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TRANSPORT BAGS 
Транспортни пликове 

 

 
 
 

КОД ОПИСАНИЕ ОПАКОВКА UDI-DI 
44-9590 Транспортни пликове 500 бр. 08033976239534 

 
 
 

 IVD: Инвитро диагностика – медицинско изделие 
IVD от клас A, Регламент (ЕС) 2017/746 
 

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

 Basic UDI: 080339762W05020101XM  За еднократна употреба 
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Пликове за транспортиране на биологични проби (анатомични или течни цитологични проби). 
 
 

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Пликовете за транспортиране на потенциално заразени проби се затварят със залепване (чрез натискане) и имат външен 
джоб за документи, който предпазва документацията за пациента в случай на разливане на контейнера с пробата. 
Отвън на плика има символ за биологична опасност и инструкции за употреба. 
 
 
 
Технически данни 

Технически данни 

Материал LDPE (полиетилен с ниска плътност)  

Външни размери на плика 160 x 270 mm 
Размери на използваемата 
част на плика (до ципа) 

160 x 240 mm 

Размери на джоба 160 x 180 mm 

Температурна устойчивост -10/+60°C 

Опаковка 

Оригинална фабрична 
опаковка 

Картонена кутия 

Етикет Хартиен етикет 

Външна опаковка Не е необходимо 

Съхранение 

Условия за съхранение Няма 

Температура на съхранение Няма конкретни ограничения. 

Стабилност След първото отваряне, продуктът е стабилен. 

Годност Неприложимо.  

Предупреждения и 
предпазни мерки 

Класификация на продукта 

Продуктът е предназначен за професионална 
лабораторна употреба от медицински специалисти. 
Продуктът не е химически опасен. Не са 
необходими предупредителни и предпазни мерки. 

Изхвърляне Спазвайте всички държавни и местни екологични 
разпоредби относно изхвърлянето на отпадъци. 

Препоръки 
В случай на сериозна злополука препоръчваме 
незабавно да информирате Bio-Optica Milano S.p.A и 
компетентните власти. 
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