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TRANSPORT BAGS 
Transportzakken 

 

 
 
 
 

CODE BESCHRIJVING VERPAKKING UDI-DI 
44-9590 Transportzakken 500 st. 08033976239534 

 
 

 In vitro diagnostiek – Medisch hulpmiddel 
IVD Klasse A, verord. (EU) 2017/746 
 

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

 Basic UDI: 080339762W05020101XM  Voor eenmalig gebruik 

 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it


     
 
              Informatieblad  

                

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milaan  
Telefoon +39 02.21.27.13.1 - Fax Italië +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

2 

Uitgavedatum: 16/05/2022 
Rev. 001 

 

 
Zakken voor transport van biologische monsters (anatomische of cytologische vloeistoffen). 
 
 

ALGEMENE KENMERKEN 
 

De zakken voor het transport van mogelijk geïnfecteerde monsters hebben een druksluiting en een externe ruimte voor 
documenten, zodat de documentatie van de patiënt beschermd is in het geval dat er vloeistof uit de houder zou komen. 
Op de buitenkant van de zakken staan het symbool voor biologisch gevaar en gebruiksaanwijzingen. 
 
 
 
Technische gegevens 

Technische gegevens 

Materiaal LDPE (lagedichtheid-polyethyleen)  

Totale afmetingen van de zak 160 x 270 mm 
Nuttige afmetingen van de zak 
(tot aan de zip) 

160 x 240 mm 

Afmetingen van de buitenzak 160 x 180 mm 

Getolereerde temperaturen -10 / +60°C 

Verpakking 

Primaire verpakking Kartonnen doos 

Label Papieren label 

Secundaire verpakking Niet nodig 

Opslag 

Opslagconditie Geen 

Opslagtemperatuur Er zijn geen specifieke beperkingen. 

Stabiliteit Na de eerste opening is het product stabiel. 

Geldigheid Niet van toepassing.  

Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen 

Classificatie van het product. 

Het product is bedoeld voor professioneel 
laboratoriumgebruik door beroepsmensen in de 
gezondheidszorg. Het product is niet chemisch 
gevaarlijk. Er zijn geen waarschuwingsmaatregelen en 
voorzorgsmaatregelen vereist. 

Verwijdering Alle nationale en lokale milieuvoorschriften met 
betrekking tot afvalverwijdering in acht nemen. 

Aanbevelingen 
Bij een ernstig ongeval raden wij u aan Bio-Optica 
Milano S.p.A. en de bevoegde autoriteiten onmiddellijk 
op de hoogte te stellen. 
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