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• Hygienisch. Praktisch. Sicher!
• Geschlossene Systeme
• Nadelfreie Probenentnahme

 NFT 
İdrar Toplama Sistemi

İğnesiz, hijyenik, kapalı örnek alımı
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Hijyenik. Pratik. Güvenli.

İdrar numunelerinin alımı nasıl daha güvenli, hijyenik ve daha kolay  
hale getirilebilir. Bu sorunun cevabını NFT sisteminin yenilikçi ürünleri 
vermektedir. SARSTEDT’in ilk kapalı ve iğnesiz idrar alım sistemi olarak 
yeni ürün ailesi mevcut ürünlerin avantajlarını bir çözümde birleştirir.

İdrar preanalitiği için Yeni Standartlar

•  NFT İdrar Kabı ve 24 saatlik idrar 
toplama için 3 litrelik NFT İdrar 
Toplama Kabı olarak temin edilebilir 

•  Metalsiz ve iğnesiz alım sistemi

•  Güvenli depolama ve güvenli taşıma

•  İdrar Monovette® ile kolay ve 
hijyenik idrar taşıma

•  NFT ürünlerinin bertarafı için kesici 
delici atık kabı gerekli değil

Çok pratik
İdrar Monovette®, hijyenik idrar  
alımını sağlar ve test stripleri ve 
analiz cihazları için de analiz haznesi 
ve ayrıca çökelti toplamaya yönelik 
santrifüj tüpü olarak da uygundur

NFT  
Needle Free Transfer 
SARSTEDT’in hijyenik kapalı ve iğnesiz  
numune alımı için ilk idrar toplama sistemi
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Mühürlü 
Emniyet etiketi hasarsızlık 

durumunda NFT idrar 
kabının iç sterilliğini belirtir

Her şey ortada 
İyi görsel değerlendirme 

için sağlam polipro-
pilenden (PP) yüksek 

şeffaflıkta hazne

Sıvı ve koku 
geçirmez 

Aktarma üniteli vidalı 
kapak

Yeni

Yeni iğnesiz alım fonksi-
yonunda artık iğne gerekli 
değildir. İdrar Monovette®,  
yeni NFT membranından 
kolayca geçer. 
Rahat alım ve birden fazla 
alımdan sonra da erişim yine 
hemen sızdırmaz ve hijyenik 
olarak kapalıdır.
İğne yaralanmasından kaynak-
lanan enfeksiyon riski yoktur.

İKNA EDİCİ 
 9 Minimum yaralanma tehlikesi ve iğnesiz 
numune alımı sayesinde personel ve hasta için 
daha fazla uygulama güvenliği

 9 NFT sisteminin bileşenlerinin ayrı şekilde 
delinmeye karşı korumalı olarak bertaraf 
edilmesi gerekmediğinden bertaraf edilirken 
tasarruf sağlar 

Yenilikçi
Geçilebilen NFT memb-

ranlı iğnesiz aktarma 
ünitesi
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 İdrar Monovette®‘li, NFT idrar kaplı ve NFT idrar toplama kaplı NFT sistemi, 
tüm numune alma süreci sırasında hijyenik çalışma koşullarını sağlar:

•   İdrar Monovette® ve beraberinde bulunan emme ucuyla alma işlemini  
çok düşük dolum miktarlarında da iğnesiz gerçekleştirebilirsiniz. Vakum 
sistemlerinde olduğu gibi ayrı bir aktarma ünitesi gerekli değildir.

•  Yenilikçi kullanım hızlıca ve büyük bir eğitim gereksinimine gerek 
duyulmadan öğrenilebilir.

•  İdrar Monovette® ile aspirasyon prensibiyle alma işlemi gerektiğinde 
tekrarlanabilir – hatalı uygulama nedeniyle bir fonksiyon kaybı tehlikesi  
söz konusu değildir.

•  İyi düşünülmüş, iğnesiz alma fonksiyonu sayesinde personel ve  
hasta için yaralanma riski en aza indirilir.

•  Alım sonrasında NFT sisteminin ürünlerinin delinmeye karşı korumalı 
şekilde bertaraf edilmesine gerek yoktur – bu entegre iğneli ürünlerle 
karşılaştırıldığında zaman ve para tasarrufu sağlar.

NFT  
İdrar Alma Sistemi
Çeşitli sistemlerden en iyisi

İyi düşünülmüş
3.000 ml kapasiteli, ergonomik tutuculu, büyük açılma 
çaplı ve 100 ml’lik adımlardaki derecelere sahip şeffaf 
gözetleme camlı NFT idrar toplama kabı
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Kullanımı kolay: NFT idrar kabı

24 saatlik idrar toplamada konforlu: NFT idrar toplama kabı

Büyük hacimli NFT idrar toplama kabında da numune alma işlemi, kapalı alma fonksiyonu 
sayesinde temiz şekilde gerçekleşir.

1 2 3

1 2 3

NFT ürünlerinin kolay 
kullanımıyla ilgili eğiticiye 
göz atın:
sarstedt.com/nft-tu-tr

İdrar Monovette® – birkaç adımda hijyenik çalışma

•   İdrar Monovette®, idrar toplama 
kaplarından veya idrar drenaj 
sistemlerinden hijyenik ve iğnesiz 
numune alımını sağlar.

•  Bilinen test stripleriyle yapılan idrar  
analizi doğrudan doldurulmuş İdrar 
Monovette® ile gerçekleşebilir.

•  İdrar Monovette® ADR ve IATA’nın P650 
ambalajlama talimatı doğrultusundaki 
taşıma ve gönderim için uygundur. 
Çökelti alımı için santrifüje ve analiz 
cihazlarına yerleştirilebilir.
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ÜCRETSİZ BİR 
ÜRÜN NUMUNESİ 
SİPARİŞ EDİN

sarstedt.com/nft-sa-tr

NFT idrar alma sistemiyle SARSTEDT yeni  
standartlar ortaya koyuyor 

Numunelerin sadece temiz ve doğru toplanması doğru analiz sonuçları 
verir. SARSTEDT’in NFT sisteminin ürünleri rutine uygun ve bilinçli preana-
litik için kullanıcı ve hasta için yüksek güvenlikli yeni standartlar belirliyor.

NFT ürünlerinin ayrı şekilde  
kesici delici atık olarak  
bertaraf edilmesine  
gerek yoktur.

İdrar 
Preanalitik 

2.0
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NFT idrar kabı NFT 100 ml
Sipariş No. Hacmi U x Çap Model Saflık Ambalajlama (IK/UK)

75.562.900 100 ml 72 x 62 mm emniyet etiketli ve aktarma üniteli steril 200 / 200

NFT idrar toplama kabı 3,0 l
Sipariş No. Hacmi U x G x Y Model Saflık Ambalajlama (IK/UK)

77.575.900 3000 ml
125 x 130 x  

246 mm
aktarma üniteli ve hasta etiketi beraberinde, 
açılma çapı 80 mm

– 30 / 30

İdrar Monovette® Z - Katkısız/Düz tüp
Sipariş No. Hacmi U x Çap Model (sarı) Saflık Ambalajlama (IK/UK)

10.250.001 3,2 ml 75 x 13 mm Kağıt etiket, üzerine yazılabilir – 64 / 512

10.258 8,5 ml 92 x 15 mm Plastik etiket, şeffaf – 64 / 512

10.258.001 8,5 ml 92 x 15 mm Kağıt etiket, üzerine yazılabilir – 64 / 512

10.258.020 8,5 ml 92 x 15 mm Plastik etiket, şeffaf, tekli blister ambalajda steril 100 / 500

10.252 10 ml 102 x 15 mm Plastik etiket, şeffaf – 64 / 512

10.252.001 10 ml 102 x 15 mm Kağıt etiket, üzerine yazılabilir – 64 / 512

10.252.020 10 ml 102 x 15 mm Plastik etiket, şeffaf, tekli blister ambalajda steril 100 / 500

10.252.030 10 ml 102 x 15 mm Plastik etiket, şeffaf, ışık korumalı – 64 / 512

İdrar Monovette® Borik Asit - mikrobiyolojik incelemeler için stabilizatörlü
Sipariş No. Hacmi U x Çap Model (yeşil) Saflık Ambalajlama (IK/UK)

10.256* 3,2 ml 75 x 13 mm Plastik etiket, şeffaf – 64 / 512

10.256.020* 3,2 ml 75 x 13 mm Plastik etiket, şeffaf, tekli blister ambalajda steril 100 / 500

10.253 10 ml 102 x 15 mm Plastik etiket, şeffaf – 64 / 512

10.253.001 10 ml 102 x 15 mm Kağıt etiket, üzerine yazılabilir – 64 / 512

10.253.020 10 ml 102 x 15 mm Plastik etiket, şeffaf, tekli blister ambalajda steril 100 / 500

10.253.021 10 ml 102 x 15 mm
Plastik etiket, üzerine yazılabilir, tekli blister 
ambalajda

steril 100 / 500

İdrar preanalitikle ilgili diğer sarf malzemelerini www.sarstedt.com adresinde bulabilirsiniz

*Pazara planlanan yeni sunum 2023 yılının 3. çeyreği
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Sorularınızın olması durumunda:
Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız!
Web sitemizi de ziyaret edin: 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 International GmbH
Türkiye İrtibat Bürosu

Acıbadem Mahallesi,

Akasya Acıbadem Sitesi Kent Kule A

Giriş Kat:27 Da:158

Üsküdar – İstanbul

Tel.: +90 216 290 18 65

Fax: +90 216 290 18 64

Almanya Müşteri Hizmetleri
Telefon 0800 0 83 305 0

info.tr@sarstedt.com

www.sarstedt.com

Diğer bilgiler, videolar  
ve numune siparişi:
sarstedt.com/nft-tr


