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AFNAMEMATERIAAL  vacuüm-systeem (Greiner® / Starsted®) 

 

 
 
 

 

 
SERUM  / STOLBUIS (Ref. 455071) 
Bloedafname in buis (8 ml) zonder antistollingsmiddel 
met gel (stolbuis; buis met rood/gele dop) 
Na de afname barcodesticker (serum) op buis plakken. 
Bloed stolt na ongeveer 30 min bij kamertemperatuur. 
Serumwinning, buis 15 minuten centrifugeren bij 3000 
toeren/min (indien mogelijk, niet verplicht, de gel scheidt 
bloed en serum). 
Barcodesticker (Serum) in de lengte richting op de buis 
plakken. 
Door het bloed na de afname te centrifugeren en als 
serum te versturen, verkrijgt men een betere stabiliteit 
van de te onderzoeken parameters. 

 
 

 

 
 
EDTA-BUIS  (Ref. 454036) 
Uit het EDTA bloed kan onder andere een bloedbeeld en 
een HbA1c bepaald worden. Na het afnemen van het 
bloed wordt de EDTA-buis (buis met violette dop) circa 5 
maal rustig omgekeerd. Dit zorgt ervoor dat het 
antistollingsmiddel goed gemengd wordt met het bloed 
NIET CENTRIFUGEREN!! 
Barcodesticker (EDTA) in de lengte richting op de buis 
plakken. 

 

 
 
 

 
FLUORIDE-BUIS (Ref. 454221) 
Natriumfluoride bloed wordt gebruikt voor een 
nauwkeurige glucose bepaling. 
In de speciale glucose-buis (buis met grijze dop) zorgt het 
aanwezige fluoride ervoor, dat de afbraak van glucose 
door de bloedcellen minimaal is. 
De inhoud van de fluoride-buis goed mengen door de 
buis 5 maal om te keren. NIET CENTRIFUGEREN!! 
Barcodesticker (Na-fluoride) in de lengte richting op de 
buis plakken. 

 

 

 
 
SPECIALE BLOEDBUIS METAALANALYSE (HB) (Ref. 456080) 
Ontworpen om metalen in bloed te bepalen. 
In de speciale metaalanalyse-buis (buis met blauwe dop) 
worden de metalen  geconserveerd. 
De inhoud van de metaalanalyse-buis goed mengen door 
de buis 5 maal om te keren. NIET CENTRIFUGEREN!! 
Barcodesticker (Urine/rest) in de lengte richting op de 
buis plakken. 
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URINE BUIS (Ref.455007) 
Ontworpen om basis urine onderzoek te verrichten.  
NIET CENTRIFUGEREN!! 
Barcodesticker (Urine/rest) in de lengte richting op de 
buis plakken. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
URINE OPZUIGBUIS VOOR DRUGSSCEENING (Ref. 10.252) 
Ontworpen om drugs en zware metalen in de urine op te 
sporen. Urine opzuigen door zuiger naar achter trekken tot 
hij vast klikt, deze kan dan worden afgebroken. 
NIET CENTRIFUGEREN!! 
Barcodesticker (Urine/rest) in de lengte richting op de 
buis plakken. 
 
 
 

 
 

 
SPECIAAL VOOR THERAPEUTIC DRUGS MONITORING 
SERUM  / STOLBUIS (Ref. 01.1601.901)  
Bloedafname in buis (7.5ml) zonder antistollingsmiddel 
met korrels (SARSTEDT buis met grijze dop) 
Na de afname barcodesticker (serum) ) in de lengte 
richting op de buis plakken. Bloed stolt na ongeveer 30 
min bij kamertemperatuur. 
Serumwinning, buis 15 minuten centrifugeren bij 3000 
toeren/min (indien mogelijk, niet verplicht, de korrels  
scheiden bloed en serum). 
Door het bloed na de afname te centrifugeren en als 
serum te versturen, verkrijgt men een betere stabiliteit 
van de te onderzoeken parameters. 
 

  
 


