Multi-Safe twin plus 500
O inovador contentor para corto-perfurantes para a sua segurança diária

Multi-Safe twin plus 500

Uma nova geração para uma eliminação segura
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Fácil manuseamento e elevada segurança
durante a montagem da tampa
graças aos entalhes de encaixe
Código QR integrado para
o acesso direto online às
instruções de utilização
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Com o inovador encerramento diário
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Etiqueta diretamente integrada em 9 idiomas
- disponível opção de personalização
da etiqueta
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Também disponível
com etiqueta de
risco biológico!
Referência 77.3884.105

O selo integrado na tampa permite
que a caneta de insulina seja desacoplada
com facilidade e segurança
ao fechar

Marcação clara do nível de
enchimento graças ao novo
formato da etiqueta

Vários dispositivos de remoção/rotação
para facilitar a libertação
¢GRIXQGRbPP

Informação de encomenda
Ref.ª

Designação

77.3884.005

Multi-Safe twin plus 500

bO

77.3884.105

Multi-Safe twin plus 500 com
etiqueta de risco biológico
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Volume Material

• Suportes laváveis e extensíveis

Adaptador autocolante
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Suporte de parede

Informação de encomenda de acessórios
Ref.ª

Designação

Dimensões

Material

Unidades por caixa

Dimensões da caixa

95.963

Suporte de parede
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Aço inoxidável

30
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95.965.001

Adaptador autocolante
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Multi-Safe Disposal Boxes
For safe disposal
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SARSTEDT S.A.
Estrada Nacional 249, Km 4,2
Escritório B r/c - Nave 3
Cabra Figa
2635-047 Rio de Mouro
Tel: +351 21 915 6010
Fax: +351 21 915 6019
info.pt@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Pode encontrar mais informações sobre a nossa vasta gama de contentores para corto-perfurantes, bem como a
brochura completa 412, em www.sarstedt.com.

