Especificação do produto
Agulha de segurança Safety-Multifly® , 21G x 3/4'',
verde, comprimento do tubo flexível: 80 mm, 1
unid./blister
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Descrição do Produto
Número de pedido
Descrição do artigo

Número PZN

85.1638.203
Agulha de segurança Safety-Multifly® , cânula (ØxC): 21G x
3/4'', cor de codificação: verde, comprimento do tubo
flexível: 80 mm, com Luer (w), isento de DEHP, 1
unid./blister, estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas,
120 unid./caixa de papelão
6797488

Características do produto
Versão
Cor de codificação
Produto Safety
Conexão

Luer (w)
verde
sim
Luer (m)

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:
2022-09-26

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)
Diâmetro do tubo flexível
Comprimento da cânula
Comprimento do tubo flexível

21 G / 0,8 mm
2.3 mm
19 mm
80 mm

Pureza e certificação
Categoria do produto
Certificação CE
Padrão de pureza
Esterilização
Isenção de pirogênio
Amaciador
Em lotes

Produto médico
CE 0124 (DEKRA)
estéreis, isentos de pirogênios/endotoxinas
Esterilização a gás
sim
isento de DEHP
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

480
blister
120
480
20640
224 mm
214 mm
171 mm
442 mm
358 mm
240 mm
0.038 cbm
0.0024 kg
2.87 kg
4038917423908
4038917423618

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:
2022-09-26

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.

