Especificação do produto
Kit de cateter de plexo 18G x 50 mm / 21G x 500
mm OE
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Descrição do Produto
Número de pedido
Descrição do artigo

79.8096.285
Kit de cateter de plexo, componentes do kit:
REGANESTH® unoplex 18G x 50 mm, cateter de plexo
21G x 500 mm, abertura central, com sonda e auxiliar de
introdução Luer, tubo flexível de injeção 60 cm, adaptador
Tuohy-Borst, filtro plano 0,2 µm com fixação

Características do produto
Campo de aplicação
Filtro
Tamanho do poro
Ponta afiada
Conexão

anestesia regional
sim
0,2
Faceta
Luer

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt
reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a
qualquer momento, sem notificação prévia.

Data de emissão:
2021-05-10

Esta especificação é confidencial e de propriedade da
Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à
terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Este
documento
foi
emitido
eletronicamente e é válido sem
assinatura.
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Dimensões
Diâmetro da cânula (externo)
Comprimento da cânula
Comprimento do tubo flexível

18 G
50 mm
60 cm

Pureza e certificação
Produto segundo MPG ou IVD
Certificação CE
Esterilização
Amaciador
Número de lote ou de série

Produto médico
Fornecedor CE > sem CE Sarstedt
Esterilização a gás
Tri-octil-trimelitato (TOTM)
sim

Embalagem
Quantidade mínima do pedido
Unidades por caixa interna
Unidades por caixa
Profundidade da embalagem
externa
Largura da embalagem
externa
Altura da embalagem externa
Volume da embalagem
externa
Peso do produto
Peso da embalagem externa
EAN da caixa interna
EAN da embalagem externa

5
5
80
464 mm
313 mm
220 mm
0,032 cbm
0,0261 kg
3,69 kg
4028339220520
4028339220513

Esta é a especificação atual para este produto. A Sarstedt
reserva o direito de fazer alterações, no todo ou em parte, a
qualquer momento, sem notificação prévia.

Data de emissão:
2021-05-10

Esta especificação é confidencial e de propriedade da
Sarstedt. Não é permitida a cópia ou disponibilização à
terceiros sem o consentimento prévio por escrito.

Este
documento
foi
emitido
eletronicamente e é válido sem
assinatura.

