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• Geschlossene Systeme
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Systém pro odběr moči
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Hygienicky. Prakticky. Bezpečně.

Jak může být sběr vzorků moči ještě bezpečnější, hygieničtější a 
jednodušší? Odpověď na tuto otázku přináší inovativní produkty systému 
NFT. Jako první uzavřený systém pro odběr moči bez použití jehly firmy 
SARSTEDT tato nová skupina produktů spojuje výhody existujících 
produktů do jediného řešení.

Nové standardy pro preanalýzu moči

•  Dostupné jako kelímek na moč NFT 
a také jako 3litrová sběrná láhev na 
moč NFT pro sběr moči po dobu 
24 hodin 

•  Odběrový systém bez kovu a jehel

•  Bezpečné skladování a bezpečný 
transport

•  Jednoduchý a hygienický transport 
moči pomocí zkumavek Urine 
Monovette®

•  Pro likvidaci produktů NFT není 
potřeba nádoba odolná proti 
propíchnutí

Jednoduše praktické
Zkumavka Urine Monovette® umožňuje 
hygienické získávání moči a je vhodná 
také jako analytická nádobka pro 
testovací proužky a provádění analýz, 
jakož i centrifugační zkumavka pro 
získání sedimentu

NFT  
Needle Free Transfer 
První systém pro odběr moči od  
firmy SARSTEDT pro hygienicky uzavřený  
sběr vzorků bez použití jehly
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Zapečetěné  
Neporušenost bezpečnostní 
etikety indikuje vnitřní sterilitu 

kelímku na moč NFT

Průhledné 
Vysoce transparentní 
nádobka z odolného 

polypropylenu (PP)  
pro dobré optické 

vyhodnocení

Šroubovací víčko s  
transferovou jednotkou s 
utěsněním proti prolínání  

tekutin a zápachu

Novinka

U nové funkce odběru bez 
jehly již není potřebná jehla. 
Zkumavka Urine Monovette® 
lehce proniká novou  
membránou NFT. 
Po pohodlném odběru je 
přístup i po několika  
odběrech okamžitě opět  
těsně a hygienicky uzavřen.
Nevzniká nebezpečí infekce 
v důsledku poranění hrotem 
jehly.

PŘESVĚDČIVÉ 
 9 Minimální nebezpečí poranění a  
vyšší bezpečnost při používání  
pro personál i pacienta díky odběru  
vzorků bez použití jehly

 9 Úspora při likvidaci, protože  
součásti systému NFT se nemusí  
likvidovat odděleně v kontejnerech  
bezpečných proti propíchnutí 

Inovativní
Transferová jednotka bez 

jehly s propíchnutelnou 
membránou NFT
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 Systém NFT se zkumavkou Urine Monovette®, kelímkem na moč NFT a 
sběrnou láhví na moč NFT zajišťuje hygienické pracovní podmínky během 
celého procesu získávání vzorků:

•  Pomocí zkumavky Urine Monovette® a přiložené nasávací špičky můžete 
proces odběru provést i při velmi malém objemu naplnění bez použití 
jehly. Není potřebná samostatná transferová jednotka jako u vakuových 
systémů.

•  Intuitivní manipulaci si lze osvojit rychle a bez náročného zaškolení.

•   Pomocí zkumavky Urine Monovette® je možné v případě potřeby proces 
odběru díky principu aspirace opakovat – nevzniká nebezpečí ztráty 
funkce v důsledku chybného použití.

•   Díky promyšlené funkci odběru bez použití jehly se minimalizuje riziko 
poranění personálu a pacienta.

•   Po odběru se produkty systému NFT nemusí likvidovat odděleně a 
bezpečně proti propíchnutí – to představuje úsporu času a peněz v 
porovnání s produkty s integrovanou jehlou.

NFT  
Systém pro odběr moči
To nejlepší z několika systémů

Promyšlené
Sběrná láhev na moč NFT o objemu 3 000 ml,  
s ergonomickou rukojetí, velkým otvorem a  
transparentním průhledem se stupnicí po 100 ml
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Uživatelsky příjemná manipulace: Kelímek na moč NFT

Komfortní při sběru moči po dobu 24 hodin: Sběrná láhev na moč NFT

Díky uzavřené funkci odběru je získávání vzorků čistou záležitostí i u velkoobjemové 
sběrné láhve na moč NFT.

1 2 3

1 2 3

Podívejte se na tutoriál 
pro snadnou manipulaci 
s produkty NFT:
sarstedt.com/nft-tu-cz

Urine Monovette® – hygienická práce s minimem úkonů

•  Zkumavka Urine Monovette® umožňuje 
hygienické získávání vzorků bez použití 
jehly ze sběrných nádob na moč nebo 
ze systémů pro odvádění moči.

•  Analýzu moči pomocí běžných 
testovacích proužků je možné provádět 
přímo v naplněné zkumavce Urine 
Monovette®.

•  Zkumavka Urine Monovette® je vhodná 
pro transport a zasílání v souladu s 
předpisy pro obaly P650 dle ADR a 
IATA. Je možné ji použít pro získávání 
sedimentu v centrifuze a analyzérech.
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OBJEDNEJTE SI 
BEZPLATNĚ VZOREK 
PRODUKTU

sarstedt.com/nft-sa-cz

Systém pro odběr moči NFT od firmy SARSTEDT 
přináší nové standardy 

Pouze čistý a správně provedený sběr vzorků zaručuje správné výsledky 
rozborů. Produkty systému NFT firmy SARSTEDT přináší nové standardy 
pro rutinní a řádnou preanalýzu a současně maximální bezpečnost pro 
uživatele a pacienta.

Produkty NFT není  
nutné likvidovat odděleně  
a bezpečně  
proti propíchnutí.

Preanalýza 
moči 

2.0
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Kelímek na moč NFT 100 ml

Objednací č. Objem D x Ø Provedení Čistota Balení (vnitřní karton/
vnější karton)

75.562.900 100 ml 72 x 62 mm
s bezpečnostní etiketou a transferovou 
jednotkou

sterilní 200 / 200

Sběrná láhev na moč NFT 3,0 l

Objednací č. Objem D x Š x V Provedení Čistota Balení (vnitřní karton/vněj-
ší karton)

77.575.900 3000 ml
125 x 130 x  

246 mm
s přiloženou transferovou jednotkou a etiketou 
pro identifikaci pacienta, průměr otvoru 80 mm

– 30 / 30

Urine Monovette® Z - bez preparace

Objednací č. Objem D x Ø Provedení (žlutá) Čistota Balení (vnitřní karton/vněj-
ší karton)

10.250.001 3,2 ml 75 x 13 mm Papírová etiketa, popisovatelná – 64 / 512

10.258 8,5 ml 92 x 15 mm Plastová etiketa, průhledná – 64 / 512

10.258.001 8,5 ml 92 x 15 mm Papírová etiketa, popisovatelná – 64 / 512

10.258.020 8,5 ml 92 x 15 mm
Plastová etiketa, průhledná,  
jednotlivě v blistru

sterilní 100 / 500

10.252 10 ml 102 x 15 mm Plastová etiketa, průhledná – 64 / 512

10.252.001 10 ml 102 x 15 mm Papírová etiketa, popisovatelná – 64 / 512

10.252.020 10 ml 102 x 15 mm
Plastová etiketa, průhledná,  
jednotlivě v blistru

sterilní 100 / 500

10.252.030 10 ml 102 x 15 mm
Plastová etiketa, průhledná,  
s ochranou proti světlu

– 64 / 512

Urine Monovette® s kyselinou boritou - se stabilizátorem pro mikrobiologická vyšetření

Objednací č. Objem D x Ø Provedení (zelená) Čistota Balení (vnitřní karton/vněj-
ší karton)

10.256* 3,2 ml 75 x 13 mm Plastová etiketa, průhledná – 64 / 512

10.256.020* 3,2 ml 75 x 13 mm
Plastová etiketa, průhledná,  
jednotlivě v blistru

sterilní 100 / 500

10.253 10 ml 102 x 15 mm Plastová etiketa, průhledná – 64 / 512

10.253.001 10 ml 102 x 15 mm Papírová etiketa, popisovatelná – 64 / 512

10.253.020 10 ml 102 x 15 mm
Plastová etiketa, průhledná,  
jednotlivě v blistru

sterilní 100 / 500

10.253.021 10 ml 102 x 15 mm
Plastová etiketa, průhledná,  
jednotlivě v blistru

sterilní 100 / 500

Další spotřební materiál pro preanalýzu moči naleznete na www.sarstedt.com

*Plánované uvedení nového produktu 3. čtvrtletí 2023
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Máte-li jakékoli dotazy:
Rádi vám pomůžeme!
Navštivte rovněž naše internetové stránky: www.sarstedt.com

Verweise:
Für detailliertere Informationen stehen ein White Paper und Application Notes zur Verfügung, 
die auf der SARSTEDT-Webseite heruntergeladen werden können:

1. White Paper – Impact of RNA Stabilizing Blood Collection Tubes on Gene Expression Data Validity –  
A Comparison of S-Monovette® RNA Exact, PAXgene™ Blood RNA Tubes & Tempus™ Blood RNA Tubes

2. Application Note 005 – Stabilization of more than 47.000 transcripts by the SARSTEDT S-Monovette® RNA Exact
3. Prospekt 453 – Tipps & Tricks in der Präanalytik

SARSTEDT spol. s r.o.
Pod Pekárnami 338/12

190 00 Praha 9

Tel.: +420 281 021 491

Fax: +420 281 021 495

Zákaznický servis Německo
Telefon: +49 (0) 800 0 83 305 0

info.cz@sarstedt.com

www.sarstedt.com

Další informace,  
videa a objednání vzorku:
sarstedt.com/nft-cz


