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Lamelas 
IVD  Dispositivo médico-diagnóstico in vitro 

 Código CND: W0503900202 

Notas gerais 

Lamelas para microscopia. 
 

 
 
 
Fabricante:     Gerhard Menzel 

Glasbearbeitungswerk GmbH  

Saarbrückener Str. 248 

D-38116 Braunschweig 

Germany 

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

Código Dimensões (mm) Embalagem 

09-01010 10 x 10 1000 un. (5 caixas de 200 lamelas cada uma) 

09-01818 18 x 18 1000 un. (5 caixas de 200 lamelas cada uma) 

09-01824 18 x 24 1000 un. (5 caixas de 200 lamelas cada uma) 

09-02020 20 x 20 1000 un. (5 caixas de 200 lamelas cada uma) 

09-02126 21 x 26 1000 un. (10 caixas de 100 lamelas cada uma) 

09-02222 22 x 22 1000 un. (5 caixas de 200 lamelas cada uma) 

09-02232 22 x 32 1000 un. (10 caixas de 100 lamelas cada uma) 

09-02240 22 x 40 1000 un. (10 caixas de 100 lamelas cada uma) 

09-02250 22 x 50 1000 un. (10 caixas de 100 lamelas cada uma) 

09-02424 24 x 24 1000 un. (5 caixas de 200 lamelas cada uma) 

09-02432 24 x 32 1000 un. (10 caixas de 100 lamelas cada uma) 

09-02440 24 x 40 1000 un. (10 caixas de 100 lamelas cada uma) 

09-02450 24 x 50 1000 un. (10 caixas de 100 lamelas cada uma) 

09-02460 24 x 60 1000 un. (10 caixas de 100 lamelas cada uma) 

09-05065 50 x 65 1000 un. (10 caixas de 100 lamelas cada uma) 

09-030 Ø 30 1000 un. (10 caixas de 100 lamelas cada uma) 
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Características funcionais 

Material: vidro hidrolítico classe 1 

Índice de refracção: 1,513 – 1,523 (medido entre λ= 546,07 nm e λ= 643,85 nm) 

Espessura das lamelas: 0,13 – 0,16 mm 

 

 

As lamelas são uniformemente planas, sem sulcos, bolhas ou estrias, garantindo uma elevada qualidade óptica. 

A sua produção é totalmente automatizada para eliminar a sujidade, o pó, as fissuras e as rupturas 

A elevada qualidade das matérias-primas garante ainda uma longa duração e estabilidade ao longo do tempo. 

As lamelas são embaladas em caixas de plástico anti-choque que preserva a sua integridade até à utilização. 

Modo de conservação e armazenamento 

•    Conserve as lâminas num local fresco e seco. 

•    Evite grandes oscilações de temperatura durante o armazenamento e a utilização. Um arrefecimento do 

produto pode causar condensação com formação de água condensada entre as lamelas. 

•    Proteja da humidade 

 
 
 
 
 
NB: É possível, mediante pedido, preparar lamelas de dimensões específicas. 
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