FLOCKED SWABS

TM

nová generace odběrových tamponů
Odběrové tampony Flocked Swabs jsou vyráběny novou
technologií nástřiku nylonových vláken v elektrostatickém
poli. Nejedná se o námotek, jako u tradičních tamponů,
ale o rovnoběžně orientovaná nylonová vlákna, která
působí jako měkký kartáček a umožňují tak lepší odběr
vzorků buněk.
Mikroorganismy i buňky při odběru neulpívají
mezi vlákny námotku, ale jsou aktivně
zachyceny elektrostatickou a kapilární silou.
Flocked tampon je revoluční
odběrový koncept nabízející
schopnosti, který
tradiční odběrový
tampon nemůže
nabídnout.

Tradiční tampon
z námotku vláken

Nový tampon typu flocked swab
vlákna orientována rovnoběžně
Vzorek zůstává blízko povrchu
a umožňuje dokonalé vymytí.

Přednosti nových FLOCKED tamponů:
Anatomický a ergonomický design - pro lepší komfort pacienta a účinnost při odběru vzorku
Lepší odběr vzorků - sametový povrch tamponu rychle a účinně zachytí buňky
Rychlé automatické vymytí - okamžité a spontánní uvolňování odebraného vzorku do tekutého média
Kvantitativní přenos vzorku - dokonalý přenos vzorku od pacienta do transportní zkumavky

Optimální pro pacienta – maximální pro klinickou laboratoř

Tampony typu Flocked swab jsou dodávány v provedení:
Jednotlivě balené, sterilní:
Normální
obvyklá velikost tamponu,
délka tyčinky po zalomení 80 mm,
vhodný pro odběry z nosu, krku, rekta, vaginy, z rány nebo odběr stolice

kat. č. 1642

Minitip
tampon malého průměru,
délka tyčinky po zalomení 80 mm,
vhodný pro odběr z malých či méně přístupných oblastí, jako jsou odběry z očí, uší, nosních průchodů, krku a urogenitálního traktu.
Vhodný pro dětské odběry.
kat. č. 1641
Nasofaryngeální flexibilní
tampon malého průměru,
pružná tyčinka po zalomení délky 100 mm,
vhodný pro odběr nasofaryngeálních vzorků a pro dětské odběry.

kat. č. 1643

Endocervikální drsný
drsný typ tamponu většího průměru,
tyčinka pevná, po zalomení délky 80 mm, především pro endocervíkální odběry

kat. č. 1644

Endocervikální sametový
sametově jemný typ tamponu,
tyčinka pevná, po zalomení délky 80 mm, především pro endocervikální odběry

kat. č. 1645

Normální pro PCR
obvyklá velikost tamponu,
délka tyčinky po zalomení 30 mm,
vhodný pro běžné odběry.
Především pro metodiku PCR.
kat. č.1646

Ve zkumavce, sterilní:
Minitip
tampon malého průměru ve zkumavce,
délka tyčinky po zalomení 80 mm,
vhodný pro odběr z uretry, případně z malých či méně přístupných oblastí, jako jsou odběry z očí, uší, nosních průchodů, krku.
Vhodný pro dětské odběry. Uzávěr zelený.
kat. č. 1647
Normální
obvyklá velikost tamponu ve zkumavce,
délka tyčinky po zalomení 80 mm, vhodný pro odběry z nosu, krku, rekta, vaginy, z rány nebo odběr stolice. Uzávěr červený.

kat. č.1648

Nasofaryngeální flexibilní
tampon malého průměru ve zkumavce,
pružná tyčinka po zalomení délky 100 mm,
vhodný pro odběr nasofaryngeálních vzorků a pro dětské odběry. Uzávěr oranžový.

kat. č. 1649

Dodává
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