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Urinepotje, (60 mL) + 
bijhorende buizen

steriel potje met geel 
schroefdeksel + bijhorende 
buis van 9 mL + buis van 4 
mL

geen 58325 steriel potje zonder additieven 
voor het opvangen van 
urinestalen (gewone porties); het 
gevulde potje goed sluiten met 
het schroefdeksel; grote tube 9 
mL (chemie), kleine tube 4 mL 
met boorzuur (cultuur)

Urinepotje (100 mL) donker 
bruin

donkere container met 
schroefdeksel (zonder 
bewaarmiddel)

geen 58488 Dit recipiënt wordt gebruikt voor 
parameters die gevoelig zijn voor 
het licht vb. porfyrine, delta 
ALA, porfobilinogeen,…(ref 
sarstedt 75.562.011)

Urinepotje voor toxicologie, 
(125 mL)

niet steriel potje met groen 
schroefdeksel (enkel voor 
toxicostalen)

geen 20738  niet steriel potje zonder 
additieven voor het opvangen van 
urinestalen (gewone porties, 
enkel voor toxico-aanvragen); het 
gevulde potje goed sluiten met 
het schroefdeksel; ook voor het Urinecontainer (2 L) witte container van 2 liter 

met gele schroefdop 
(zonder bewaarmiddel)

geen 30184 container voor 24 uurs-collectie 
van urine, voor analyses die geen 
bewaring in het donker of in zuur 
behoeven; Ref. GOSF2002NJJA

Urinecontainer (2,5 L) bruine container van 2,5 
liter met rode schroefdop, 
met of zonder zuur

zonder zuur: *, met zuur: 
#

54800 container (met of zonder 
bewaarmiddel) voor 24 uurs-
collectie van urine, voor analyses 
die bewaring in het donker en/of 
in zuur behoeven, Ref. 
GOSF2000MRNRG

Opmerkingen:Type recipiënt: Omschrijving: Aanvraag-form.: SAP nr.: Foto’s:
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Urinecontainer (0,5 L) bruine container van 0,5 
liter met bruine 
schroefdop, met zuur

geen 53456 container (met bewaarmiddel) 
voor pediatrische patiëntjes (tot 3 
jaar) voor 24 uurs-collectie van 
urine, voor analyses die bewaring 
in het donker en in zuur 
behoeven, Ref. 215-5679

Fecespotje (60 mL) steriel potje met lepeltje en 
rood schroefdeksel

geen 20855 potje voor de collectie van feces; 
Ref. D10144ROOD

Steriele buis (10 mL) steriele conische matte 
buis met groene 
schroefdop

geen 58259 een steriele polypropyleen  buis 
zonder additieven; geschikt voor 
de afname van diverse 
lichaamsvochten (cerebrospinaal 
vocht, gewrichtsvocht, 
pleuravocht,...); Ref. A32443 

Salivette Cortisol Salivette cortisol met 
blauwe stop

Geen 44383 Synthetische swab voor bepaling 
van cortisol. Ref. 51.1534.500


