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Conservantes que promovem maior 
estabilidade da amostra de urina

Tubo para Coleta de 
Urina CCM VACUETTE®
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O Tubo para Coleta de Urina CCM VACUETTE® mantém a 
amostra viável para cultura por até 48 horas à temperatura 
ambiente, sem necessidade de refrigeração.

A facilidade e rapidez da dissolução dos conservantes é um 
diferencial do tubo, em comparação a outros conservantes, 
garantindo a estabilização imediata da amostra.

Os Tubos para Urina CCM VACUETTE® são ideais para 
amostras que serão transportadas por muito tempo ou que 
têm um longo período até o processamento.

Tubo para Coleta de Urina CCM VACUETTE®

Plástico  
PET

Torna o tubo 
praticamente 

inquebrável 

Tampa  
Segura

À prova de  
vazamentos  e 
efeito aerossol 

ao abrir

Marca de 
preenchimento

O vácuo define com 
precisão a proporção 

de urina em relação 
ao conservante

O conservante preserva as amostras de urina 
por até 48 horas, à temperatura ambiente.

CCM  
Contagem & 

Cultura de 
Manitol

Design exclusivo para sua segurança e praticidade

As tampas dos Tubos para Coleta de Urina CCM VACUETTE®  
foram especialmente projetadas para garantirem segurança 
ao profissional da área da saúde, evitando o efeito aerossol 
ao abrirem os tubos.  Também são à prova de vazamentos, 
contribuindo para o transporte das amostras.

Sistema de Coleta de Urina Fechado: 
Ambiente de trabalho limpo e seguro

Quando a  urina é transferida ou aliquotada para outro 
recipiente, os profissionais da área de saúde estão expostos 
a riscos durante todo o processo de contato com as amostras 
contaminadas, que podem ser potencialmente infecciosas. 

Com o Sistema de Coleta de Urina Fechado da Greiner Bio-
One, a amostra coletada é transferida para o frasco através 
do dispositivo integrado ao frasco, evitando qualquer contato 
com a amostra.

Menos recoleta

Sem necessidade de refrigeração

Diagnósticos confiáveis

Aumento da segurança dos 
serviços prestados

Vantagens:
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