
Розхідний пластик для лабораторних досліджень в 
ветеринарній лабораторії  ТОВ «Бальд» 

Ветклініка ____________________      
Дата__________  
 

 
Найменування 

 
Об'єм 

 
Вигляд Вартість за 

1шт/1уп. , грн 

 
Кількість 

 
Ціна 

Пробірка-епендорф 
конічна 1,5 мл Прозорий 1,5   

Пробірка з 
антикоагулянтом 
K2EDTA (ПЛР, ЗАК, 
глікований гемоглобін), 
малі тварини, птахи 

500 мкл або 
1 мл 

Фіолетова 
кришка 5,0   

Пробірка з 
антикоагулянтом 
K2EDTA (ПЛР, ЗАК, 
глікований гемоглобін) 

1 мл Фіолетова 
кришка 5,0   

2 мл Фіолетова 
кришка 5,0   

Пробірка з активатором 
згортання для 
сироватки 

4 мл Червона кришка 4,0   

Пробірка з 3,2% натрій 
цитратом для 
коагулограми 

500 мкл або 
1800 мкл Блакитна кришка 5,0   

Баночка для сечі  60 мл Червона кришка 6,0   

Пробірка для сечі 
конічна під центрифугу 10 мл Синя кришка  2,0   

Баночка для калу  25 мл Червона кришка 6,0   

Баночка для гістології з 
формаліном 

60 мл 
(30 мл 

формаліну) 
Червона кришка 10,0   

Ємність з поживним 
бульйоном на 
стерильність крові 

100-250 мл - 15,0   

Пробірка для бакпосіву 
з середовищем Amies - - 15,0   

Щітка-зонд стерильний - - 9,0    

Пакетики з заліпкою 
(1уп./100 штук) - - 20,0   

 
Сума до сплати:_________________ 
У полі «призначенні платежу» ОБОВ’ЯЗКОВО укажіть «за товар» 

Видати безкоштовно  

Видати платно  ✔ 
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