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SUPERMEGACASSETTE 
 Para inclusão 

 
 

 
 

 
 

CÓDIGO COR EMBALAGEM 
07-7000 Branco 200 un. (3 dispensadores: 2 de 100 un. de cassetes e 1 de 200 un. de tampas) 

 
 

 

 

Dispositivo médico-diagnóstico in vitro 
IVD na Classe A, Reg. UE 2017/746 

 

 

 
 
Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 

 Basic UDI: 080339762W05030501YL 
UDI-DI: 08033976235215 
 

 

Produto de uma única utilização 
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Cassete para inclusão de macrosecções. 
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 
Cassetes para inclusões histológicas de macro-secções de amostras histológicas, dotadas de um duplo sistema de fecho que 
garante uma vedação perfeita durante o processamento. 
São feitas em resina acetálica: este material possui ótima estabilidade às altas temperaturas, aos tratamentos no microondas, 
aos solventes, aos ácidos e às bases; é, assim, ótimo para o processamento e a inclusão de peças em parafina. 
A identificação dos conteúdos é facilitada pelas superfícies rugosas presentes n os três lados da cassete, adequadas à escrita com 
lápis, com canetas de histologia (código 11-50 ou 11-400). 
Relativamente às tradicionais cassetes para macro-secções, as SuperMegaCassette Bio-Optica têm alguns orifícios de maiores 
dimensões. Isto permite que a parafina adira melhor, durante a fase de inclusão, de modo a evitar rupturas acidentais do bloco 
durante o corte no micrótomo. 
As SuperMegaCassette são produzidas com o máximo das nossas competências técnicas, pelo que, devido à complexidade das 
próprias Biocassetes e à tipologia de material utilizado, deve considerar-se fisiológica uma quantidade de cassetes defeituosas 
equivalente a 5.000 PPM (Partes Por Milhão), correspondente a uma percentagem de 0,5%. 
Dentro desta quantidade não se aceitam reclamações e/ou pedidos de substituição ao abrigo da garantia. 
 
Especificações  

Especificações técnicas 

Composição química Resina acetálica (polioximetileno poliacetal).  

Dimensões internas 62 x 48 x 14 mm 

Dimensões externas 73 x 53 x 16 mm 

Embalagem 
Embalagem primária Dispensador em cartão resistente, dotado de abertura 

frontal para facilitar a extração das cassetes. 

Embalagem secundária Caixa de cartão 

Conservação 

Condições de 
armazenamento 

Dada a tipologia de produto, não estão previstos 
particulares modos de conservação e armazenamento. 

Estabilidade O produto é considerado estável ao longo do tempo. 

Validade Não aplicável a esta tipologia de produto. 

Advertências e precauções 

Modo de utilização Não previstas para esta tipologia de produto. 

Classificação do produto 

O produto destina-se à utilização profissional de laboratório 
para profissionais de saúde. O produto não está classificado 
como perigoso do ponto de vista químico. Não estão 
previstas advertências e precauções particulares para este 
tipo de produto.  

Eliminação Elimine segundo as normativas vigentes. 

Recomendações 
É recomendável, em caso de incidente grave, informar 
imediatamente a Bio-Optica Milano S.p.A. e as autoridades 
competentes 
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