รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ VACUETTE LITHIUM HEPARIN TUBE 6 ML (TR-L)
1. คุณลักษณะทัว่ ไป
1.1 เป็ นหลอดพลาสติกใส สะอาด ปลอดเชื้ อ (STERILE) เพื่อป้ องกันการติดเชื้ อจากการเกิด BACK FLOW ขณะปลด
สายรัดแขน
1.2 หลอดเป็ นแบบสุ ญญากาศ (VACUUM TUBE) ที่สามารถบรรจุเลือดในปริ มาณที่ได้กาหนดแนนนอน
1.3 จุกปิ ดเป็ นแบบ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็ นพลาสติกมีเกลียว (SAFETY SCREW CAP) เพื่อให้ฝาปิ ดได้แนนนไมนหลุดงนาย
ชั้นในซึ่ งเป็ นยางปิ ดได้สนิท ไมนมีการรั่วซึ มของของเหลวและอากาศ สามารถป้ องกันการสัมผัสเลือดหรื อละออง
ของเลือด (Aerosols) ในขณะเปิ ด-ปิ ดจุกหลอด
1.4 หลอดเป็ นพลาสติก PET มีลกั ษณะแข็งทนทานตนอการกระแทกและ ไมนแตกในขณะที่เข้าเครื่ องปั่ นหรื อตกลงพื้น
1.5 สี ของจุกเป็ นสากล คือ “จุกสี เขียว”
2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 หลอดมีขนาดมาตรฐาน คือ 13x100 mm. ใช้สาหรับบรรจุเลือดได้ปริ มาตร 6 ml.
2.2 เป็ นหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งตัวชนิด Lithium Heparin
2.3 มีฉลากแบบพลาสติกใสติดข้างหลอดที่สามารถจาแนกสี ตามสี จุก, ระบุ Lot No. และวันหมดอายุ (Expiry Date)
2.4 มีขีดบอกปริ มาตร พร้อมตัวเลขบอกปริ มาตร (FILLING LINE) ติดอยูทน ี่ขา้ งหลอด
2.5 ขนาดบรรจุ กลนองละ 1,200 หลอดตนอกลนอง (24 RACK, RACK ละ 50 หลอด)
3. เงื่อนไขอืน่ ๆ
3.1 มีหนังสื อรับรองมาตรฐานการผลิตของสิ นค้าทุก LOT. ที่สนงมอบ
3.2 อายุการใช้งานไมนนอ้ ยกวนา 1 ปี นับจากวันสน งมอบสิ นค้า
3.3 เป็ นผลิตภัณฑ์ GREINER BIO-ONE, GmbH, AUSTRIA
3.4 เป็ นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ISO 9001, ISO 13485 และ CE Mark
3.5 ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริ กา
3.6 บริ ษทั ฯ ผูจ้ ดั จาหนนายได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ VACUETTE LITHIUM HEPARIN TUBE 4 ML (TR-L)
1. คุณลักษณะทัว่ ไป
1.1 เป็ นหลอดพลาสติกใส สะอาด ปลอดเชื้ อ (STERILE) เพื่อป้ องกันการติดเชื้ อจากการเกิด BACK FLOW ขณะปลด
สายรัดแขน
1.2 หลอดเป็ นแบบสุ ญญากาศ (VACUUM TUBE) ที่สามารถบรรจุเลือดในปริ มาณที่ได้กาหนดแนนนอน
1.3 จุกปิ ดเป็ นแบบ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็ นพลาสติกมีเกลียว (SAFETY SCREW CAP) เพื่อให้ฝาปิ ดได้แนนนไมนหลุดงนาย
ชั้นในซึ่ งเป็ นยางปิ ดได้สนิท ไมนมีการรั่วซึ มของของเหลวและอากาศ สามารถป้ องกันการสัมผัสเลือด หรื อละออง
ของเลือด (Aerosols) ในขณะเปิ ด-ปิ ดจุกหลอด
1.4 หลอดเป็ นพลาสติก PET มีลกั ษณะแข็ง ทนทานตนอการกระแทกและไมนแตกในขณะที่เข้าเครื่ องปั่ นหรื อตกลงพื้น
1.5 สี ของจุกเป็ นสากล คือ “จุกสี เขียว”
2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 หลอดมีขนาดมาตรฐาน คือ 13x75 mm. ใช้สาหรับบรรจุเลือดได้ปริ มาตร 4 ml.
2.2 เป็ นหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งตัวชนิด Lithium Heparin
2.3 มีฉลากแบบพลาสติกใสติดข้างหลอดที่สามารถจาแนกสี ตามสี จุก, ระบุ Lot No. และวันหมดอายุ (Expiry Date)
2.4 มีขีดบอกปริ มาตร พร้อมตัวเลขบอกปริ มาตร (FILLING LINE) ติดอยูทน ี่ขา้ งหลอด
2.5 ขนาดบรรจุ กลนองละ 1,200 หลอดตนอกลนอง (24 RACK, RACK ละ 50 หลอด)
3. เงื่อนไขอืน่ ๆ
3.1 มีหนังสื อรับรองมาตรฐานการผลิตของสิ นค้าทุก Lot. ที่สนงมอบ
3.2 อายุการใช้งานไมนนอ้ ยกวนา 1 ปี นับจากวันสน งมอบสิ นค้า
3.3 เป็ นผลิตภัณฑ์ GREINER BIO-ONE, GmbH, AUSTRIA
3.4 เป็ นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ISO 9001, ISO 13485 และ CE Mark
3.5 ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริ กา
3.6 บริ ษทั ฯ ผูจ้ ดั จาหนนายได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ VACUETTE SODIUM FLUORIDE TUBE 2 ML (TR-L)
1. คุณลักษณะทัว่ ไป
1.1 เป็ นหลอดพลาสติกใส สะอาด ปลอดเชื้ อ (STERILE) เพื่อป้ องกันการติดเชื้ อจากการเกิด BACK FLOW ขณะปลด
สายรัดแขน
1.2 หลอดเป็ นแบบสุ ญญากาศ (VACUUM TUBE) ที่สามารถบรรจุเลือดในปริ มาณที่ได้กาหนดแนนนอน
1.3 จุกปิ ดเป็ นแบบ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็ นพลาสติกมีเกลียว (SAFETY SCREW CAP) เพื่อให้ฝาปิ ดได้แนนนไมนหลุดงนาย
ชั้นในซึ่ งเป็ นยางปิ ดได้สนิท ไมนมีการรั่วซึ มของของเหลวและอากาศ สามารถป้ องกันการสัมผัสเลือด หรื อละออง
ของเลือด (Aerosols) ในขณะเปิ ด-ปิ ดจุกหลอด
1.4 หลอดเป็ นพลาสติก PET มีลกั ษณะแข็ง ทนทานตนอการกระแทกและไมนแตกในขณะที่เข้าเครื่ องปั่ นหรื อตกลงพื้น
1.5 สี ของจุกเป็ นสากล คือ “จุกสี เทา”
2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 หลอดมีขนาดมาตรฐาน คือ 13x75 mm. ใช้สาหรับบรรจุเลือดได้ปริ มาตร 2 ml.
2.2 เป็ นหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งตัวชนิด Sodium Fluoride
2.3 มีฉลากแบบพลาสติกใสติดข้างหลอดที่สามารถจาแนกสี ตามสี จุก, ระบุ Lot No. และวันหมดอายุ (Expiry Date)
2.4 มีขีดบอกปริ มาตร พร้อมตัวเลขบอกปริ มาตร (FILLING LINE) ติดอยูทน ี่ขา้ งหลอด
2.5 ขนาดบรรจุ กลนองละ 1,200 หลอดตนอกลนอง (24 RACK, RACK ละ 50 หลอด)
3. เงื่อนไขอืน่ ๆ
3.1 มีหนังสื อรับรองมาตรฐานการผลิตของสิ นค้าทุก Lot. ที่สนงมอบ
3.2 อายุการใช้งานไมนนอ้ ยกวนา 1 ปี นับจากวันสน งมอบสิ นค้า
3.3 เป็ นผลิตภัณฑ์ GREINER BIO-ONE, GmbH, AUSTRIA
3.4 เป็ นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ISO 9001, ISO 13485 และ CE Mark
3.5 ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริ กา
3.6 บริ ษทั ฯ ผูจ้ ดั จาหนนายได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ VACUETTE EDTA K3 TUBE 6 ML (TR-L)
1. คุณลักษณะทัว่ ไป
1.1 เป็ นหลอดพลาสติกใส สะอาด ปลอดเชื้ อ (STERILE) เพื่อป้ องกันการติดเชื้ อจากการเกิด BACK FLOW ขณะปลด
สายรัดแขน
1.2 หลอดเป็ นแบบสุ ญญากาศ (VACUUM TUBE) ที่สามารถบรรจุเลือดในปริ มาณที่ได้กาหนดแนนนอน
1.3 จุกปิ ดเป็ นแบบ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็ นพลาสติกมีเกลียว (SAFETY SCREW CAP) เพื่อให้ฝาปิ ดได้แนนนไมนหลุดงนาย
ชั้นในซึ่ งเป็ นยางปิ ดได้สนิท ไมนมีการรั่วซึ มของของเหลวและอากาศ สามารถป้ องกันการสัมผัสเลือด หรื อละออง
ของเลือด (Aerosols) ในขณะเปิ ด-ปิ ดจุกหลอด
1.4 หลอดเป็ นพลาสติก PET มีลกั ษณะแข็ง ทนทานตนอการกระแทกและไมนแตกในขณะที่เข้าเครื่ องปั่ นหรื อตกลงพื้น
1.5 สี ของจุกเป็ นสากล คือ “จุกสี มนวง”
2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 หลอดมีขนาดมาตรฐาน คือ 13x100 mm. ใช้สาหรับบรรจุเลือดได้ปริ มาตร 6 ml.
2.2 เป็ นหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งตัวชนิด EDTA K2 พนนเป็ นละอองฝอยทัว่ หลอด
2.3 มีฉลากแบบพลาสติกใสติดข้างหลอดที่สามารถจาแนกสี ตามสี จุก, ระบุ Lot No. และวันหมดอายุ (Expiry Date)
2.4 มีขีดบอกปริ มาตร พร้อมตัวเลขบอกปริ มาตร (FILLING LINE) ติดอยูทน ี่ขา้ งหลอด
2.5 ขนาดบรรจุ กลนองละ 1,200 หลอดตนอกลนอง (24 RACK, RACK ละ 50 หลอด)
3. เงื่อนไขอืน่ ๆ
3.1 มีหนังสื อรับรองมาตรฐานการผลิตของสิ นค้าทุก Lot. ที่สนงมอบ
3.2 อายุการใช้งานไมนนอ้ ยกวนา 1 ปี นับจากวันสน งมอบสิ นค้า
3.3 เป็ นผลิตภัณฑ์ GREINER BIO-ONE, GmbH, AUSTRIA
3.4 เป็ นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ISO 9001, ISO 13485 และ CE Mark
3.5 ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริ กา
3.6 บริ ษทั ฯ ผูจ้ ดั จาหนนายได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ VACUETTE SERUM SEPATION TUBE 5 ML (TR-L)
1. คุณลักษณะทัว่ ไป
1.1 เป็ นหลอดพลาสติกใส สะอาด ปลอดเชื้ อ (STERILE) เพื่อป้ องกันการติดเชื้ อจากการเกิด BACK FLOW ขณะปลด
สายรัดแขน
1.2 หลอดเป็ นแบบสุ ญญากาศ (VACUUM TUBE) ที่สามารถบรรจุเลือดในปริ มาณที่ได้กาหนดแนนนอน
1.3 จุกปิ ดเป็ นแบบ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็ นพลาสติกมีเกลียว (SAFETY SCREW CAP) เพื่อให้ฝาปิ ดได้แนนนไมนหลุดงนาย
ชั้นในซึ่ งเป็ นยางปิ ดได้สนิท ไมนมีการรั่วซึ มของของเหลวและอากาศ สามารถป้ องกันการสัมผัสเลือด หรื อละออง
ของเลือด (Aerosols) ในขณะเปิ ด-ปิ ดจุกหลอด
1.4 หลอดเป็ นพลาสติก PET มีลกั ษณะแข็ง ทนทานตนอการกระแทกและไมนแตกในขณะที่เข้าเครื่ องปั่ นหรื อตกลงพื้น
1.5 สี ของจุก คือ “จุกสี แดง วงข้างในสี เหลือง”
2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 หลอดมีขนาดมาตรฐาน คือ 13x100 mm. ใช้สาหรับบรรจุเลือดได้ปริ มาตร 5 ml.
2.2 เป็ นหลอดที่ใช้เก็บ SERUM มี CLOTTING ACCELERATOR เคลือบอยูเน พื่อชนวยเรน งการแข็งตัวของเลือด และ มี
GEL ชนวยแยกเม็ดเลือดแดงออกจาก SERUM หลังจากปั่ นแล้ว
2.3 มีฉลากแบบพลาสติกใสติดข้างหลอดที่สามารถจาแนกสี ตามสี จุก, ระบุ Lot No. และวันหมดอายุ (Expiry Date)
2.4 มีขีดบอกปริ มาตร พร้อมตัวเลขบอกปริ มาตร (FILLING LINE) ติดอยูทน ี่ขา้ งหลอด
2.5 ขนาดบรรจุ กลนองละ 1,200 หลอดตนอกลนอง (24 RACK, RACK ละ 50 หลอด)
3. เงื่อนไขอืน่ ๆ
3.1 มีหนังสื อรับรองมาตรฐานการผลิตของสิ นค้าทุก Lot. ที่สนงมอบ
3.2 อายุการใช้งานไมนนอ้ ยกวนา 1 ปี นับจากวันสน งมอบสิ นค้า
3.3 เป็ นผลิตภัณฑ์ GREINER BIO-ONE, GmbH, AUSTRIA
3.4 เป็ นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ISO 9001, ISO 13485 และ CE Mark
3.5 ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริ กา
3.6 บริ ษทั ฯ ผูจ้ ดั จาหนนายได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ VACUETTE EDTA K2 TUBE 3 ML (TR-L)
1. คุณลักษณะทัว่ ไป
1.1 เป็ นหลอดพลาสติกใส สะอาด ปลอดเชื้ อ (STERILE) เพื่อป้ องกันการติดเชื้ อจากการเกิด BACK FLOW ขณะปลด
สายรัดแขน
1.2 หลอดเป็ นแบบสุ ญญากาศ (VACUUM TUBE) ที่สามารถบรรจุเลือดในปริ มาณที่ได้กาหนดแนนนอน
1.3 จุกปิ ดเป็ นแบบ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็ นพลาสติกมีเกลียว (SAFETY SCREW CAP) เพื่อให้ฝาปิ ดได้แนนนไมนหลุดงนาย
ชั้นในซึ่ งเป็ นยางปิ ดได้สนิท ไมนมีการรั่วซึ มของของเหลวและอากาศ สามารถป้ องกันการสัมผัสเลือด หรื อละออง
ของเลือด (Aerosols) ในขณะเปิ ด-ปิ ดจุกหลอด
1.4 หลอดเป็ นพลาสติก PET มีลกั ษณะแข็ง ทนทานตนอการกระแทกและไมนแตกในขณะที่เข้าเครื่ องปั่ นหรื อตกลงพื้น
1.5 สี ของจุกเป็ นสากล คือ “จุกสี มนวง”
2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 หลอดมีขนาดมาตรฐาน คือ 13x75 mm. ใช้สาหรับบรรจุเลือดได้ปริ มาตร 3 ml.
2.2 เป็ นหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งตัวชนิด EDTA K2 พนนเป็ นละอองฝอยทัว่ หลอด
2.3 มีฉลากแบบพลาสติกใสติดข้างหลอดที่สามารถจาแนกสี ตามสี จุก, ระบุ Lot No. และวันหมดอายุ (Expiry Date)
2.4 มีขีดบอกปริ มาตร พร้อมตัวเลขบอกปริ มาตร (FILLING LINE) ติดอยูทน ี่ขา้ งหลอด
2.5 ขนาดบรรจุ กลนองละ 1,200 หลอดตนอกลนอง (24 RACK, RACK ละ 50 หลอด)
3. เงื่อนไขอืน่ ๆ
3.1 มีหนังสื อรับรองมาตรฐานการผลิตของสิ นค้าทุก Lot. ที่สนงมอบ
3.2 อายุการใช้งานไมนนอ้ ยกวนา 1 ปี นับจากวันสน งมอบสิ นค้า
3.3 เป็ นผลิตภัณฑ์ GREINER BIO-ONE, GmbH, AUSTRIA
3.4 เป็ นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ISO 9001, ISO 13485 และ CE Mark
3.5 ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริ กา
3.6 บริ ษทั ฯ ผูจ้ ดั จาหนนายได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ VACUETTE SERUM TUBE 6 ML (TR-L)
1. คุณลักษณะทัว่ ไป
1.1 เป็ นหลอดพลาสติกใส สะอาด ปลอดเชื้ อ (STERILE) เพื่อป้ องกันการติดเชื้ อจากการเกิด BACK FLOW ขณะปลด
สายรัดแขน
1.2 หลอดเป็ นแบบสุ ญญากาศ (VACUUM TUBE) ที่สามารถบรรจุเลือดในปริ มาณที่ได้กาหนดแนนนอน
1.3 จุกปิ ดเป็ นแบบ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็ นพลาสติกมีเกลียว (SAFETY SCREW CAP) เพื่อให้ฝาปิ ดได้แนนนไมนหลุดงนาย
ชั้นในซึ่ งเป็ นยางปิ ดได้สนิท ไมนมีการรั่วซึ มของของเหลวและอากาศ สามารถป้ องกันการสัมผัสเลือด หรื อละออง
ของเลือด (Aerosols) ในขณะเปิ ด-ปิ ดจุกหลอด
1.4 หลอดเป็ นพลาสติก PET มีลกั ษณะแข็ง ทนทานตนอการกระแทกและไมนแตกในขณะที่เข้าเครื่ องปั่ นหรื อตกลงพื้น
1.5 สี ของจุกเป็ นสากล คือ “จุกสี แดง”
2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 หลอดมีขนาดมาตรฐาน คือ 13x100 mm. ใช้สาหรับบรรจุเลือดได้ปริ มาตร 6 ml.
2.2 เป็ นหลอดที่มี CLOT ACTIVATOR สาหรับเก็บ CLOTTED BLOOD
2.3 มีฉลากแบบพลาสติกใสติดข้างหลอดที่สามารถจาแนกสี ตามสี จุก, ระบุ Lot No. และวันหมดอายุ (Expiry Date)
2.4 มีขีดบอกปริ มาตร พร้อมตัวเลขบอกปริ มาตร (FILLING LINE) ติดอยูทน ี่ขา้ งหลอด
2.5 ขนาดบรรจุ กลนองละ 1,200 หลอดตนอกลนอง (24 RACK, RACK ละ 50 หลอด)
3. เงื่อนไขอืน่ ๆ
3.1 มีหนังสื อรับรองมาตรฐานการผลิตของสิ นค้าทุก Lot. ที่สนงมอบ
3.2 อายุการใช้งานไมนนอ้ ยกวนา 1 ปี นับจากวันสน งมอบสิ นค้า
3.3 เป็ นผลิตภัณฑ์ GREINER BIO-ONE, GmbH, AUSTRIA
3.4 เป็ นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ISO 9001, ISO 13485 และ CE Mark
3.5 ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริ กา
3.6 บริ ษทั ฯ ผูจ้ ดั จาหนนายได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

รายละเอียดและคุณลักษณะของหลอดเก็บเลือดสาหรับเด็กชนิด MINICOLLECT EDTA K3 TUBE
1. คุณลักษณะทัว่ ไป
1.1 จุกปิ ดเป็ นพลาสติก ปากหลอดมีลกั ษณะคล้ายช้อนเพื่อตัก สะดวกในการจัดเก็บเลือดปริ มาณน้อย ๆ เชนน ปลายนิ้ว
หรื อส้นเท้าเด็ก
1.2 มี Carrier Tube (หลอดพลาสติก PET ชนิดมีเกลียวขนาด 13X75 mm.) สาหรับสวมใสน เพื่อสะดวกในการเข้า
เครื่ องตรวจวิเคราะห์, ปั่ นแยกสิ่ งสน งตรวจและติดฉลาก
1.3 สี ของจุกเป็ นสากลคือ “จุกสี มนวง”
2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 เป็ นหลอดพลาสติก ขนาด 16x43 mm. ที่สามารถบรรจุเลือดได้ 0.5 ml.
2.2 จุกปิ ดพลาสติกปิ ดแนนนไมนมีการซึ ม Needle หรื อ Probe สามารถแทงผนานได้
2.3 เป็ นหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งตัวชนิด EDTA K3
2.4 มีฉลากติดข้างหลอดที่สามารถจาแนกสี ตามสี จุก, ระบุ Lot No. และวันหมดอายุ (Expiry Date)
2.5 มีขีดบอกปริ มาตร พร้อมตัวเลขบอกปริ มาตร (FILLING LINE) ติดอยูทน ี่ขา้ งหลอด
2.6 ขนาดบรรจุ กลนองละ 500 หลอดตนอกลนอง (10 RACK, RACK ละ 50 หลอด)
3. เงื่อนไขอืน่ ๆ
3.1 มีหนังสื อรับรองมาตรฐานการผลิตของสิ นค้าทุก LOT. ที่สนงมอบ
3.2 อายุการใช้งานไมนนอ้ ยกวนา 1 ปี นับจากวันสน งมอบสิ นค้า
3.3 เป็ นผลิตภัณฑ์ GREINER BIO-ONE, GmbH, AUSTRIA
3.4 เป็ นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ISO 9001 และ ISO 13485
3.5 ได้รับมาตรฐานรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริ กา
3.6 บริ ษทั ฯ ผูจ้ ดั จาหนนายได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ VACUETTE SODIUM CITRATE TUBE 2 ML (TR-L)
1. คุณลักษณะทัว่ ไป
1.1 เป็ นหลอดพลาสติกใส สะอาด ปลอดเชื้ อ (STERILE) เพื่อป้ องกันการติดเชื้ อจากการเกิด BACK FLOW ขณะปลด
สายรัดแขน
1.2 หลอดเป็ นแบบสุ ญญากาศ 2 ชั้น (Sandwich Tubes) ชั้นนอกเป็ นพลาสติก PET เพื่อรักษาคุณภาพสุ ญญากาศ สน วน
หลอดชั้นในเป็ นพลาสติก PP เพื่อป้ องกัน Thrombocyte activation และป้ องกันการระเหยของของเหลว ที่สามารถ
บรรจุเลือดในปริ มาณที่ได้กาหนดแนนนอน
1.3 จุกปิ ดเป็ นแบบ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็ นพลาสติกมีเกลียว (SAFETY SCREW CAP) เพื่อให้ฝาปิ ดได้แนนนไมนหลุดงนาย
ชั้นในซึ่ งเป็ นยางปิ ดได้สนิท ไมนมีการรั่วซึ มของของเหลวและอากาศ สามารถป้ องกันการสัมผัสเลือด หรื อละออง
ของเลือด (Aerosols) ในขณะเปิ ด-ปิ ดจุกหลอด
1.4 หลอดเป็ นพลาสติก PET มีลกั ษณะแข็ง ทนทานตนอการกระแทกและไมนแตกในขณะที่เข้าเครื่ องปั่ นหรื อตกลงพื้น
1.5 สี ของจุกเป็ นสากล คือ “จุกสี ฟ้า”
2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 หลอดมีขนาดมาตรฐาน คือ 13x75 mm. ใช้สาหรับบรรจุเลือดได้ปริ มาตร 2 ml.
2.2 เป็ นหลอดที่มีสารกันเลือดแข็งตัวชนิด Sodium Citrate 3.2%
2.3 มีฉลากแบบพลาสติกใสติดข้างหลอดที่สามารถจาแนกสี ตามสี จุก, ระบุ Lot No. และวันหมดอายุ (Expiry Date)
2.4 มีขีดบอกปริ มาตร พร้อมตัวเลขบอกปริ มาตร (FILLING LINE) ติดอยูทน ี่ขา้ งหลอด
2.5 ขนาดบรรจุ กลนองละ 1,200 หลอดตนอกลนอง (24 RACK, RACK ละ 50 หลอด)
3. เงื่อนไขอืน่ ๆ
3.1 มีหนังสื อรับรองมาตรฐานการผลิตของสิ นค้าทุก Lot. ที่สนงมอบ
3.2 อายุการใช้งานไมนนอ้ ยกวนา 6 เดือน นับจากวันสน งมอบสิ นค้า
3.3 เป็ นผลิตภัณฑ์ GREINER BIO-ONE, GmbH, AUSTRIA
3.4 เป็ นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ISO 9001 และ ISO 13485
3.5 ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริ กา
3.6 บริ ษทั ฯ ผูจ้ ดั จาหนนายได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ VACUETTE URINE TUBE 9 ML
1. คุณลักษณะทัว่ ไป
1.1 เป็ นหลอดพลาสติกใส สะอาด ปลอดเชื้ อ (STERILE) เพื่อป้ องกันการติดเชื้ อจากการเกิด BACK FLOW ขณะปลอ
สายรัดแขน
1.2 หลอดเป็ นแบบสุ ญญากาศ (VACUUM TUBE) ที่สามารถบรรจุปัสสาวะในปริ มาณที่ได้กาหนดแนนนอน
1.3 จุกปิ ดเป็ นแบบ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็ นพลาสติก (PULL CAP) เพื่อให้ฝาปิ ดได้แนนนไมนหลุดงนาย ชั้นในซึ่ งเป็ นยางปิ ดได้
สนิท
1.4 หลอดเป็ นพลาสติก PET มีลกั ษณะแข็ง ทนทานตนอการกระแทกและไมนแตกในขณะที่เข้าเครื่ องปั่ นหรื อตกลงพื้น
1.5 สี ของจุก คือ “จุกสี เหลือง”
2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 หลอดมีขนาดมาตรฐาน คือ 16x100 mm. ใช้สาหรับบรรจุเลือดได้ปริ มาตร 9 ml.
2.2 มีฉลากแบบพลาสติกใส ติดข้างหลอดที่สามารถจาแนกสี ตามสี จุก, ระบุ Lot No. และวันหมดอายุ (Expiry Date)
2.3 มีขีดบอกปริ มาตร พร้อมตัวเลขบอกปริ มาตร (FILLING LINE) ติดอยูทน ี่ขา้ งหลอด
2.4 ขนาดบรรจุ กลนองละ 1,200 หลอดตนอกลนอง (24 RACK, RACK ละ 50 หลอด)
3. เงื่อนไขอืน่ ๆ
3.1 มีหนังสื อรับรองมาตรฐานการผลิตของสิ นค้าทุก Lot. ที่สนงมอบ
3.2 อายุการใช้งานไมนนอ้ ยกวนา 1 ปี นับจากวันสน งมอบสิ นค้า
3.3 เป็ นผลิตภัณฑ์ GREINER BIO-ONE, GmbH, AUSTRIA
3.4 เป็ นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ISO 9001 และ ISO 13485
3.5 ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริ กา
3.6 บริ ษทั ฯ ผูจ้ ดั จาหนนายได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
VACUETTE SAFETY BLOOD COLLECTION SET 21GX3/4” WITH LUER ADAPTER (50’S)
1. คุณลักษณะทัว่ ไป
1.1 เป็ นเข็มชนิดปี กผีเสื้ อขนาด 3/4 นิ้ว และมีความยาวของสาย 7 ½” (19 cm) ตรงปลายสายสามารถตนอเข้ากับเข็มที่
มียางหุม้ (Luer Adapter)
2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 เป็ นเข็มชนิดปี กผีเสื้ อขนาด ¾ นิ้วและมีความยาวของสาย 7 ½” (19 cm) ตรงปลายสายสามารถตนอเข้ากับเข็มที่มี
ยางหุม้ (Luer Adapter) สาหรับใช้กบั หลอดสุ ญญากาศ ชนวยให้สามารถเก็บเลือดได้ครั้งละหลายๆ หลอดในเวลา
เดียวกัน โดยเจาะผูป้ น วยเพียงครั้งเดียว
2.2 เป็ นชนิดปลอดเชื้ อ (STERILE)
2.3 สามารถมองเห็นเลือดที่ไหลเข้าสูน เข็มผนานชนองพลาสติกใสและมีอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยที่สามารถปิ ดปลาย
เข็มได้
2.4 มีขนาดเบอร์ 21G เพื่อให้สะดวกในการเลือกใช้กบั เส้นเลือดของคนไข้
2.5 ขนาดบรรจุ กลนองละ 1,000 ชิ้นตนอกลนอง (20 BOX, BOX ละ 50 ชิ้น)
3. เงื่อนไขอืน่ ๆ
3.1 มีหนังสื อรับรองมาตรฐานการผลิตของสิ นค้าทุก LOT. ที่สนงมอบ
3.2 อายุการใช้งานไมนนอ้ ยกวนา 1 ปี นับจากวันสน งมอบสิ นค้า
3.3 เป็ นผลิตภัณฑ์ GREINER BIO-ONE, GmbH, AUSTRIA
3.4 เป็ นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ISO 9001 และ ISO 13485
3.5 ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริ กา
3.6 บริ ษทั ฯ ผูจ้ ดั จาหนนายได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
VACUETTE SAFETY BLOOD COLLECTION SET 23GX3/4” WITH LUER ADAPTER (50’S)
1. คุณลักษณะทัว่ ไป
1.1 เป็ นเข็มชนิดปี กผีเสื้ อขนาด 3/4 นิ้ว และมีความยาวของสาย 7 ½” (19 cm) ตรงปลายสายสามารถตนอเข้ากับเข็มที่มี
ยางหุม้ (Luer Adapter)
2. คุณลักษณะเฉพาะ
2.1 2.1 เป็ นเข็มชนิดปี กผีเสื้ อขนาด 3/4 นิ้ว และมีความยาวของสาย 7 ½” (19 cm) ตรงปลายสายสามารถตนอเข้ากับเข็มที่
มียางหุม้ (Luer Adapter) สาหรับใช้กบั หลอดสุ ญญากาศ ชนวยให้สามารถเก็บเลือดได้ครั้งละหลายๆ หลอดในเวลา
เดียวกัน โดยเจาะผูป้ น วยเพียงครั้งเดียว
2.2 เป็ นชนิดปลอดเชื้ อ (STERILE)
2.3 สามารถมองเห็นเลือดที่ไหลเข้าสูน เข็มผนานชนองพลาสติกใสและมีอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยที่สามารถปิ ดปลายเข็ม
ได้
2.4 มีขนาดเบอร์ 23G เพื่อให้สะดวกในการเลือกใช้กบั เส้นเลือดของคนไข้
2.5 ขนาดบรรจุ กลนองละ 1,000 ชิ้นตนอกลนอง (20 BOX, BOX ละ 50 ชิ้น)
3. เงื่อนไขอืน่ ๆ
3.1 มีหนังสื อรับรองมาตรฐานการผลิตของสิ นค้าทุก LOT. ที่สนงมอบ
3.2 อายุการใช้งานไมนนอ้ ยกวนา 1 ปี นับจากวันสน งมอบสิ นค้า
3.3 เป็ นผลิตภัณฑ์ GREINER BIO-ONE, GmbH, AUSTRIA
3.4 เป็ นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ISO 9001 และ ISO 13485
3.5 ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริ กา
3.6 บริ ษทั ฯ ผูจ้ ดั จาหนนายได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

เอกสารแนบ 3 – 62 รายการหลอดเลือดบรรจุเลือด ตรวจวิเคราะห์ จานวน 13 รายการ
ลำดับที่
รำยกำร
หน่วยนับ จำนวน รำคำต่อหน่วย
รวม
Vat (บำท)
Vacuette Lithium Heparin
1
Rack.
3000
Tube 6 ML. (TR-L) (50s)
Vacuette Lithium Heparin
2
Rack.
80
Tube 4 ML. (TR-L) (50s)
Vacuette Sodium Fluorde
3
Rack.
350
Tube 2 ML. (TR-L) (50s)
Vacuette EDTA K3 Tube 6
4
Rack.
960
ML. (TR-L) (50s)
Vacuette Serum
5
Separation Tube 5 ML.
Rack.
1000
(TR-L) (50s)
Vacuette Edta K2 Tube 3
6
Rack.
2400
ML. (TR-L) (50s)
Vacuette Serum Tube 6
7
Rack.
700
ML. (TR-L) (50s)
Minicollect EDTA K3 Tube
8
Rack.
40
0.5 (100s)
Vacuette sodium Citrate
9
Rack.
400
Tube 2 ML. (TR-L) (50s)
Vacuette Urine Tube 9
10
RACK
480
ml. (50’s)
VACUETTE SAFETY
BKOOD COLLECTION SET
11
Box
3
21GX3/4” WITH LUER
ADAPTER (50’s)
VACUETTE SAFETY
BKOOD COLLECTION SET
12
Box
1
23GX3/4” WITH LUER
ADAPTER (50’s)
VACUETTE HOLDER
13
ชิ้น
10
ของแถม
(SHORT)
รำคำรวม

รำคำรวม
รวม
Vat (บำท)

