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BiopSafe® 
Packaging

BiopSafe® is een innovatieve oplossing voor het veilig opslaan van een biopt, zodat medisch personeel 

niet wordt blootgesteld aan formaldehyde. Het slimme systeem bestaat uit een praktische container met 

een formaldehyde-houdende capsule in de dop. Alle handelingen vinden plaats in de hermetisch afgesloten 

container, waardoor geen formaldehyde vrij komt en de veiligheid van medisch personeel gewaarborgd is.



BiopSafe® Packaging

Het geheim zit in de dop
Het slimme BiopSafe® systeem bestaat uit een praktische container met een formaldehyde-houdende 

capsule in de dop. Wanneer het biopt op de bodem van de container is geplaatst, kan de dop dicht geschroefd 

worden. Door middel van een druk op de knop bovenop de dop, wordt vervolgens de formaldehyde in de 

gesloten container vrijgegeven. Door de solide schroefsluiting kan geen formaldehyde vrij komen en is de 

veiligheid van medisch personeel gewaarborgd.

Productspecificaties

BiopSafe® medische kunststof biopsie container compleet met gepatenteerde 

doseerdop. Voor laboratorium, research en analytische toepassingen van het 

bewaren van een biopt tot aan de medische analyse. 

•	 Verkrijgbare inhoudsmaten: 20ml en 60ml. 

•	 Maximum formaat van het te bewaren biopt: 1 cm3 (20ml biopsie 

container) en 3 cm3 (60ml biopsie container).

•	 De doseerdop is voorzien van formaldehyde 4% in waterige oplossing 

(10% formaline oplossing) en <2,5% methanol. 

•	 Safety data sheet volgens (EC) No. 1907/2006. 

Voordelen

•	 Voorkomt blootstelling aan formaldehyde.

•	 Geen formaldehyde contaminatie.

•	 Waarborgt uw accreditaties.

•	 Bespaart tijd en zorgt voor behoud van focus.

Verpakkingen Kwaliteit Service Logistiek

Waarom APG Europe?
Met APG Europe haalt u een betrouwbare partner in huis met een kwalitatief sterk totaalaanbod. Met de 

meest	optimale	en	actuele	verpakkingen,	chromatografie	accessoires,	 logistieke	oplossingen	en	deskundig	

QA/QC support. Als Totaal Verpakkingsmanagement Partner, zetten wij ons voortdurend in voor het zoeken en 

ontwikkelen van kwalitatieve verpakkingstechnologieën en logistieke oplossingen, afgestemd op uw vragen 

en de ontwikkeling van uw product. Samen met u bespreken we de best mogelijke oplossingen én helpen we 

om het succes te boeken dat u zoekt.


