
Seguro e em conformidade com as diretrizes

A linha completa para  
transporte e expedição

Sistemas de transporte e expedição
Para o transporte de amostras e produtos sanguíneos
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Opções

Embalagem de transporte

O Instituto Alemão para Pesquisa e Ensaio de Materiais 

(BAM) testou e aprovou nosso sistema completo de 

embalagens.

completamente atendidos.

Testado e aprovado

No caso de substâncias líquidas, o recipiente primário deve 

ser capaz de suportar uma pressão interna que leva a um 

perda do conteúdo.

Por isso, é necessário utilizar apenas recipientes primários 

Como embalagem secundária, estão disponíveis, como 

alternativa, um barril e um saco plástico com grampo de 

em pacotes. Quando despejados a granel, o barril tem uma 

A versão com o saco plástico está prevista principalmente para  

 

Embalagem secundária

Superabsorvente ocupando um espaço mínimo.

• 

• Há um superabsorvente em cada embalagem

• 

superabsorventes adicionais

Material de absorção

resistente em polietileno.

Características do equipamento:

• 

• 

transporte

• 

Para garantir uma temperatura estável nas amostras, é 

utilizada uma camada de espuma altamente isolante em 

congelamento no contato com a bateria.

 

 

adequado especialmente para o transporte de amostras 

em suportes.



Os componentes da embalagem

Instituto Alemão para Pesquisa e Ensaio de Materiais 

(BAM).

 

Testado e Aprovado

“regulamentos para o transporte seguro de substâncias 

• 

precisam ser carimbadas apenas como carta grande.

• 

transporte da Sarstedt, das mais diversas dimensões.

• 

recipientes secundários, de maneira que o material 

desnecessárias.

Para substâncias líquidas, o recipiente primário ou secundário 

deve ser capaz de suportar uma pressão interna que leva a um 

perda do conteúdo. Neste caso, o primeiro recipiente deve ser 

correta de recipiente primário e secundário.

regulamentos postais.

Sob demanda, é possível realizar uma impressão personalizada do 

etiquetas autocolantes da Sarstedt com e sem endereço.

...etc.

Para substâncias líquidas, deve ser aplicado um material absorvente 

entre os recipientes primário e secundário. Todos os recipientes e 

compressa de absorção.

Para o transporte de substâncias líquidas devem ser usados apenas 

recipientes primários de plástico, que sejam comprovadamente 
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Código Descrição Embalagem

Bolsa para baterias (sem baterias), bolsa de isolamento para baterias de 

para a subembalagem de tubos de amostra, sem impressão Impressão 

Código Descrição Embalagem
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*Envelopes de papel kraft para expedição e etiquetas de endereço com impressão individual podem ser 
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Para o transporte de amostras dentro das instalações

® de 

Não é adequado para amostras que não podem ser congeladas.

Embalagem de transporte adequada para o envio de 

Sistemas de transporte Sistemas de transporte

 

Os sacos plásticos são ideais para a subembalagem de amostras que 

de amostra, assim como documentos de solicitação, e podem ser 

impressão personalizada.

Saco plástico com lingueta autocolante
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Os produtos transportados são mantidos a um nível 
de temperatura constante sem uma adaptação ativa 

A manutenção do intervalo de temperatura se realiza 

quadros complementares.

Economiza espaço

Pode ser empilhado, 
economizando espaço através 
de uma curvatura em relevo 
para aderência nos lados 
externos.

Seguro

Travas patenteadas de todos os lados 

acidentalmente.

Ilhós adicionais nos lados transversais são 
utilizados para selagem.

Tampas de proteção impedem que o 

Expansível

Expansão da capacidade através do 
quadro TRANS Control oferece quantidades 
máximas de transporte ocupando o mínimo 
de espaço.

Simples

O estado físico do fluído e um indicador 

informam se o TRANS Control está pronto 
para uso.

•  

• 

•  

 

 

 

 

dados através de PC

 

Para transporte de produtos sanguíneos

A segurança

... do transporte de produtos sanguíneos ou geladeiraA documentação

Ideal

produtos sanguíneos, seja ele de curta ou longa 

duração e com isolamento especial. Ideal e seguro!

Pode ser trancada!

O transporte

Com certificado de 

calibração

Temperatura estável

Em combinação com um recipiente de transporte e dependendo 



Para o transporte

Descrição Código

Caixa de transporte  

Descrição Código

TRANS Control Mono Box 

TRANS Control Triple Box  

TRANS Control Mono / Triple Box 

Embalagem externa para Mono / Triple Box 

Para a documentação

Descrição Código

ThermoScan Datenlogger TM  

Adaptador de portas ThermoScan 

Unidade de leitura ThermoScan 

Adaptador de portas USB ThermoScan  

Software ThermoScan TRANSMED 
®

Kit ThermoScan 

Kit USB ThermoScan  

Descrição Cor Código

TRANS Control 4°  

Quadro TRANS Control 4°  

TRANS Control 22° 

Quadro TRANS Control 22° 

TRANS Control 37° 

Quadro TRANS Control 37°  

TRANS Control -18° 

TRANS Control -18° 

TRANS Control -30° 

Quadro TRANS Control -30° 

Polo Empresarial Tamboré


