
 

 

 

 

 

 

 

ВАКУУМНІ ПРОБІРКИ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ 
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Асортимент вакуумних пробірок
Колір 

 

Кольоровий код 
 
 

Червоний (NE) Без наповнювача
Транспортування та дослідження 
біопрепаратів. Клінічна хімія, серологія, 
імунологічні тести сироватки крові

Клінічна хімія, серологія, імунологія,
дослідження сироватки крові

Клінічна хімія, серологія, імунологія,
дослідження сироватки крові

Гематологічні та молекулярно-генетичні 
дослідження

Рівень глюкози, лактат,
глікозильований гемоглобін

Тест на седиментацію крові (Вимірювання 
швидкості осідання еритроцитів)

Дослідження фрагментів ДНК, гематологічні 
та молекулярно-генетичні дослідження

Імунологія,
тестування груп крові і зберігання крові.

Діагностика гестаційного цукрового діабету

Клінічна хімія, швидкі тести

Клінічна хімія, імунологія, токсикологія,
дослідження плазми крові та
мікроелементів

Клінічна хімія, імунологія, токсикологія,
дослідження плазми крові та
мікроелементів

Підготовка чистої плазми для вірусних 
досліджень та молекулярної діагностики

Дослідження гемостазу (коагуляція)

Дослідження гемостазу (коагуляція)

Активатор згустку 
(Діоксид кремнію)

Активатор згустку (Діоксид 
кремнію) + гель** (олефіновий)

К2 ЕДТА
К3 ЕДТА

К2 ЕДТА + гель**
К3 ЕДТА + гель**

Літій гепарин 
Натрій гепарин

Літій гепарин + гель**
Натрій гепарин + гель**

Фторид натрію/ антикоагулянт 

Фторид натрію/ 
антикоагулянт + гель**

Тромбіном та 
тромбін + гель** 

Цитрат натрію
0,129 ммоль/л (3,8%),
0,106 ммоль/л (3,2%)

Цитрат натрію + гель** 
0,129 ммоль/л (3,8%),
0,106 ммоль/л (3,2%)

Цитрат натрію
0,129 ммоль/л (3,8%)
Співвідношення 1:4
EDTA 2Na/2K +
6-аміногексанова кислота +
гліцин

ACD-A і ACD-B
Антикоагулянт-цитрат-декстроза 
або кислота-цитрат-декстроза

Червоний (АЕ)

Жовтий (AG)

Фіолетова (EE, ТE)

Фіолетова (EG, ТG)

Блакитний (KE, SE)

Блакитний (KG, SG)

Зелений (LE, НE)

Зелений (LG, НG)

Сірий (FE)

Оливковий (FG)

Чорний (RE)

Світло-бузковий (WE)

Жовто-лимонний (СЕ)

Помаранчевий
(ВЕ, BG)

 
 

Наповнювач 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

* Температура: +18…+ 25° C
** Забороняється використовувати кутовий ротор під час центрифугування пробірок з гелем, щоб уникнути потрапляння частин 
еритроцитів у сироватку крові. Ми рекомендуємо центрифугувати пробірки з  гелем тільки в приладах з плаваючим ротором.

Дослідження*
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Вакуумна пробірка без наповнювача
 

 
Без наповнювача  

Артикул Об’єм, мл Розмір, мм 

NE1102 1 13х75 
NE1202 2 13х75 
NE1302 3 13х75 
NE1402 4 13х75 
NE1502 5 13х75 
NE2302 3 13х100 
NE2402 4 13х100 
NE2502 5 13х100 
NE2602 6 13х100 
NE2702 7 13х100 
NE3802 8 16х100 
NE3902 9 16х100 

 

 
Активатор згортання  

Артикул Об’єм, мл Розмір, мм 

AE1102 1 13х75 
AE1202 2 13х75 
AE1302 3 13х75 
AE1402 4 13х75 
AE1502 5 13х75 
AE2302 3 13х100 
AE2402 4 13х100 
AE2502 5 13х100 
AE2602 6 13х100 
AE2702 7 13х100 
AE3802 8 16х100 
AE3902 9 16х100 

 

 

Вакуумна пробірка з активатором згортання  

Пробірки без наповнювача призначені для забору зразків біологічних 
рідин (кров, сеча, спинномозкова рідина, ексудат тощо).

Область застосування:  дослідження біологічних рідин у клінічній 
хімії, серології, імунології. 

Можна використовувати в якості первинних пробірок для випробувань, 
зберігання та транспортування біоматеріалів.

Матеріал для дослідження: ссироватка крові або інші біологічні 
рідини.

Час згортання: 60 хвилин. 

Умови центрифугування: 1300-1500 g протягом 10 хвилин.
Перед центрифугуванням пробірок з сироваткою необхідно зачекати, 
поки повністю згорнеться кров.

Кольоровий код: Червоний

Пробірки для виділення сироватки покриті сухим активатором 
утворення згустку для прискорення згортання крові. В якості 
активатора утворення згустку використовується Діоксид кремнію 
(кремнезем).

Сироватка - це речовина, звільнена від фібриногену, але вона містить 
фрагменти тромбоцитів і продукти обміну речовин. Отримання 
сироватки крові є результатом двоступеневого біохімічного процесу: 
згортання (коагуляції) крові і ретракції (ущільнення) згустку.

Після взяття проби крові у вакуумну пробірку, її слід обережно 
перемішати шляхом перевертання 5-6 разів.

Область застосування: дослідження сироватки в клінічній хімії, 
імунології, серології, електрофорез білків.

Матеріал для дослідження: сироватка крові.

Час згортання крові: від 10 до 30 хвилин.

Умови центрифугування: 1500-1800 g протягом 10 хвилин. 
Перш ніж центрифугувати пробірки з сироваткою, необхідно 
дочекатися повного згортання крові.

Кольоровий код: Червоний
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Вакуумна пробірка з активатором згортання
та розділяючим гелем

 

Артикул Об’єм, мл Розмір, мм 

AG1102 1 13х75 
AG1202 2 13х75 
AG1302 3 13х75 
AG1352 3,5 13х75 
AG1402 4 13х75 
AG2302 3 13х100 
AG2402 4 13х100 
AG2502 5 13х100 
AG2602 6 13х100 
AG3802 8 16х100 
AG3852 8,5 16х100 
AG3902 9 16х100 

 

 

 
 

 

 
 

Активатор згортання та 
розділяючий гель

 
 

 

В якості активатора згортання використовується Діоксид кремнію та 
інертний олефіновий гель, який знаходиться на дні пробірки. Гель 
забезпечує розділення сироватки і згустку стабільним до 48 годин. 

Гель - це спеціальний матеріал, призначений для утворення стійкого 
бар'єру між клітинними компонентами крові та сироваткою під час 
центрифугування. Специфічна  питома вага гелю підібрана  таким 
чином, що при центрифугуванні гель «спливає» над еритроцитами, 
твердне і утворює бар'єр між форменими елементами крові і 
сироваткою. Стійкий бар'єр утворюється через 5 хвилин після 
закінчення центрифугування проби.
У пробірку з гелем доданий Діоксид кремнію в кількості, що забезпечує 
повне згортання крові протягом 30 хвилин. 
Об’єм сироватки в пробірках з гелем більше, ніж в стандартних 
пробірках, за рахунок більш чіткого відділення згустку.
Після взяття проби крові у вакуумну пробірку її слід обережно 
перемішати шляхом перевертання 5-6 разів.

Область застосування: для дослідження сироватки в клінічній хімії, 
імунології, серології, для електрофорезу білків.

Матеріал для дослідження: сироватка крові 

Час згортання: від 10 до 30 хвилин.

Умови центрифугування: 1800-2000 g протягом 10 хвилин.

Важливо!  
Пробірки з гелем слід центрифугувати не пізніше 2-х годин після 
забору крові. Температура повинна бути від +20 до +25°С, так як при 
більш низькій температурі гель втратить текучість і не зможе 
виконувати свою функцію. 

Пробірки можна заморожувати до -20°С.

Пробірки з гелем для відділення сироватки не можна повторно 
центрифугувати щоб уникнути гемолізу зразка.

Забороняється використовувати кутовий ротор під час 
центрифугування пробірок з гелем, щоб уникнути потрапляння частин 
еритроцитів у сироватку крові.

Кольоровий код: Жовтий 
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Пробірки з EDTA K2/K3/Na2 призначені для отримання цільної  
крові для гематологічних досліджень.

Антикоагулянт: 
калієва сіль ЕДТА (етилендіамінтетраацетат)
Відповідно до загальносвітової практики можливе використання 
трьох варіантів солей ЕДТА:

ЕДТА К3; 
ЕДТА К2; 
ЕДТА Na2.

ЕДТА є кращим антикоагулянтом для гематологічних 
досліджень, запобігає згортанню крові шляхом блокування іонів 
кальцію.

У вакуумних пробірках антикоагулянт знаходиться у вигляді 
порошку K2 ЕДТА або розчину K3 ЕДТА, концентрація якого 
досягає 1.8 мг/мл в повністю заповнених кров'ю пробірках. 
Технологія дрібнодисперсного рівномірного нанесення ЕДТА 
дозволяє уникнути появи мікрозгустків.

Для забезпечення правильного співвідношення 
кров/антикоагулянт пробірка з ЕДТА повинна заповнюватися 
точно до зазначеного об’єму (до позначки Min/Max мінімального 
і максимального рівня взяття крові від зазначеного на етикетці).

Недостатня кількість ЕДТА в пробі призводить до її коагуляції, а 
надмірна концентрація веде до зморщування клітин крові і 
спотворення таких клінічних показників, як гематокрит, розмір 
клітин, тощо.

Відразу після взяття крові в вакуумну пробірку з ЕДТА її 
необхідно ретельно та обережно перемішати, перевертаючи 
8-10 разів. Недостатнє перемішування також може привести до 
агрегації тромбоцитів, утворення мікрозгустків або коагуляції.

Область застосування: гематологія, ПЛР-діагностика, 
визначення ШОЕ, групи крові і резус-фактора, підрахунку 
формених елементів крові, лейкоцитарної формули, скринінг 
антитіл.
Пробірки з ЕДТА  та  розділяючим гелем підходять для 
приготування чистої плазми для дослідження                                                                             
вірусів і молекулярної діагностики.

Матеріал для дослідження: 
                          цільна кров

Кольоровий код: Фіолетовий
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ЕДТА К2/ К3 та розділяючий гель 
ЕДТА К2 ЕДТА К3 Об’єм, мл  Розмір, мм  
Артикул Артикул 
EG1052 TG1052 0,5  13х75  
EG1102 TG1102 1  13х75  
EG1202 TG1202 2  13х75  
EG1302 TG1302 3  13х75  
EG1402 TG1402 4  13х75  
EG2402 TG2402 4  13х100  
EG2502 TG2502 5  13х100  
EG2602 TG2602 6  13х100  
EG3802 TG3802 8  16х100  
EG3902 TG3902 9  16х100  

ЕДТА К2/К3 
ЕДТА К2 ЕДТА К3 Об’єм, мл  Розмір, мм  
Артикул Артикул 
EE1052  TE1052  0,5  13х75  
EE1102  TE1102  1  13х75  
EE1202  TE1202  2  13х75  
EE1302  TE1302  3  13х75  
EE1402  TE1402  4  13х75  
EE1502  TE1502  5  13х100  
EE2402  TE2402  4  13х100  
EE2502  TE2502  5  13х100  
EE2602  TE2602  6  16х100  
EE3802  TE3852  8  16х100  
EE3902  TE3902  9  16х100  
EE3952  TE3952  9,5 16х100  

Вакуумна пробірка з ЕДТА
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Пробірки з цитратом натрію призначені для збору венозної крові з метою 
проведення досліджень коагуляційних властивостей крові.
Антикоагулянт: в вакуумних пробірках для дослідження системи гемостазу 
використовується рідкий цитрат натрію в концентраціях:
0,109 моль/л - 3,2 % (32,0 г/л) 
0,129 моль/л - 3,8 % (38,0 г/л).
Співвідношення об'ємів крові та цитрату натрію - 9:1.

Процес згортання крові являє собою послідовність складних реакцій, в яких 
результатом перших реакцій (за участю активних ферментів) є активація 
наступних, спочатку неактивних ензимів. 
Останнім активним ферментом в цьому ланцюжку присутній тромбін, який 
здійснює перетворення фібриногену в фібрин. Нитки фібрину обплутують 
клітини крові і остаточно формують кров'яний згусток. Вкрай важливу роль 
на цьому етапі грають іони Са2+. Антикоагулянтні властивості цитрату 
виявляються у формуванні комплексу з іонами Са2+ та ефективному 
виведенні їх із крові.

Область застосування: дослідження системи гемостазу

Матеріал для дослідження: цитратна плазма

Дуже важливо дотримуватися правильного співвідношення крові та 
антикоагулянту в пробі з цитратом. Недостатня кількість цитрату в пробі 
веде до утворення мікрозгустків  та/або коагуляції проби, а надлишок 
цитрату - до спотворення результатів аналізу за рахунок зв'язування 
кальцію із реагентів.
Відразу після взяття зразка пробірку з цитратом необхідно обережно 
перемішати не менше 5 разів для запобігання утворенню мікрозгустків.

Вимоги Згідно з рекомендаціями NCCLS H21-A4:
Зразки тестів (наприклад тромбіновий час, протеїн С, фактор V і фактор VII) 
зберігаються при температурі +18…+24°С та +2…+4°С, їх слід 
центрифугувати та аналізувати не пізніше ніж через 4 години після забору 
крові. 
Якщо неможливо зробити тест на визначення протромбінового часу 
протягом 24-х годин і протягом 4-х годин інші аналізи, то плазма після 
центрифугування повинна бути відокремлена від клітин крові (перелита в 
іншу пробірку) і заморожена. Заморожена плазма зберігається при t -20°С 
до 2-х тижнів, при t    -70°С до 6 місяців.
Заморожену плазму розморожують при t +37°С обережно перемішуючи, 
аналізують відразу після розморожування; зразок можна зберігати ще 
максимум 2 години при t +4°С.
Заморожування зразків може вплинути на результати АРТТ.

Умови центрифугування:
2000-2500 g протягом 10-15 хвилин.

Кольоровий код: Блакитний
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Цитрат натрію  3,2%  
Артикул

 
Об’єм, мл

 
Розмір, мм

 

KE1092 0,9 13х75 
KE1182 1,8 13х75 
KE1272 2,7 13х75 
KE1362 3,6 13х75 
KE1452 4.5 13х75 
KE2182 1,8 13х100 
KE2272 2,7 13х100 
KE2362 3,6 13х100 
KE2452 4,5 13х100 
KE3812 8,1 16х100 
KE3902 9 16х100 

Цитрат натрію  3,8%  
Артикул Об’єм, мл Розмір, мм

SE1092 0,9 13х75 
SE1182 1,8 13х75 
SE1272 2,7 13х75 
SE1362 3,6 13х75 
SE1452 4.5 13х75 
SE2182 1,8 13х100 
SE2272 2,7 13х100 
SE2362 3,6 13х100 
SE2452 4,5 13х100 
SE3812 8,1 16х100 
SE3902 9 16х100 

 

Вакуумна пробірка з Цитратом натрію
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Пробірки з цитратом натрію призначені для збору венозної крові 
з метою проведення досліджень коагуляційних властивостей 
крові.
Антикоагулянт: в вакуумних пробірках для дослідження системи 
гемостазу використовується рідкий цитрат натрію в концентраціях:
0,109 моль/л - 3,2 % (32,0 г/л) 
0,129 моль/л - 3,8 % (38,0 г/л).
Співвідношення об'ємів крові та цитрату натрію - 9:1.

Цитрат натрію є антикоагулянтом при зборі венозної крові з 
метою проведення дослідження коагуляційних властивостей 
крові. Антикоагулянтні властивості цитрату виявляються у 
формуванні комплексу з іонами Са2+ та ефективному виведенні їх 
із крові.

Гель -  біологічно інертний олефіновий гель, призначений для 
утворення стійкого бар'єру між плазмою та іншими клітинами крові 
та для більш повного розділення плазми і згустку крові під час 
транспортування та подальшого центрифугування. Має особливу 
перевагу  при транспортуванні проб з пунктів забору крові в 
централізовані лабораторії.

Область застосування: дослідження системи гемостазу

Матеріал для дослідження: цитратна плазма

Дуже важливо дотримуватися правильного співвідношення крові 
та антикоагулянту в пробі з цитратом. Недостатня кількість 
цитрату в пробі веде до утворення мікрозгустків  та/або коагуляції 
проби, а надлишок цитрату - до спотворення результатів аналізу 
за рахунок зв'язування кальцію із реагентів.

Відразу після взяття зразка пробірку з цитратом необхідно 
обережно перемішати не менше 5 разів для запобігання 
утворенню мікрозгустків.

Умови центрифугування: 2000-2500 g протягом 10-15 хв.

Кольоровий код: Блакитний

www.sky-medica.com
 

Цитрат натрію 3,2% / 3,8%
та розділяючий гель

 
 

  

  

 
Цитрат натрію 

 

Артикул  Об’єм, мл  Розмір, мм  

RE1162 1,6 13х75 
RE1202 2 13х75 
RE1242 2,4 13х75 
RE1302 3 13х75 
RE1602 6 13х75 

Вакуумна пробірка з Цитратом натрію
та розділяючим гелем

Вакуумна пробірка для визначення ШОЕ 

3,2%  3,8%  Об’єм, мл Розмір, мм  
Артикул Артикул 
KG1092 SG1092 0,9  13х75  
KG1182 SG1182 1,8 13х75  
KG1272 SG1272 2,7 13х75  
KG1362 SG1362 3,6 13х75  
KG1452 SG1452 4.5 13х75  
KG2182 SG2182 1,8 13х100  
KG2272 SG2272 2,7 13х100  
KG2362 SG2362 3,6 13х100  
KG2452 SG2452 4,5 13х100  
KG3812 SG3812 8,1 16х100  

Антикоагулянт:  рідкий цитрат натрію в концентрації 
0,129 моль /л - 3,8% (38,0 г / л). Співвідношення 1:4 
(одна частина цитрат натрію до чотирьох частин 
крові)

Область застосування:  для вимірювання швидкості 
осідання еритроцитів. Визначення показників ШОЕ 
відбувається в прискореному режимі.

Матеріал для дослідження: цільна кров

Кольоровий код: Чорний

Вакуумні пробірки для забору крові                                            ®Lind-Vac
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Пробірки з гепарином Літія або Натрія призначені для отримання 
плазми, яка використовується в біохімічних дослідженнях.

Антикоагулянт: 
Гепарин Літія/Натрія або  
Гепарин Літія/Натрія та розділяючий гель

Гепарин є натуральним антикоагулянтом, та присутній в 
будь-якому здоровому організмі. 

Плазма - це звільнена від клітин шляхом центрифугування 
частина крові, згортання якої припиняється шляхом додавання 
антикоагулянту безпосередньо після взяття. Для цього в 
пробірки додають літієву або натрієву сіль гепарину, що є 
гарантією повної інактивації згортання крові і не спотворює 
досліджувані параметри.

Внутрішні стінки пробірки покриті сухим дрібнодисперсним 
антикоагулянтом - гепарином. Гепарин активує антитромбін і 
таким чином, блокує процес згортання у зразку крові. 

В пробірках з інертним олефіновим розділяючим гелем в 
процесі центрифугування утворюється стабільний бар'єр між 
плазмою і клітинами крові. Гель забезпечує розділення плазми і 
згустку до 48 годин без повторного центрифугування.

Переваги використання плазми перед сироваткою крові:
Більший об’єм матеріалу при тому ж обсязі крові
Незалежність результатів від стану системи згортання.

Результати ближчі до стану крові IN VIVO.
Менший ризик гемолізу і тромбоцитозу.

Матеріал для дослідження: гепаринізована плазма

Пробірки містять реагент з розрахунку 12-30 МО гепарину на 1 
мл крові. 
Відразу ж після заповнення пробірки пробу необхідно ретельно 
та обережно перемішати шляхом перевертання 8-10 разів.

Умови центрифугування: 1300 g протягом 10 хвилин. 
Центрифугування слід проводити відразу після взяття крові.

Кольоровий код: Зелений

www.sky-medica.com
 

 

 
 

 
 
 
  

Літій/Натрій-гепарин  
 

Літій/Натрій-гепарин  та
розділяючий гель

 

Вакуумна пробірка з Гепарином Літія/Натрія

Li-гепарин Na-гепарин Об’єм, мл Розмір, мм  
Артикул Артикул 
LE1102  HE1102 1  13х75  
LE1202  HE1202 2  13х75  
LE1302  HE1302 3  13х75  
LE1402  HE1402 4  13х75  
LE1502  HE1502 5  13х75  
LE2302  HE2302 3  13х100  
LE2402  HE2402 4  13х100  
LE2502  HE2502 5 13х100  
LE2602  HE2602 6  13х100  
LE2702  HE2702 7 13х100  
LE3802  HE3802 8 16х100  
LE3802  HE3902 9 16х100  

Li-гепарин Na-гепарин Об’єм, мл Розмір, мм  
Артикул Артикул 
LG1102  HG1102 1  13х75  
LG1202  HG1202 2  13х75  
LG1302  HG1302 3  13х75  
LG1402  HG1402 4  13х75  
LG2302  HG2302 3  13х100  
LG2402  HG2402 4  13х100  
LG2502  HG2502 5  13х100  
LG2602  HG2602 6 13х100  
LG3802  HG3802 8  16х100  
LG3902  HG3902 9 16х100  

Вакуумні пробірки для забору крові                                            ®Lind-Vac
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Вакуумна пробірка призначена для збору венозної крові для подальшого 
аналізу вільної позаклітинної ДНК. Цей вид аналізу необхідний для 
дослідження фрагментів ДНК. Це можуть бути, наприклад, фрагменти 
ДНК плода в крові матері. Цей аналіз дозволяє визначити стать дитини на 
ранніх стадіях розвитку та виявити деякі спадкові мутації.

Також серед вільної позаклітинної ДНК можуть бути фрагменти ДНК із 
соматичними мутаціями внаслідок канцерогенезу. Аналіз цих фрагментів 
(рідка біопсія) дозволяє діагностувати наявність злоякісних новоутворень 
на ранніх стадіях.

Інша область застосування пробірки - це гематологічні або генетичні 
дослідження, які потребують тривалого зберігання крові. Застосування 
додаткових консервантів забезпечує краще збереження клітин крові та 
захищає від гемолізу. Тому цю пробірку слід використовувати, якщо 
потрібне тривале зберігання або транспортування при коливаннях 
температури. 

Стабілізація позаклітинної ДНК можлива протягом 7-14 днів при 
температурі зберігання +4…+30°С.

Матеріал для дослідження: цільна кров/плазма.

Область застосування: дослідження фрагментів ДНК, гематологічні або 
генетичні дослідження.

Умови центрифугування: 2000-6000 g протягом 10 хвилин. Швидкість 
центрифугування залежить від типу набору, що використовується для 
виділення ДНК.

Кольоровий код: Світло-бузковий

Пробірки з ACD-A і ACD-B призначені для взяття крові з метою 
запобігання розпаду еритроцитів.

ACD використовується в двох варіантах - формулах А і В. Різниця між 
ними полягає в різних співвідношеннях об’єму крові і добавок.
В якості добавки використовується антикоагулянт-цитрат-декстроза 
або кислота-цитрат-декстроза.
У формулі ACD-A співвідношення добавок до крові становить 1:5,67, 
а у формулі ACD-B - 1:3.
Добавка ACD дозволяє зберігати еритроцити протягом 21 дня при 
температурі від +1 до +6°С.

Область застосування: пробірки можуть застосовуватися в 
імунології, а також призначені для тестування груп крові і зберігання 
крові.

Кольоровий код: Лимонно - Жовтий

ACD-A / ACD-B

ДНК

 
 

  
 

Артикул Об’єм, мл Розмір, мм 

WE1102 1 13х75 

WE1202 2 13х75 

WE1302 3 13х75 

WE2402 4 13х100 

WE2502 5 13х100 

WE3802 8 16х100 

 
 

Вакуумна пробірка для аналізу вільної
позаклітинної ДНК

Вакуумна пробірка з ACD-A і ACD-B

 

ACD-A ACD-B Об’єм, мл Розмір, мм
Артикул Артикул 
CE1102 DE1102 1 13х75 
CE1202 DE1202 2 13х75 
CE1302 DE1302 3 13х75 
CE1402 DE1402 4 13х75 
CE2402 DE2402 4 13х100 
CE2502 DE2502 5 13х100 
CE2602 DE2602 6 13х100 
CE3802 DE3802 8 16х100 
CE3902 DE3902 9 16х100 

Вакуумні пробірки для забору крові                                            ®Lind-Vac
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Пробірки   з    Фторидом     натрію     призначені     для 
дослідження глюкози і лактату. 

Фторид натрію стабілізує рівень цукру крові на період до 24 годин.

Антикоагулянт: стабілізатор глюкози з антикоагулянтом.

В якості антикоагулянтів можуть використовуватися наступні 
добавки:

Фторид натрію/ К оксалат
Фторид натрію/ ЕДТА-К3
Фторид натрію/ ЕДТА-К2
Фторид натрію/ ЕДТА-Na2
Фторид натрію/ Li гепарин
Фторид натрію/ Na гепарин

Додавання Фториду натрію і ЕДТА калію в пробірку дозволяє 
запобігти руйнуванню глюкози крові (гліколіз) і зберегти її рівень у 
взятому зразку крові. 
Фторид натрію і оксалат калію виступають в якості антикоагулянтів, 
пов'язуючи іони Са2+ і, крім того, Фторид натрію стабілізує рівень 
глюкози.
Глюкоза руйнується до пірувату і лактату при послідовному 
здійсненні різних ферментних реакцій. Фторид натрію пригнічує 
деякі ферментативні реакції, включаючи перетворення 
фосфогліцерату в фосфоенолпіруват ацид, і запобігає гліколізу.

Матеріал для дослідження: плазма крові

Пробірки зі стабілізатором глюкози повинні заповнюватися повністю 
до зазначеного на них об’єму, надлишок оксалату в пробі може 
викликати гемоліз.

Після взяття проби пробірки слід обережно перемішати, 
перевертаючи 6-8 разів. 

Оскільки пробірки з фторидом натрію особливо схильні до гемолізу, 
їх необхідно перемішувати з особливою обережністю.

Умови центрифугування: 1300 g протягом 10 хвилин.
Центрифугування слід проводити відразу після взяття крові.

Кольоровий код: Сірий

 
 

 
 

Фторид натрію + антикоагулянт

Артикул Об’єм, мл Розмір, мм 

FE1102 1 13х75 
FE1202 2 13х75 
FE1302 3 13х75 
FE1402 4 13х75 
FE1502 5 13х75 
FE2202 2 13х100 
FE2302 3 13х100 
FE2402 4 13х100 
FE2502 5 13х100 
FE2602 6 13х100 
FE2702 7 13х100 
FE3802 8 16х100 
FE3902 9 16х100 

Вакуумна пробірка з Фторидом натрію
та антикоагулянтом
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www.sky-medica.com
  9



Вакуумні пробірки з Фторидом натрію, антикоагулянтом та 
розділяючим гелем є оптимальним рішенням для лабораторій, в 
які проби доставляються транспортом в терміни від 2-х до 24 
годин. 

Система призначена для точного визначення концентрації 
глюкози в плазмі крові у вагітних жінок для діагностики 
гестаційного цукрового діабету (діабет, який розвивається під 
час вагітності) та у інших пацієнтів протягом 24 годин після 
взяття крові з вени.
При дотриманні технології взяття крові з вени і її зберігання (без 
заморожування і не вище +25°С) рівень глюкози у вакуумній 
системі не знижується протягом зазначеного періоду, не виникає 
гемолізу при транспортуванні проб, що дає їм перевагу для 
використання в централізованих лабораторіях. Після 
центрифугування можливе визначення глюкози в первинній 
пробірці без ризику захвату аналізатором еритроцитів.

Антикоагулянт: стабілізатор глюкози та антикоагулянт.
В якості антикоагулянтів можуть використовуватися наступні 
добавки:

Фторид натрію/ К оксалат
Фторид натрію/ ЕДТА-К3
Фторид натрію/ ЕДТА-К2
Фторид натрію/ ЕДТА-Na2
Фторид натрію/ Li гепарин
Фторид натрію/ Na гепарин

Додавання Фториду натрію і ЕДТА калію в пробірку дозволяє 
запобігти руйнуванню глюкози крові (гліколіз) і зберегти її рівень 
у взятому зразку крові.
Фторид натрію і оксалат калію виступають в якості 
антикоагулянтів, пов'язуючи іони Са2+ і, крім того, Фторид 
натрію стабілізує рівень глюкози.
Глюкоза руйнується до пірувату і лактату при послідовному 
здійсненні різних ферментних реакцій. Фторид натрію пригнічує 
деякі ферментативні реакції, включаючи перетворення 
фосфогліцерату в фосфоенолпіруват ацид, і запобігає гліколізу.

Матеріал для дослідження: плазма крові

Кольоровий код: Оливковий

Фторид натрію /Оксалат калію
та розділяючий гель

                             
 
  
 

Артикул  Об’єм, мл  Розмір, мм 

FG1102 1 13х75 

FG1202 2  13х75 

FG1302 3 13х75 

FG1402 4 13х75 

FG2402 4  13х100 

FG2502 5 13х100 

FG2602 6  13х100 

FG3802 8  16х100 

Вакуумна пробірка з Фторидом натрію, антикоагулянтом
та розділяючим гелем
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Тромбін використовується для будь-яких лабораторних аналізів, 
особливо для експрес-аналізів.
Пробірки з тромбіном призначені для максимально швидкого отримання 
зразка сироватки і для подальших досліджень.
Внутрішня поверхня пробірки оброблена комплексним наповнювачем 
«тромбін з кремнеземом», який забезпечує швидке формування згустку. 
Після процесу центрифугування це дозволяє отримати зразок 
сироватки для подальших досліджень набагато швидше.

Область застосування: експрес аналізи: клінічна хімія, імунологія, 
електрофорез білків, серологія, мікробіологія і токсикологія.
Після взяття проби крові у вакуумні пробірки з тромбіном, її слід 
обережно перемішати шляхом перевертання 5-6 разів.

Матеріал для дослідження: сироватка крові.

Час згортання крові: 3-5 хвилин.

Умови центрифугування: 1500-1800 g протягом 10 хвилин.

Кольоровий код: Помаранчевий

Внутрішня поверхня пробірки оброблена активатором згортання 
(тромбіном), який сприяє швидкому утворенню тромбу і прискореному 
процесу тромбоутворення. Повне згортання крові відбувається 
протягом 3-5 хвилин. 
Пробірки також містять інертний олефіновий гель. Щільність цього 
матеріалу нижча, ніж у кров'яного згустку, але вища, ніж у сироватки. Під 
час центрифугування гель формує стабільний бар'єр, що відокремлює 
сироватку від фібрину і клітин, що полегшує взяття сироватки. У 
пробірках з тромбіном та гелем виходить більш очищена сироватка, ніж 
в звичайних пробірках.
Після взяття крові зразок слід обережно перемішати шляхом 
перевертання 5-7 разів. У пробірках з гелем сироватка залишається 
стабільною до 48 годин.

Область застосування: швидкі тести сироватки в клінічній хімії, 
імунологія, серологія.

Матеріал для дослідження: сироватка крові.

Час згортання: 3-5 хвилин.

Умови центрифугування: 1300-1500 g протягом 10 хвилин. 

Важливо! Центрифугувати пробірки з тромбіном та гелем потрібно не 
пізніше, ніж через 2 години після забору крові. 
Увага! Пробірки з гелем рекомендується центрифугувати в 
горизонтальних роторах. Якщо потрібно транспортування, то після 
центрифугування необхідно витримати пробірки в штативі при кімнатній 
температурі не менше 1 години. Повторне центрифугування 
заборонено! Транспортування без центрифугування заборонено!

Кольоровий код: Помаранчевий

 
 

 

 Тромбін  
Артикул  Об’єм, мл Розмір, мм 
BE1102 1 13х75 
BE1202 2 13х75 
BE1302 3 13х75 
BE1402 4 13х75 
BE2502 5 13х100 
BE2602 6 13х100 
BE3802 8 16х100 
BE3902 9 16х100 

 

 

 
 
 

 
 
 Тромбін та розділяючий гель  

Артикул  Об’єм, мл Розмір, мм 

BG1102 1 13х75 
BG1202 2 13х75 
BG1302 3 13х75 
BG1402 4 13х75 
BG2502 5 13х100 
BG2602 6 13х100 
BG3802 8 16х100 
BG3902 9 16х100 

 

Вакуумна пробірка з Тромбіном

Вакуумна пробірка з Тромбіном
та розділяючим гелем

Вакуумні пробірки для забору крові                                            ®Lind-Vac
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Призначений для з'єднання внутрішньовенних катетерів, перфузійних пристроїв і голок, що мають 
Луер-роз'єми з вакуумними системами для взяття крові.
Луер-адаптер має на одному кінці коннектор для голок типу «Луер» або голок-метеликів, на іншому - голку 
для проколу кришки вакуумної пробірки, виготовлену з нержавіючої сталі і закриту гумовим клапаном. 
Луер-адаптер забезпечений різьбленням для вкручування в утримувач і безпечним гумовим клапаном. 
Луер-адаптер є стерильним і одноразовим. Ідеальний для взяття крові з підключичних і периферичних 
катетерів.

Утримувач - один із компонентів вакуумної системи для забору крові. 
Утримувач використовується для кріплення двосторонньої голки. Він оснащений центральною різьбою 
для якісної фіксації голки при проведенні процедури взяття крові. 
Утримувач виготовлений з якісного прозорого безбарвного пластику. Сумісний з усіма типами 
двосторонніх голок, Луер-адаптерів, катетерами-метеликами. 

Одноразового використання. Стерильна, нетоксична, апірогенна.
Катетер "Метелик" складається з канюлі, ручки, м'якої пластикової трубки, 
горловини і запобіжного ковпачка.
Одноразові стерильні катетери "Метелик" використовуються для багаторазового 
забору крові,  внутрішньовенних ін'єкцій або інфузій «за один укол». Призначені, 
в першу чергу, для забору венозної крові у дітей та пацієнтів з «поганими», 
тонкими, ламкими венами. 

Одноразові стерильні голки для багаторазового забору крові 
використовуються з вакуумними пробірками і утримувачами до них.  
Призначені для забору крові безпосередньо з вени пацієнта у 
вакуумну пробірку. 
З одного боку голка закрита гумовим клапаном, а інша сторона 
призначена для введення в вену пацієнта. Гумовий клапан гарантує 
герметичність системи при зміні пробірки та запобігає зворотному 
відтоку крові. За допомогою однієї голки можна зробити забір крові в 
кілька пробірок, при цьому голка з вени не виймається.

Матеріал голки - нержавіюча сталь.  Силіконове покриття стінок голки робить їх ідеально гладкими.  Поверхня голки має 
лазерний зріз і заточку.  Канюля голки має різьбу для вкручування в голкоутримувач.  Голки з двох кінців забезпечені 
пластиковими футлярами, скріпленими етикеткою, що запобігає повторному використанню.  На етикетці вказано: знак 

Одноразові стерильні катетери "Метелик" для багаторазового забору крові використовуються з луер-адаптерами, 
утримувачами та вакуумними пробірками.  
Для вакуумного забору крові рекомендується використовувати пристрої діаметром 21G (0,8 мм) і 22G (0,7 мм).
Матеріал голки катетера – нержавіюча сталь. Довжина голки катетера - 20 мм (4/5"), довжина пластикової трубки - 30 см. 

 

Луер-адаптер 

Утримувач (тримач, перехідник)

Інтравенозна канюля типу "Метелик"

Двостороння голка для забору крові

Вакуумні пробірки для забору крові                                            ®Lind-Vac
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стерильності, розмір голки і термін 
придатності.  Повна внутрішня 
стерильність. Для вакуумного забору крові 
рекомендується використовувати голки 
діаметром 21G (0,8 мм) і 22G (0,7 мм).



 

 
 

 

 

:  
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

   Техніка венепункції і взяття крові:

Рекомендована послідовність пробірок для взяття зразків крові:

Вакуумні пробірки для забору крові                                            ®Lind-Vac
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1.   Підготуйте пробірки для взяття крові. 
Накладіть джгут пацієнтові. Візьміть голку 
і зніміть ковпачок з боку, закритого 
гумовою мембраною.   

4. Введіть в вену голку з утримувачем під 
кутом 15° зрізом вгору.

7. Зніміть (послабте) джгут відразу ж після 
початку надходження крові в пробірку. 
Попросіть пацієнта розтиснути кулак.

10. Якщо необхідно зробити забір крові в 
іншу пробірку, то повторіть пункти 5 - 9.

11. Після взяття проб не виймайте голку з 
утримувача і надіньте на неї захисний 
ковпачок. 
Помістіть використану голку з утримувачем 
в контейнер для використання гострих 
предметів.

Увага! Венозну кров повинен брати тільки 
кваліфікований і навчений персонал. 
Для взяття крові у пацієнтів з тонкими й 
тендітними венами, а також для взяття 
крові у дітей рекомендується 
використовувати голки-метелики.

8. Після заповнення пробірки до 
необхідного об'єму (припинення току крові 
в пробірку) витягніть пробірку з утримувача.

9. Обережно перемішайте вміст заповненої 
пробірки, перевертаючи її 5-8 разів до 
повного змішування крові і реагенту.

5. Фіксуючи однією рукою утримувач, 
іншою рукою вставте пробірку гумовою 
кришкою в утримувач до упору.

6. Якщо пункція вени була проведена 
правильно, кров відразу ж почне 
надходити в пробірку.

2. Вставте голку в утримувач і загвинчуйте 
до упору.  

3. Попросіть пацієнта стиснути кулак. 
Продезінфікуйте місце венепункції. 
Зніміть захисний ковпачок з голки.
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InterVacTechnology Ltd.
Estonia

Clot activator

InterVacTechnology Ltd.
Estonia

Clot
activator

Lind-Vac®

InterVacTechnology Ltd.
Estonia

Clot activator

 

 

 

Пакування:

Виробник: Уповноважений представник в Україні:

 
 Вакуумні пробірки упаковані у штатив із піностеролу та 

захисну плівку. 
 Пробірки 13х75 мм та 13х100 мм упаковані у штатив по 

100 шт. 
 Пробірки 16х100 мм упаковані у штатив по 50 шт. 

 
 
 
 

 

 

Варіанти етикеток 
 

   
Стандартна  З подвійним 

кодом  
Зі штрих -

кодом  

Маркування 

Символ  Опис  

 Повторно використовувати 
ЗАБОРОНЕНО 

 
 

ВИКОРИСТАТИ ДО - цей символ 
супроводжується датою, яка 
складається з чотирьох цифр року, 
двох цифр місяця, і, при необхідності 
двох цифр дня. Дата повинна бути 
прописана поруч з символом, або під 
ним, або праворуч від нього. 

  
КОД ПАРТІЇ - цей символ 
супроводжується кодом партії 
виробника, який повинен бути 
поєднаним з символом 

 НОМЕР ЗА КАТАЛОГОМ - номер 
виробника за каталогом має бути 
розташований після або нижче 
символу, суміжного з ним 

 Символ для 
“Дата виготовлення” 

  
Символ "Виробник" 

 СТЕРИЛЬНІСТЬ - лише для 
медичних виробів, які повністю 
стерилізовані. Може бути 
застосований з уточненням методів 
стерилізації 

 
 

 
CE Маркування 

Медичний виріб для діагностики IN 
VITRO 
 

 Температурні ОБМЕЖЕННЯ - Може 
бути застосований лише з верхнім 
або нижнім значенням 
температурного обмеження 

  
Ознайомлення з ІНСТРУКЦІЄЮ ДЛЯ 
ЗАСТОСУВАННЯ 

Вакуумні пробірки для забору крові                                            ®Lind-Vac
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Вся продукція відповідає Технічним регламентам щодо медичних виробів та має відповідне маркування знаком відповідності 
технічним регламентам.

OÜ InterVacTechnology
Kadastiku 57, 21004, Narva, Estonia
www.intervactechnology.com
E-mail: info@intervactechnology.com

ТОВ «СКАЙ МЕДІКА» 
03058, м. Київ, вул. Миколи Голего, 5, офіс 121-а
Тел.: (044) 351-11-12, (044) 351-11-17,
Е-mail: info@sky-medica.com, www.sky-medica.com
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InterVacTechnology OÜ - унікальний високотехнологічний виробник вакуумних систем збору крові Lind-Vac®   
у країнах Балтії. Вакуумна система забору венозної крові Lind-Vac® була представлена на ринок у 2011 році.

Система розроблена для швидкого, безпечного та гігієнічного забору крові. Ми пропонуємо повний спектр 
систем для забору крові, доступних у будь-яких розмірах і з відповідними наповнювачами. Також ми 
пропонуємо широкий асортимент голок і тримачів Lind-Vac® для виконання безпечного вакуумного забору 
крові.

Вакуумні системи збору крові Lind-Vac® використовуються в медичних установах та лабораторіях більш ніж у 
20 країнах світу та мають лише позитивні відгуки від медичного персоналу, який оцінив якість, зручність 
використання та безпеку нашої продукції.

Уповноважений та ексклюзивний представник «InterVacTechnology» в Україні

Адреса: 03058, м. Київ, вул. Миколи Голего, 5, офіс 121-а
Тел.: (044) 351-11-12, (044) 351-11-17,

моб. тел. (050) 351-43-33; (050) 351-93-43
Е-mail: info@sky-medica.com


