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RECEIVING TECH 150 
Bancada aspirada p/histologia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO EMDN 
50-150-301 Bancada aspirada p/histologia W02070302 

 
 

  
Dispositivo Médico – diagnóstico in vitro 
IVD na Classe A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08034120271080 
Basic UDI: 080341202W02070302BM 

  
 
 
Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Bancada aspirada pensada para receber recipientes de uma única utilização durante o registo da amostra histológica conservada 
em formalina. 
Dotada de sistema de aspiração dos fumos do plano de apoio e da parte frontal; preparada para a exaustão dos fumos para o 
exterior. 
 

CARACTERÍSTICAS DE DIMENSÕES 
 

Dimensões totais em mm Dimensões úteis de trabalho em mm 

Peso Largura Profundidad
e Altura Largura Profundidade Altura do plano 

cerca de 160 
kg 1500 750 1150 1500 670 900 

 
CARACTERÍSTICAS DE FABRICO 

 
 Estrutura autónoma realizada em tubular de aço inox AISI 304 espessura 15/10, painéis em chapa de aço inox AISI 304 

espessura 10/10, com superfícies lisas e vértices arredondados (em conformidade com as normas de segurança em vigor).  
 Pés de apoio em material anti-estático e anti-derrapante, reguláveis, para o nivelamento do plano de trabalho. 

 
CARACTERÍSTICAS DO PLANO DE TRABALHO 

 
 Plano em aço inox AISI 304, espessura 10/10, realizado num único elemento sem soldaduras. 
 O receiving tech 50-150-301 é constituído por um plano de trabalho liso para garantir uma maior superfície de apoio. 
 Cuba aspirada com dimensões 900x520x50 para recolher eventuais derramamentos de líquido, coberta por planos perfurados 

amovíveis que servem de superfície de apoio. 
 

PAINEL DE CONTROLO 
 
Painel de controlo - com teclado soft-touch em policarbonato e visor digital - para a alteração e a visualização dos parâmetros de 
trabalho. 

 
 

PRINCIPAIS FUNÇÕES 
 
 Interruptor geral de ligação. 
 Interruptor de emergência principal. 
 Interruptores Start/Stop para o funcionamento da aspiração. 
 Regulação da velocidade de aspiração. 
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 Alarme visual LED vermelho e alarme sonoro BUZZER em caso de saturação dos filtros. 
 Tecla de silenciamento dos alarmes sonoros. 
 Tecla de alteração dos parâmetros de funcionamento. 
 Programação para ligar e desligar a bancada. 
 Programação da mudança do filtro. 
 

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO/FILTRAGEM 
 

                 Pré-filtro        Filtro          

         
 
A bancada vem equipada com: 
 
 2 eletroaspiradores trifásicos anti-faísca reguláveis através de inversor (pré-instalados). 
 1 pré-filtro em fibras sintéticas (pré-instalado) para reter eventuais impurezas e melhorar a eficiência do filtro. 
 1 filtro para formalina em grânulos de alumina (pré-instalado), cuja substituição é feita pela parte inferior de forma simples 

e limpa. Em alternativa ao filtro de alumina, é possível solicitar o filtro de carbonos ativos. 
 A bancada contém o coletor Ø 200 mm na parte superior para permitir a ligação ao sistema centralizado do hospital para a 

exaustão dos fumos para o exterior. 
 O eletroaspirador permite a aspiração dos vapores do plano de apoio perfurado e da grelha frontal. O ar é depurado passando 

através do pré-filtro e do filtro e pode ser expelido das seguintes formas: 

 
1) ASPIRADOR  PRÉ-FILTRO + 2 FILTROS INTRODUÇÃO NO MESMO AMBIENTE. 

Importante: No caso de introdução no mesmo ambiente, devem ser instalados dois filtros a fim de garantir uma 
remoção eficaz das substâncias poluentes. A eficácia a 100% do filtro será garantida dado que o tempo de residência 
do fluxo aspirado (Tr) será superior a 0,1 segundo. 
 

2) ASPIRADOR PRÉ-FILTRO + FILTROEXPULSÃO PARA O EXTERIOR MEDIANTE SISTEMA DE CANALIZAÇÃO NÃO 
ASPIRADO (comprimento do tubo de descarga não superior a 3 metros, diâmetro 200 mm). 
 

3) ASPIRADORPRÉ-FILTRO + FILTROEXPULSÃO PARA O EXTERIOR MEDIANTE SISTEMA DE CANALIZAÇÃO ASPIRADO. 
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Especificações 
 

Ligações elétricas Tensão 230 V 
Frequência 50 ÷ 60 Hz 
Potência nominal 1 kW 
Corrente nominal 6,3 A, com fusíveis retardados. 
Tomada de alimentação Situada à direita 
Saída remota Saída remota da placa 
Alimentação de emergência Não necessária. 

Outras ligações 
 

Descarga de fumos: A hote vem com o coletor ∅ 250 mm na parte superior para permitir a 
ligação ao sistema centralizado do hospital para a exaustão dos fumos para 
o exterior. 

Advertências e precauções 
 

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. 

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

 
 
Componentes incluídos no fornecimento 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO ARTIGO 

50-F017 2 filtros para formalina em grânulos de alumina. 1 

50-F007 Pré-filtro em fibras sintéticas. 2 

50-500-071 Kit de limpeza. 3 

50-500-073 Esponja abrasiva. 4 

 
Acessórios opcionais 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO ARTIGO 

50-F018 Filtro de carvão ativado. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISÃO MOTIVAÇÃO DATA 

001 Adequação ao Regulamento UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 
002 Atualização EMDN 05/12/2022 
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