
Urin- 
Präanalytik 

2.0

• Hygienisch. Praktisch. Sicher!
• Geschlossene Systeme
• Nadelfreie Probenentnahme

 NFT 
Sistema de colheita de 
urina
Colheita higiénica, em sistema  
fechado e sem agulha

Pré-análise 
de urina 

2.0
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Higiénico. Prático. Seguro.

Como tornar a colheita de amostras de urina ainda mais segura, higiénica 
e fácil? A resposta a esta questão pode ser encontrada nos inovadores 
produtos do sistema NFT. Como o primeiro sistema de colheita de urina 
fechado e sem agulha da SARSTEDT, a nova família de produtos combina 
as vantagens dos produtos existentes numa só solução.

Novos padrões para pré-análise de urina

•  Disponível na versão de contentor  
de urina de 100 ml e também na  
de 3 litros, para colheita de urina  
de 24 horas 

•  Sistema de colheita sem agulha

•  Armazenamento e transporte 
seguros

•  Transferência de urina simples  
e higiénica com a Monovette®  
de Urina

•  Os contentores NFT não necessitam 
de ser eliminados em contentores de 
corto-perfurantes

Simplesmente prático
A Monovette® de Urina permite a 
colheita higiénica de urina e também é 
apropriada, como tubo primário, para 
uso com tiras de teste  e analisadores 
e também como tubo de centrífuga, 
para a recolha de sedimento urinário

NFT  
Transferência sem agulha 
O primeiro sistema de colheita de urina da 
SARSTEDT, para a colheita higiénica e sem  
agulha de amostras de urina
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Selado 
Quando intacta, a etiqueta de 

segurança indica a esterilidade 
interna do contentor NFT

Transparente 
Recipiente robusto e 

altamente transparente, 
feito em polipropileno 

(PP), para uma boa 
visualização

Estanque a líquidos e odores  
Tampa de rosca com unidade 

de transferência

Novidade

Com a nova função de 
colheita sem agulha, estas 
deixam de ser necessárias. 
A Monovette® de Urina 
penetra facilmente a inovadora 
membrana NFT. 
Após a colheita fácil, o acesso 
veda novamente de forma 
firme e higiénica, mesmo após 
múltiplas colheitas.
Não existe risco de infeção 
por ferimentos com agulhas.

CONVINCENTE 
 9 Minimização do risco de lesões e mais 
segurança na aplicação para profissionais 
de saúde e pacientes, através do sistema de 
colheita sem agulha

 9 Economia na eliminação, pois os 
componentes do sistema NFT não  
têm de ser eliminados, separadamente,  
em contentores de corto-perfurantes

Inovador
Unidade de transferência 

sem agulha, com membrana 
NFT perfurável
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O sistema NFT com Monovette®, de Urina contentor NFT e contentor de 
urina de 24 horas  NFT garante condições de trabalho higiénicas durante 
todo o processo de colheita de amostras:

•  Com a Monovette® de Urina e a respetiva cânula incluída, é possível 
realizar o processo de colheita sem agulha, mesmo com uma 
quantidade muito pequena de amostra. Não é necessária uma unidade 
de transferência separada, como sucede com os sistemas de vácuo.

•  O manuseamento é intuitivo e pode ser aprendido rapidamente e  
sem elevado nível de formação.

•  Com a Monovette® de Urina, o processo de colheita pode ser repetido, 
se necessário, graças ao princípio de aspiração. Não  
existe risco de perda de função devido a um uso incorreto.

•  Graças à sofisticada função de colheita sem agulha, o risco de  
lesões para funcionários e pacientes é minimizado.

•  Após a colheita, os produtos do sistema NFT não têm de ser  
eliminados em separado o que poupa tempo e dinheiro em comparação 
com produtos com agulha integrada.

NFT  
Sistema de colheita de urina
O melhor de todos os sistemas

Bem idealizado
O contentor opaco de urina de 24 horas NFT com  
3 litros de volume e pega ergonómica, tem também 
uma ampla abertura de tampa e uma janela de inspeção 
transparente, graduada em incrementos de 100 ml
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Manuseamento fácil: Contentor  NFT de 100 ml

Conveniente para colheita de urina de 24 horas: Contentor NFT de 3 litros

O contentor NFT de 3 litros garante que a colheita de urina seja realizada de forma 
higiénica, graças à função de colheita de urina em sistema fechado.

1 2 3

1 2 3

Consulte o tutorial para o 
manuseamento fácil dos 
produtos NFT:
sarstedt.com/nft-tu-pt

Monovette® de Urina – trabalho higiénico em apenas algumas etapas

•  A Monovette® de Urina permite a 
colheita higiénica de amostras, sem 
recurso a agulhas, a partir de 
contentores de colheita de urina ou de 
sistemas de drenagem de urina.

•    A análise de urina com tiras de teste 
disponíveis comercialmente, pode ser 
realizada diretamente na Monovette®  
de Urina.

•  O Monovette® para urina é adequado 
para transporte e expedição de acordo 
com o regulamento para embalagens 
P650 do ADR e IATA. Pode ser usado 
na centrífuga e em analisadores para 
extrair sedimentos..
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PEÇA UMA 
AMOSTRA 
GRATUITA 

sarstedt.com/nft-sa-pt

A SARSTEDT está a definir novos padrões com o 
sistema de colheita de urina NFT 

Apenas a colheita limpa e correta de amostras garante resultados  
analíticos corretos. Os produtos do sistema NFT da SARSTEDT  
estabelecem o padrão para uma pré-análise precisa, adequada a uma 
utilização de rotina e que combina com a máxima segurança para 
utilizadores e pacientes.

Os produtos NFT não  
têm de ser eliminados  
em separado.

Pré-análise 
de urina 

2.0
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Contentor NFT 100 ml

Ref.ª Volume C x Ø Modelo Pureza Embalagem (caixa  
interna/caixa externa)

75.562.900 100 ml 72 x 62 mm
com etiqueta de segurança e cânula de 
transferência

estéril 200 / 200

Contentor NFT 3,0 l

Ref.ª Volume C x L x A Modelo Pureza Embalagem (caixa  
interna/caixa externa)

77.575.900 3000 ml
125 x 130 x  

246 mm
com unidade de transferência e etiqueta do 
paciente, diâmetro de abertura 80 mm

– 30 / 30

Monovette® Z para urina - sem preparação

Ref.ª Volume C x Ø Modelo (amarelo) Pureza Embalagem (caixa  
interna/caixa externa)

10.250.001 3,2 ml 75 x 13 mm Etiqueta de papel, gravável – 64 / 512

10.258 8,5 ml 92 x 15 mm Etiqueta plástica, transparente – 64 / 512

10.258.001 8,5 ml 92 x 15 mm Etiqueta de papel, gravável – 64 / 512

10.258.020 8,5 ml 92 x 15 mm
Etiqueta plástica, transparente,  
individualmente em blister

estéril 100 / 500

10.252 10 ml 102 x 15 mm Etiqueta plástica, transparente – 64 / 512

10.252.001 10 ml 102 x 15 mm Etiqueta de papel, gravável – 64 / 512

10.252.020 10 ml 102 x 15 mm
Etiqueta plástica, transparente,  
individualmente em blister

estéril 100 / 500

10.252.030 10 ml 102 x 15 mm
Etiqueta plástica, transparente, com  
proteção contra luz

– 64 / 512

Monovette® de Urina com - ácido bórico: com estabilizador para testes microbiológicos

Ref.ª Volume C x Ø Modelo (verde) Pureza Embalagem (caixa  
interna/caixa externa)

10.256* 3,2 ml 75 x 13 mm Etiqueta plástica, transparente – 64 / 512

10.256.020* 3,2 ml 75 x 13 mm
Etiqueta plástica, transparente,  
individualmente em blister

estéril 100 / 500

10.253 10 ml 102 x 15 mm Etiqueta plástica, transparente – 64 / 512

10.253.001 10 ml 102 x 15 mm Etiqueta de papel, gravável – 64 / 512

10.253.020 10 ml 102 x 15 mm
Etiqueta plástica, transparente,  
individualmente em blister

estéril 100 / 500

10.253.021 10 ml 102 x 15 mm
Etiqueta de papel, gravável,  
individual em blister

estéril 100 / 500

Outros consumíveis para pré-análise de urina podem ser encontrados em www.sarstedt.com

*Novo lançamento previsto no 3.º trimestre de 2023
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asEm caso de dúvidas:

Teremos todo o gosto em ajudar!
Visite o nosso site: www.sarstedt.com

Verweise:
Für detailliertere Informationen stehen ein White Paper und Application Notes zur Verfügung, 
die auf der SARSTEDT-Webseite heruntergeladen werden können:

1. White Paper – Impact of RNA Stabilizing Blood Collection Tubes on Gene Expression Data Validity –  
A Comparison of S-Monovette® RNA Exact, PAXgene™ Blood RNA Tubes & Tempus™ Blood RNA Tubes

2. Application Note 005 – Stabilization of more than 47.000 transcripts by the SARSTEDT S-Monovette® RNA Exact
3. Prospekt 453 – Tipps & Tricks in der Präanalytik

SARSTEDT S.A.
Sintra Business Park, Edifício 8

Zona Industrial da Abrunheira

2710-089 Sintra

Tel.: +351 21 915 6010

Fax: +351 21 915 6019

Atendimento ao cliente na Alemanha
Telefone +55 11 4152 2233

info.pt@sarstedt.com

www.sarstedt.com

Mais informações,  
vídeos e pedidos de amostras:
sarstedt.com/nft-pt


