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LÂMINAS  
ADHESIVE PLUS 

Com banda branca compatível com as impressoras de transferência térmica 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO BANDA REBORDO ÂNGULO EMBALAGEM UDI-DI 
09-3000 Branca Esmerilado 90° Biselado a 45° 72 un. 08034120273114 

 
 
 

 Dispositivo médico-diagnóstico in vitro 
IVD na Classe A, Reg. UE 2017/746 

 Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 

   Produto de uma única utilização 
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Lâminas de carga positiva com borda esmerilada a 90° e cantos biselados a 45°, lavadas, desengorduradas e isentas de qualquer 
tipo de absorção seletiva. 
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 
A sua produção é totalmente automatizada para eliminar a sujidade, o pó, as fissuras e as rupturas; garante ainda lâminas de 
dimensões regulares e uniformemente planas. 
 
Recomendadas para colorações de imuno-histoquímica manuais, para colorações de imuno-histoquímica automáticas com 
sistemas coloradores Roche Ventana. Ideais para serem usadas com secções crioestatadas ou com secções parafinadas de 
tecidos que necessitem de maior aderência, como secções que contêm gordura, secções de cerebelo ou secções ósseas. 
 

 
Especificações 
 

Especificações técnicas 

Dimensões (25-25,5) mm x (75-75,5) mm 
Altura da banda: 19,5(±0,5) mm 

Espessura 1 – 1,1 mm 

Composição química 

Vidro extra branco em conformidade com as normas ISO 8037 
• SiO2 (dióxido de silício): 72.30% 
• Na2O (óxido de sódio): 14.20% 
• K2O (óxido de potássio): 1.20% 
• CaO (óxido de cálcio): 6.40% 
• MgO (óxido de magnésio): 4.30% 
• Al2O3 (óxido de alumínio): 1.20% 
• Fe2O3 (óxido de ferro): 0.03% 
• SO3 (trióxido de enxofre): 0.30% 

Índice de refração 1,513 – 1,523 (medido entre λ= 546,07 nm e λ= 643,85 nm) 

Densidade (2,47 ± 0,01) kg/dm3 

Revestimento da superfície 

Tratadas com a inovadora tecnologia de revestimento da 
superfície que confere hidrofilia e elevada aderência. 
Otimizadas para a utilização com os sistemas coloradores 
automáticos para imuno-histoquímica Roche Ventana 

Embalagem 
Embalagem primária Caixa de plástico 

Embalagem secundária Caixa em cartão de proteção 

Conservação 

Validade do produto 3 anos 

Condições de armazenamento 

Conserve as lâminas num local fresco e seco. 
Evite grandes oscilações de temperatura durante o 
armazenamento e a utilização. Um arrefecimento do produto 
pode causar condensação com formação de água condensada 
entre as lâminas. 
Proteja da humidade. 

Advertências e 
precauções Modo de utilização Não estão previstos modos de utilização particulares para 

este tipo de produto. 
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Classificação do produto 

O produto destina-se à utilização profissional de laboratório 
para profissionais de saúde. O produto não está classificado 
como perigoso do ponto de vista químico. Não estão previstas 
advertências e precauções particulares para este tipo de 
produto.  

Modo de eliminação Elimine segundo as normativas vigentes. Se não forem 
utilizadas, elimine-as como vidro comum. 

Recomendações 
É recomendável, em caso de incidente grave, informar 
imediatamente a Bio-Optica Milano S.p.A. e as autoridades 
competentes 

 
 

COMPATIBILIDADE COM OS SISTEMAS DE INSCRIÇÃO À VENDA NO MERCADO 
 
As lâminas Bio-Optica de carga positiva são compatíveis com os principais sistemas de impressão no mercado, conforme descrito 
na tabela seguinte: 
 

 
 
 
Código 

 
Inscrição manual 

 
Impressora Primera 

     
Impressoras Thermo 

 
Impressora Leica 

09-3000     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° REVISÃO MOTIVAÇÃO DATA DE REVISÃO 

001 Adequação ao Regulamento UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 
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