Especificação do produto
Lanceta de segurança, Normal, Ø da agulha: 21 G,
profundidade de penetração: 1,8 mm
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Descrição do Produto
Número de pedido
Descrição do artigo

85.1016
Lanceta de segurança, Normal, Ø da agulha: 21 G, verde,
profundidade de penetração: 1,8 mm, para coleta de
sangue capilar, para punção de dedo, orelha, calcanhar,
200 unid./caixa de papelão

Características do produto
Campo de aplicação
Exemplo de utilização
Local da punção
Profundidade de picada
Produto Safety

coleta de sangue capilar
Crianças, adultos: hematócrito, contagem sanguínea
reduzida
dedo, orelha, calcanhar
1.8 mm
sim

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:
2022-12-10

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
Volume de sangue
Diâmetro da agulha
Largura do produto
Comprimento do produto

10 µl - 50 µl
21 G
21 mm
52 mm

Materiais e cores
Cor do produto

verde

Pureza e certificação
Categoria do produto
Certificação CE
Esterilização
Em lotes

Produto médico
CE 0124 (DEKRA)
Radiação gama
sim

Embalagem
Quantidade mínima do pedido
Tipo de embalaje interior
Unidades por caixa interna
Unidades por caixa
Unidades por palete
Profundidade da caixa interna
Largura da caixa interna
Altura da caixa interna
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

1200
caixa de papelão
200
1200
108000
118 mm
118 mm
151 mm
366 mm
248 mm
173 mm
0.0157 cbm
0.0028 kg
4.08 kg
4038917085038
4038917057639

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:
2022-12-10

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.

