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TRANSPORT BAGS 
Pungi de transport 

 

 
 
 
 

COD DESCRIERE AMBALAJUL UDI-DI 
44-9590 Pungi de transport 500 buc. 08033976239534 

 
 

 Dispozitiv medical pentru diagnosticare in-vitro 
IVD (dispozitiv de diagnosticare in vitro) Clasa A, 
Reg. UE 2017/746 
 

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

 Basic UDI: 080339762W05020101XM  De unică folosință 
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Pungi pentru transportul probelor biologice (lichide anatomice sau citologice). 
 
 

CARACTERISTICI GENERALE 
 

Pungile pentru transportul probelor potențial infectate au închidere cu fermoar cu presiune și un buzunar exterior pentru 
documente, care protejează documentația pacientului în caz de scurgeri din recipient. 
Pungile au imprimat în exterior simbolul de pericol biologic și instrucțiunile de utilizare. 
 
 
 
Date tehnice 

Date tehnice 

Material LDPE (polietilenă de joasă densitate)  

Dimensiuni totale pungă 160 x 270 mm 
Dimensiunile părții utilizabile a 
pungii (până la fermoar) 

160 x 240 mm 

Dimensiuni buzunar 160 x 180 mm 

Temperaturi tolerate -10 / +60 °C 

Ambalaj 

Ambalaj primar Cutie de carton 

Etichetă Etichetă de hârtie 

Ambalaj secundar Nu este necesar 

Depozitare 

Condiții de depozitare Niciuna 

Temperatura de depozitare Nu există limitări specifice. 

Stabilitate După prima deschidere, produsul este stabil. 

Valabilitate Nu se aplică.  

Avertizări și măsuri de 
precauție 

Clasificarea produsului 

Produsul este destinat utilizării de către profesioniștii 
din domeniul medical în laboratoare profesioniste. 
Produsul nu este periculos din punct de vedere chimic. 
Nu sunt necesare avertizări și măsuri de precauție. 

Eliminarea Respectați toate reglementările de mediu, de stat și 
locale, privind eliminarea deșeurilor. 

Recomandări 
În caz de accident grav, vă recomandăm să informați 
imediat Bio-Optica Milano S.p.A și autoritățile 
competente. 
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