Zamów materiały wysyłkowe
i informacyjne
Pobierz materiał

Materiały wysyłkowe i informacyjne można zamówić
zaznaczając daną pozycję na ostatniej stronie zlecenia badań, kontaktując się z Obsługą Laboratorium
telefonicznie, przez e-mail lub wypełniając formularz
dostępny na naszej stornie internetowej:
www.laboklin.pl/materialy

Zasady pakowania
materiału biologicznego

Opisz próbki

przesyłanego do laboratorium

Wypełnij odpowiednie
Zlecenie Badań
dostępne również na:
www.laboklin.pl

Wyślij do nas
przygotowany
materiał

Niniejszą ulotkę, a także wiele innych użytecznych informacji
znajdą Państwo na naszej stronie www.laboklin.pl
w zakładce WETINFO, również w wersji do pobrania.

www.laboklin.pl

LABOKLIN Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 101, 01-495 Warszawa

Odbierz wynik

OBSŁUGA LABORATORIUM:
tel.: +48 22 691 93 10, +48 790 790 780, infolinia: 800 100 101
fax: +48 22 691 92 92, e-mail: lab.warszawa@laboklin.com

22 691 93 10
lab.warszawa@laboklin.com

www.laboklin.pl

Zasady pakowania materiału biologicznego
przesyłanego do naszego laboratorium
za pośrednictwem firmy kurierskiej
Jak zamówić kuriera?
FIRMA KURIERSKA TNT
Kuriera można zamówić telefonicznie dzwoniąc
do nas na numer:

+48 22 691 93 10, +48 790 790 780
800 100 101 (dla Klientów spoza strefy 22)
materiał doręczany jest w ciągu 24h (od pon. do pt.).

 Materiał biologiczny należy pobierać do szczelnych
opakowań bezpośrednich – probówki, pojemniki
na mocz, naczynia na wycinki patologiczne itp.

 Tak zapakowany materiał należy umieścić
w kopercie / worku foliowym jaki dostarczamy
do Państwa.
 Kurier dodatkowo włoży tak przygotowany
worek do własnego opakowania.

Inne możliwości dostarczenia materiału:
LISTY PRIORYTETOWE
Można wysłać list priorytetowy na naszą skrytkę
pocztową, materiał zazwyczaj doręczany jest
w ciągu 24/48h.

DORĘCZENIE OSOBISTE
Zapraszamy do naszego Laboratorium w Warszawie.

1kg/4l
MAX

 Opakowanie bezpośrednie należy umieścić w opakowaniu transportowym, jakie wysyłamy do Państwa
dodatkowo. Opakowanie to spełnia wymogi firmy
transportowej – jest ono szczelne, trwałe oraz zawiera
wkład absorbujący, którego nie należy usuwać.
Naczynie na wycinki patologiczne od razu
dostarczamy w opakowaniu ochronnym.

 Na opakowaniu zewnętrznym należy umieścić naklejkę
z symbolem UN3373. Naklejki te będziemy wysyłać
Państwu wraz z materiałami do badań.
 Waga przesyłki nie powinna przekraczać 1 kg
a objętość 4 l.

NA TERENIE WARSZAWY
Jeżdżą nasi lokalni kurierzy, zgłoszenia odbioru
przyjmujemy telefonicznie.

