Especificação do produto
Frasco de coleta de urina, 3 l, com unidade de
transferência integrada, marrom, com proteção
contra a luz, graduado
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Descrição do Produto
Número de pedido
Descrição do artigo

77.575.401
Frasco de coleta de urina, Coleta de urina, volume de
trabalho máx.: 3 l, Ø da abertura: 83,5 mm, marrom, com
proteção contra a luz, graduado, material: PE, com etiqueta
de plástico, inglês, tampa: amarela, com unidade de
transferência integrada, 30 unid./caixa de papelão

Características do produto
Rótulo/impressão
Graduação
Tipo de fechamento
Proteção contra a luz
Versão
Campo de aplicação
Exemplo de utilização
Volume de trabalho
Janela de visualização

com etiqueta de plástico
sim
tampa de rosca
sim
com unidade de transferência integrada
Coleta de urina
transferência integrada de urina para um V-Monovette®
Urina
700 ml
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:
2022-11-30

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 nominal
Volume máximo
Diâmetro da abertura
Largura do produto
Comprimento do produto
Comprimento com tampa
Comprimento sem tampa

3.000.00 ml
3l
83,5 mm
130 mm
125 mm
246 mm
243 mm

Materiais e cores
Material do produto
Cor do produto
Material de fechamento
Cor da tampa

Polietileno (PE)
marrom
Polypropylene (PP)
amarela

Pureza e certificação
Categoria do produto
Certificação CE
Ficha de dados de segurança
Em lotes

Diagnóstico in-vitro
CE
não
sim

Embalagem
Quantidade mínima do pedido
Tipo de embalaje interior
Unidades por caixa interna
Unidades por caixa
Unidades por palete
Profundidade da embalagem
externa
Largura da embalagem
externa
Altura da embalagem externa
Volume da embalagem
externa
Peso do produto
Peso da embalagem externa

30
caixa de papelão
30
30
270
643 mm
403 mm
515 mm
0.1335 cbm
0.1433 kg
5.1 kg

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:
2022-11-30

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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EAN da caixa interna
EAN da embalagem externa

4038917319669
4038917319652

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:
2022-11-30
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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.

