
Môi trường vận chuyển NovaMedia VTM loại LB.VTM.EX chuyên chở và bảo quản 
mẫu bệnh phẩm đường hô hấp dùng cho xét nghiệm tìm vi rút bằng kỹ thuật PCR 
hoặc Real time PCR.

Vô trùng: đã vô trùng
Trạng thái: chất lỏng, màu hồng đến đỏ
Bảo quản: 2-25°C
Thời hạn sử dụng: 12 tháng
Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ phòng
Qui cách: 1,5ml/ống; 3ml/ống; 6ml/ống và 
10ml/ống

Hank’s Balanced Salt Solution (HBSS), 1X.
Bovine Serum Albumin(BSA)
Gelatin
Sucrose
Amino Acids
Buffer Solution
Antibiotic
Phenol Red

Thành phần



Có giá trị môi trường vận chuyển 1.5ml; 
3ml; 6ml và 10ml để cho lấy mẫu linh 
hoạt và phù hợp cho xét nghiệm mẫu 
đơn, gộp mẫu lên đến 20 mẫu cho 1 
ống môi trường.
Sử dụng ống chứa chuyên dụng để lưu 
trử và vận chuyển môi trường bệnh 
phẩm trong y tế và khắc phục tối đa rò 
rỉ môi trường ra ngoài so với ống ly tâm.
Ống môi trường vận chuyển NovaMedia 
VTM có thể lưu trử, vận chuyển ở nhiệt 
độ phòng hoặc nhiệt độ mát.
Được đóng gói rất linh hoạt có tăm 
bông hay không có tăm bông để lấy 
mẫu bệnh phẩm. Tăm bông loại chuyên 
dùng để lấy mẫu bệnh phẩm và có 
điểm bẻ gãy bằng cách kéo cong 
thanh nhựa tăm bông và không cần 
phải dùng kéo để cắt.

Tính ưu việt của ống môi trường 
vận chuyển NovaMedia VTM:

Qui cách đóng gói của NovaMedia VTM loại LB.VTM.EX:

www.labnova.vn
info@huylab.com
0919 990 267

Trụ sở/Nhà máy: 228/13/3 Đường Nguyễn Thị Lắng, 
Xã Tân Phú Trung, Củ Chi, HCM

LabNova Biological

Khắc phục sự cố rò rỉ
ống ly tâm

NovaMedia VTM loại LB.VTM.EX với ống môi trường duy nhất

NovaMedia VTM loại LB.VTM.EX với ống môi trường và tăm bông

LB.VTM.EX-1.5

LB.VTM.EX-3.0

LB.VTM.EX-6.0

LB.VTM.EX-10

Code

1.5ml

3.0 ml

6.0 ml

10 ml

Không đóng gói
ống riêng lẻ

50 ống/box và
10box/thùng

30 ống/box và
10box/thùng

Thể tích môi trường Diễn tả Đóng gói

LB.VTM.EX-1.5S

LB.VTM.EX-3.0S 

LB.VTM.EX-6.0S

LB.VTM.EX-10S

Code

1.5ml

3.0 ml

6.0 ml

10 ml

Đóng 1 ống
môi trường với

1 tăm bông
tiệt trùng

50 ống + 50 tăm bông /box
và 10 box/thùng

30 ống + 30 tăm bông/box
và 10 box/thùng

Thể tích môi trường Diễn tả Đóng gói


