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Istobloc 

Notas gerais 

Arquivo modular para inclusões em parafina. 

Modelo: Histoteca ISTOBLOC 

Código do produto: 03-B900:           Histoteca Istobloc de cor branca 

Descrição: Histoteca de 14 gavetas para o arquivamento de inclusões em parafina (Anéis 

ou Biocassetes) 

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

Características dimensionais 

Dimensões: 490 x 490 x 90 mm (l x p x a) 

Peso 11 kg 
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Ligações eléctricas 

Não são necessárias ligações eléctricas, pois trata-se de material não eléctrico. 

Notas de utilização 

O módulo Istobloc é fabricado em chapa metálica, lacada de cor branca. 

É constituído por 14 gavetas que deslizam num guia. Cada gaveta possui uma cómoda lingueta frontal para 

puxar, com a possibilidade de inserção de uma etiqueta fornecida. 

O módulo Istobloc, constituído por 14 gavetas, pode conter cerca de 540 inclusões em Anéis ou 860 inclusões 

em Biocassetes. 

Atenção: as gavetas permitem a inserção de 

Biocassetes perfeitamente limpas (dimensões internas 

da gaveta 30 mm).  

Cada módulo pode ser dotado de uma base (dimensões 490 

x 490 x 60 mm) e de uma tampa (dimensões 490 x 490 x 25 

mm), também elas realizadas em chapa branca lacada. 

A possibilidade de sobrepor vários elementos (até um máximo de 10 módulos) permite reduzir a dimensão dos 

arquivos, garantindo ao mesmo tempo a protecção do conteúdo. 

Cada módulo é embalado na respectiva caixa. 

Dada a tipologia de produto, não são necessárias particulares precauções de conservação e armazenamento. 

Prazo de validade: não aplicável. 

Modo de eliminação: elimine segundo as normativas vigentes. 

Acessórios opcionais 

Código Descrição Embalagem 

03-5000-BA Base para histoteca de cor branca 1 un. 

03-5000-CO Tampa para histoteca de cor branca 1 un. 


