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Kérek [db] Nem kérek

Kérek Nem kérek

KÉRJÜK, HOGY A POSTAKÖLTSÉGET ELŐRE SZÍVESKEDJEN 
BEFIZETNI!

csekken (kérésre küldünk csekket a befizetéshez)

** Tudomásul veszem, hogy a csomagot 
csak a befizetés igazolásának megküldését 
követően postázza ki a  SYNLAB Hungary 

Kft.                       Postai kiküldés 
költsége: 1250 Ft 

Utánvét*

Postai kiküldés 
csomagként**

átutalással (bankszámlaszámunk: 12001008-01075284-00100006)

A befizetésről az igazolást szíveskedjék megküldeni részünkre, mert a 
csomagot csak ezután áll módunkban kiküldeni. 

Számlázási adatok
Adószám:

Cégnév:

Cím:

Amennyiben a tartályok postai utánvéttel történő kiküldését választja, Ön 
ezzel vállalja az átvételkor fizetendő postaköltség azonnali kifizetését! 
Csak akkor tudjuk postán kiküldeni a csomagot, ha ezen a helyen a 
költségvállaló aláírása szerepel!(Erről nem áll módunkban számlát 

kiállítani, mivel ezt a költséget a Postának fizeti.)

MINTAVÉTELI ESZKÖZIGÉNYLŐ LAP

Igénylő beküldőkódja:

E-mail cím:

Csekket vizsgálati díj befizetéséhez:

Vizsgálatkérő lapot: 

Átvétel módja

Mintavételi eszköz megnevezése

Steril pálca transzport közeggel (hagyományos tenyésztéshez)

Bórsavas steril edény (vizelet tenyésztéshez)

Cím:

Széklettartály

Steril széles szájú, zárható edényzet (köpet, ejaculátum és elsősugár vizelet - Mycoplasma hominis, 
Ureaplasma urealyticum tenyésztéshez)

Kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni, hogy a tartályigénylések elbírálása és a csomag összekészítése 
a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül történik meg. Az igény elbírálásának elkészültéről telefonon 

érdeklődhet.

Igénylő orvos pecsétszáma:

Igénylő adatai

Mintavételi eszközök

Telefon:

Mennyiség [db]

Igénylő orvos neve:

Dátum:

Tárgylemez (perianális törléshez)

Transzport közeg genitális mintákhoz (Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum tenyésztéshez) 2-
8oC-on tárolandó!

 *Postai kiküldés utánvéttel, költsége: 
2520 Ft Aláírás:

Személyes átvétel

Megrendelő aláírása:

1044 Budapest, Megyeri út 53. Ügyfélfogadás: H-P: 8.00-12.30
Az összeállított csomagokat, az elbírálástól számított 1 hónapig lehet 

átvenni! Amennyiben a csomagot a megadott időn belül nem veszik át, a 
megrendelést töröljük rendszerünkből.

Központi Ügyfélszolgálat: +36 1 5 888 500 
Honlap: www.synlab.hu
Azonosító: KF-MLD16.1

Adószám: 14872925-2-42
Cg.:01-09-923956

Bankszámla: 12001008-00141035-00100007
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Személyesen Díj hitelezve Laboros szállító Tranoxy Vevő szállítója Utánvét

Elbírálás menete

Megnevezés Mennyiség 
[db]

Visszaküldött mintaElőző igénylés

Mennyiség [db]MegnevezésDátum Dátum

Elbírálás
Synlab Hungary Kft. tölti ki!

Előző tartályigénylés visszakeresése nyilvántartásunk alapján.

Előző rendelés óta beérkezett vizsgálati mintaszám lekérdezése a SYNLAB Hungary Kft. teljes rendszerében.

Az előző tartályrendelés óta beküldött vizsgálati minták számával közelítőleg megegyező mennyiségű 
térítésmentes tartály adható ki.

Abban az esetben, ha az előző igénylés óta sokkal kevesebb minta érkezett vissza a laboratóriumainkba, mint 
amennyi előzőleg igényelve lett, csak térítés ellenében tudunk mintavevő eszközöket kiadni.

Megértésüket köszönjük!

Elbíráló aláírása

Kiadva (dátum; aláírás; postai csomag 
száma/szállítólevél száma) Dobozpecsét (címzett laboratórium)

Átvétel módja:

Kiadható mennyiség: Elbírálás dátuma:

Megjegyzés:

Igénylés elküldése
Az igénylés elküldése az alábbi módokon lehetséges:

eszkoz.rendeles@synlab.com

+36 1 88 68 865

Elektronikusan:

Faxon:

Központi Ügyfélszolgálat: +36 1 5 888 500 
Honlap: www.synlab.hu
Azonosító: KF-MLD16.1

Adószám: 14872925-2-42
Cg.:01-09-923956

Bankszámla: 12001008-00141035-00100007


