
Preanalitikai munkafolyamat
A pre- és posztanalitikai szakasz magában foglal minden folyamatot a tulajdonképpeni 

Részletezve ezek a mintavétel, a minta szállítása, a minta felvétele, valamint elosztása a 
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Mintavétel 

• S4DX Satellite applikáció 
A preanalitika digitalizálása és folyamatos 

• Multi-Safe 
Dobozok a kanülök biztonságos 

• S-Monovette®, Microvette®, Urin-Monovette®, Salivette®

Mintavételi rendszerek vér, vizelet és nyál számára

• SC 2700  

Minta szállítása 

• Tempus600®

kezeléssel

• Mintaküldési doboz 
Megfelel az ADR / IATA diagnosztikai minták 
postai szállítására vonatkozó irányelvének

• 

• S4DX Courier System 

rázkódások tekintetében

Minta válogatása és elosztása

• PVS 1625
Azonosítás - kinyitás - alikvot készítés - 
lezárás - elosztás

• Re- és Decapper RC & DC 1200

• Bulksorter BL 1200
Bulk to Rack válogatás 

• AL-Flex
Azonosítás - alikvot készítés - elosztás

Minta archiválása 

• Másodlagos csövek 
Köztes aljzattal vagy köztes aljzat nélkül a 

• Csövek fényvédelemmel 
Fényérzékeny analitokat tartalmazó minták 
tárolása és küldése

• Zárókupakok 
Csavaros kupakok vagy dugók a kézi és automata 

• Tárolási rendszerek 



Preanalitikai 
munkafolyamat
Figyelemmel kísérjük preanalitikai 
folyamatait a minta legjobb 

Automatizálás és digitalizálás
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Tel: +36 1 38 31 216

Fax: +36 1 38 31 213 

info.hu@sarstedt.com

www.sarstedt.com

Vérvételi 
rendszerek

Tempus600®

S4DX & SARSTEDT Szállítási 
és küldési 
rendszerek

Multi-Safe 
ártalmatlanító 
dobozok

BL 1200 –
SORT CONNECT

SC 2700 Mintakezelés

The complete solution

for all requirements

 Blood Collection Systems 
 As individual as your patients 

Predictable and faster transportation time 
for small clinical samples

One-touch for better treatment

Tempus600®

Point-to-point transportation of small clinical samples

Digitising 
Pre-analytics with 
S4DX & SARSTEDT

Safe and guideline compliant

The complete solution
for mailing and transport

Transport and transport systems
For the transport of samples and blood products

Inner sub-heading 14ptMulti-Safe disposal boxes
Safe disposal

Automatic transfer of samples 
from the bulk loader to the analyser line

BL 1200 – SORT CONNECT
Connecting the bulk sorter to integrated systems or analyser lines

SC 2700
High speed benchtop centrifuge with swing-out rotor

• Centrifugation at up to 2700 G
• Simple operation with pre-installed programs
• High quality and quiet
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Sample Handling
Solutions for sample processing in the clinical laboratory


