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Genti Medicale Transport Pungi de 

Sange, Plachetare si Plasma 
Fabricate in Italia 

EMO 02PP-04PP-06PP 
 

Containere terțiare izotermice pentru transportul 

componentelor sanguine. 

Soluție combinată pentru transport la 

temperatură controlată. 

 

Containerele combinate izoterme ușor sunt usoare si se manevreaza cu usurinta, compuse dintr-o pungă din 

polietilenă expandată și dintr-un container expandat de polipropilenă. 

 

Aceste materiale foarte bune izoterme garantează că temperatura rămâne stabilă pentru câteva ore și chiar zile, 

făcând containerele soluțiile ideale pentru transportul pe distanțe lungi. 

 

Aceste recipiente sunt concepute pentru a fi utilizate împreună cu containerele secundare H-BIN 

EMOTRANSPORT (EMO 01P/02S/03M) si diferite marimi de pungi TE BAGS.  
 

Caracteristici: 
 

✓ Container izotermic combinat compus din: 

       • Container expandat de propilenă (interior) 

             • Pungă din polietilenă expandată (exterioară) 

✓ Compartiment specific în capac pentru introducerea plăcilor eutectice sau a stabilizatorilor de   

     temperatură 

✓ Elementele de fixare prin prindere 

✓ Buzunare externe pentru etichete de identitate (coduri de bare / RFID) 

✓ Mânerele și cureaua de umăr pentru o manipulare ușoară 
 

Beneficii: 
 

✓ Materiale foarte izoterme capabile să mențină temperatura stabilă pentru câteva ore 

✓ Sunt usoare și ușor de manevrat 

✓ Prin utilizarea stabilizatorilor de temperatură cu tehnologie PCM, aceste recipiente permit 

     temperatură controlată a sângelui și a componentelor sanguine (+ 4-8 ° C; + 22 ° C; -30 ° C). 

✓ Este posibil să introduceți un logger echipat cu tehnologie RFID pentru măsurarea și urmărirea  

     temperaturii în timpul transportului 
 

În conformitate cu: 

 

✓ Containerele H-BIN EMOTRANSPORT PP sunt compatibile cu dispozitivele medicale 

      Directiva 93/42 / CEE din 14 iunie 1993. 

 

Marimile gentilor de transport: 
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                                                  H- IN EMO 02 PP            H-BIN EMO 04PP                 H-BIN EMO 06PP 

 

Dimensiuni interioare             220x165x90 mm            395x245x190 mm      500 x 300 x 250 mm  

Dimensiuni externe:                242x169x155 mm                  305x245x155 mm      390x230x173 mm 

Greutate:                   0.700 Kg                     1.60 KG              2.85 KG 

Capacitate:                               pana la 2 cutii WB              pana la 10 cutii WB     pana la 22 cutii WB  

            si 4 cutii  PRBC              si 25 cutii  PRBC      si 50 cutii  PRBC 
  


