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1. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
1.1 Descrição do Produto

1.3 Imagem do Produto

O coletor universal SR recipiente plástico estéril, graduado
com visualização externa com capacidade de 80mL, com
tampa rosqueável e embagem individual.
1.2 Composição do Produto
O coletor universal SR constitui-se dos seguintes
componentes com as respectivas matérias-primas básicas:
1. FRASCO: Componente injetado termoplasticamente em
polibropileno PP ou polietileno PE transparente ou
adicionado de pigmento vermelho, atóxico e inerte.
Apresenta capacidade de 80mL, cujo nível está indicado na
parte interna com um anel em alto-relevo.
2. TAMPA e PÁ DE PLÁSTICO: Componente injetado
termoplasticamente em polibropileno PP ou polietileno PE
adicionado de pigmento vermelho (Estéril), atóxica e inerte.

2. INDICAÇÃO E INSTRUÇÃO DE USO
2.1. Indicação de Uso:


Este produto é indicado para coleta de material
para exames.

2.2. Instrução para uso do produto:

a)
b)
c)
d)

Desenroscar a tampa do frasco, realizando assim a sua
abertura.
Destacar a pá que se encontra fixada na aba da tampa.
Realizar a coleta do material no frasco.
Tampa o frasco enroscando a tampa, até que a mesma
esteja travada.

3. ARMAZENAGEM E TRANSPORTE
Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, a
temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta ou
qualquer outra fonte de calor, com os cuidados necessários
para que a embalagem permaneça íntegra.

O produto deve ser transportado de forma a impedir
qualquer dano ou alteração com relação às condições de
recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou
apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a
embalagem e evitar a contaminação.

4. APRESENTAÇÃO COMERCIAL
O coletor universal, apresenta seu processo de fabricação
certificado pela norma NBR ISO 9001 e 13485, através do
organismo certificador BRTUV.
4.1 Embalagem e Rotulagem:
Embalagem Individual “Blister” – é constituída de filme
plástico em resina BOPP.

Embalagem de Transporte “Caixa” – é constituída de
papelão ondulado na cor parda, própria para embarque, as
quais resistem aos manuseios necessários, à umidade e ao
transporte, considerando que estes itens sejam executados
de forma correta. A caixa padrão de embalagem é lacrada
com fita adesiva transparente, CONTENDO 250 UNIDADES.

5. FABRICANTE
Fabricado por: SALDANHA RODRIGUES LTDA.
Av.Torquato Tapajós nº 2475 – Flores – CEP 69058-830 – Manaus-AM / Brasil
Fones: Geral (92) 2125-6000 - Fax (92) 2125-6020 - Vendas (92) 3654-4416 E-mail: vendas@seringasr.com.br
Central de Relacionamento com o Cliente: qualidade@seringasr.com.br.
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