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FOLHA DE DADOS TÉCNICOS 
 
 

Starrsed Control Level N 
Fornecedor 

Mechatronics Instruments B.V. 
P.O. Box 225 

1620 AE Hoorn 
The Netherlands 

Telefone: +31 (0)229 - 29 11 29 
Fax: +31 (0)229 - 24 15 34 

QRR 049001 

  

Aplicação 
Starrsed Control é um material de controlo de qualidade de diagnóstico in-vitro para monitorizar a fiabilidade e precisão 
dos instrumentos e procedimentos da velocidade de hemossedimentação (VHS).  O produto está pronto a ser utilizado, 
consulte o manual do instrumento para obter instruções. 

Propriedades físicas e químicas 
Forma: Liquido. 

Cor: Opaco 

Odor: Inodoro. 

Temperatura de fusão: Não disponível. 

Ponto de ebulição: Não disponível. 
 

Ponto de inflamaçao: Não applicável. 

Auto-inflamabilidade: O produto não é auto-inflamável. 

Perigos de explosão: O produto não corre o risico de explosão. 

Pressão de vaport em 20°C: Não disponível. 

Densidade em 20°C: Não disponível. 
 

Valor de pH em 20°C: 7,5 

Solubilidade / Miscibilidade com água: Completamente misturável. 

Solventes orgãnicos: 0 % 

Àgua: Não disponível. 

Percentagem de substâncias sólidas: 1 % 

A versão mais recente da Ficha técnica de segurança do material está disponível no website www.rrmechatronics.com 

Armazenagem:/Embalagem 
Guarde a 18-30 °C. Guarde os tubos na vertical com a tampa no topo. 
O Starrsed Control é fornecido em embalagens plásticas contendo 6 tubos de amostra prontos a usar. Embalagem 
exterior CxLxA 14x12x3,5 cm. 

Validade 
Após produção: 18 meses, mas não mais que a data de validade 
Depois de abrir a embalagem: Máximo de 1 mês de 18 até 30 °C. 

Informação toxicológica 
Geralmente não é perigoso para a água. 

Disposição 
Recomendação: Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que chegue à canalização. 
Elíminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos. 
Meio de limpeza recomendado: Àgua, eventualmente com adição de produtos de limpeza. 

Mechatronics Manufacturing B.V. 
De Corantijn 13, 1689 AN Zwaag, The Netherlands 

 


