Woreczki SPECI-BAG
Woreczek SPECI-BAG jest przeznaczony do transportu wewnętrznego w szpitalu i transportu zewnętrznego
substancji biologicznych kategorii B (UN3373) zgodnie z międzynarodowymi i europejskimi standardami dla
transportu substancji skażonych (ADR2013/P650- WHO/HSE/GCR/2012.12 - ISO 15189).

DANE TECHNICZNE

OPIS

Specyfikacja

SPECI-BAG jest jednorazowym woreczkiem, którego wodoszczelność jest
potwierdzona przez B.V.T. (Bureau de Verification Technique).

Materiał

Polietylen wysokiej gęstości, pierwszego wytworzenia, neutralny dla środowiska,
podatny na recykling w 100%.

Grubość

35 μm (±5 %)

Wymiary (±5 %)

165 mm x 254 mm

System zamykania
System otwierania

Łatwe i szybkie otwieranie dzięki bocznym nacięciom nie wymagające użycia
ostrych lub tnących narzędzi.
Bezpieczne, trwałe i szybkie zaklejanie.

Typ woreczka

Wodoszczelny, dedykowany do próbek biologicznych.
Dodatkowa kieszeń na froncie do umieszczania dokumentów.

Nadruk

Logo Biohazard – Instrukcja użycia w czterech językach (francuski, angielski,
niemiecki, hiszpański), oznaczenie CE, numer serii, logo <<IVD>>, oznaczenie
producenta.
Farba drukarska nie zawiera ołowiu i metali ciężkich. Spełnia francuskie i
europejskie standardy.

Producent

LESS France, Francja, www.lessfrance.com

Kraj pochodzenia

Francja
SPECI-BAG jest zarejestrowanym wyrobem medycznym IVD

Referencje

Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (system szpitali publicznych w Paryżu),
Światowa Organizacja Zdrowia (CH), Instytut Pasteura (F), Vacuette (ES).

Informacje dodatkowe:
1.

Stosowanie certyfikowanych woreczków do transportu próbek materiału biologicznego (CE IVD) jest
szczególnie wymagane, o ile szpitalne laboratorium medyczne posiada lub zamierza posiadać system zarządzania
jakością zgodny z normą ISO 15189, co jednoznacznie potwierdzają akredytowane jednostki certyfikujące.

2.

Firma LESS France (www.lessfrance.com) jest jednym z największych w Europie producentów certyfikowanych
woreczków do transportu próbek materiału biologicznego, stosowanych powszechnie w szpitalnych instalacjach
poczty pneumatycznej, jak również w transporcie ręcznym. Mogą być używane w systemach pneumatycznych
produkcji Aerocom, Hoertig Rohrpost, Thalmayr, Oppent, Hanter, Sumetzberger, również przy zastosowaniu
pojemników do automatycznego rozładunku w laboratorium.

3.

Z uwagi na fakt, że bezpośrednimi użytkownikami woreczków będzie wysokokwalifikowany personel oddziałów
łóżkowych i laboratorium, ma zastosowanie zapis art. 14 p.2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,
który ma brzmienie „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku
angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za
pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów”. Dodać należy, że woreczki SPECI-BAG
wyposażono również w łatwe w odbiorze piktogramy.

4.

Istnieje możliwość modyfikacji grafiki woreczka zgodnie z wymaganiami klienta w odniesieniu do większych
zamówień.

