853

Steriel potje (60 mL) steriel potje 23170 Ref. D11160

Steriel opvangpotje         
(25 mL)

steriel potje met 
doorzichtige of witte 
schroefdop; slijmzuiger 
met 1 afzuigsonde

24220 opvangpotje voor BAL-vocht of 
aspiraat,  Ref.53416

 

6317 Luerspuit 2 mL ref. 307727

6319 Luerspuit 5 mL ref. 307731

6320 Luerspuit 10 mL ref. 307736

Steriele spuit (variabel 
volume)

steriele spuit
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6321 Luerspuit 20 mL ref. 300613

6322 Luerspuit 50 mL ref. 300866

6323 Luerspuit lock 3 mL (schroefdop) ref. 
309658

6324 Luerspuit lock 5 mL (schroefdop) ref. 
309649

6325 Luerspuit lock 10 mL (schroefdop) ref. 
300912

6326 Luerspuit lock 20 mL (schroefdop) ref. 
300629

6327 Luerspuit lock 30 mL (schroefdop) ref. 
301229

6328 Luerspuit lock 50 mL (schroefdop) ref. 
300865

geschikt voor afname punctievochten, 
etter en abcessen; in het bijzonder 
geschikt voor anaëroben

virale celkweek en 
influenza PCR (UTM 
met rode stop)

Universal 
transportmedium (UTM)

41930 virustransportmedium Ref M10233

virale celkweek en virale 
PCR (UTM met rode 
stop)

Bioer virusmedium virustransportmedium Ref A40155 
(novolab) Catn° BSC82X1 (Bioer)
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eSwab wisser met 
bijhorend 
transportmedium (tube 
met roze stop)

eSwab PLP buis 1 mL, 
liquid Amies Medium, 
regular swab.

61708 Universeel open platform voor 
bacteriële culturen en het behoud van 
DNA, RNA en antigen van 
verschillende soorten micro-organismen. 
Dit kan zowel gebruikt worden voor de 
collectie als voor het transport van 
aërobe en anaërobe bacteriën, fastidious 
bacteriën en PCR-toepassingen. Uniek 
breekpunt met gekleurd indicatiepunt en 
swab capture cap. Ref. M10160

eSwab wisser met 
bijhorend 
transportmedium (tube 
met roze stop voor OP)

eSwab PLP buis 1 mL, 
liquid Amies Medium, 
regular swab (in dubbele 
steriele peelpack zak, 
voor gebruik in 
operatiekwartier)

61678 Universeel open platform voor 
bacteriële culturen en het behoud van 
DNA, RNA en antigen van 
verschillende soorten micro-organismen. 
Dit kan zowel gebruikt worden voor de 
collectie als voor het transport van 
aërobe en anaërobe bacteriën, fastidious 
bacteriën en PCR-toepassingen. Uniek 
breekpunt met gekleurd indicatiepunt en 
swab capture cap. Ref. M10159

LimBroth wisser voor 
GBS (tube met 
lichtblauwe stop)

LimBroth, 2 mL Todd 
Hewitt medium in 12x80 
mm buis met 
schroefstop, 1 regular 
flocked swab.

61627 LimBroth is een selectief 
aanrijkingsmedium voor Groep B 
Streptokokken (Streptococcus 
agalactiae) vanuit vaginale en rectale 
stalen. Ref. M1015101
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TSBSaltBroth (tube met 
donkerblauwe stop) 

TSB Medium Plus 2,5% 
NaCl in 12 x 80 mm buis 
met schroefstop, 1 Screw 
Cap Tube.

61710 steriele eSwab wisser voor MRSA-
screening. Ref. M1017205

eSwab wisser met 
bijhorend 
transportmedium (tube 
met oranje stop)

eSwab PLP buis 1ml, 
liquid Amies Medium, 
nasopharyngeale/urethral 
swab oranje

52628 steriele eSwab wisser voor 
Nasopharyngeale/Urethrale afname. Ref. 
M10163

Transportmedia voor 
maagbiopt voor 
Helicobacter pylori

Flesje portagerm pylori 
(PORT-PYL) koel 
bewaren

58429 Enkel te verkrijgen via laboratorium

Cobas PCR Media Uni 
Swab Sample Packet

Cobas PCR Swab, 
4,3mL cobas PCR Media                      
donker geel 

58052 Wisser voor CHL/NG afname Ref. 
07958030190

Cobas PCR Urine 
Sample Packet

R Swab, 4,3mL cobas 
PCR Media                      
licht geel

57206 Medium voor CHL/NG urine Ref. P/N 
05170486190


