
Transportzakken voor organen 
en weefsels voor transplantatie

LIFE STARTS WITH US



Elke donatie van menselijke organen en weefsels is kostbaar.

Het transport is één van de kritieke fasen in het transplantatieproces. 
Het te transplanteren orgaan of weefsel moet zo min mogelijk schade oplopen.

Beschermd door een meervoudige steriele barrière moet het uitgenomen orgaan 
volgens de geldende aanbevelingen in een voor dit gebruik bestemde container worden 
geplaatst en vervoerd.

HYGIËNISCH : Beldico orgaantransportzakken zijn steriel en voor eenmalig gebruik en beperken 
daarmee het risico op infectieuze besmetting of beschadiging van het transplantaat.

VEILIG EN RISICOVRIJ: Elke zak is handmatig gecontroleerd om de afwezigheid van lekken te 
verifi ëren. Het transplantaat blijft gedurende het volledige transport beschermd.

  PRAKTISCH : De Beldico sets bestaan uit zakken van verschillende afmetingen om zo goed 
mogelijk aangepast te zijn aan de afmetingen voor elk te transplanteren orgaan of weefsel.

  FLEXIBEL : De Beldico sets zijn geschikt voor elk type menselijk orgaan of weefsel, als de maat 
van de gekozen orgaantransportzak volgens de arts geschikt is.

Vervoer transplantatie-organen en -weefsels
in alle veiligheid met de steriele zakken 
voor orgaantransplantatie van Beldico

Beldico orgaantransplantatiezakken zijn steriele medische hulpmiddelen voor eenmalig 
gebruik ontwikkeld om te voldoen aan precieze specifi caties om menselijke organen en 
weefsel in alle veiligheid te kunnen vervoeren.

De zakken worden aangeboden als praktische sets om aan de behoeften van de 
zorgverleners te voldoen en zijn voorzien van een aangepast sluitsysteem. Sommige zakken 
zijn voorzien van niet-verwijderbare, voorgedrukte etiketten om zorgverleners te helpen bij de 
exacte identifi catie van de te transplanteren inhoud (bv.: linker tibia, rechter femur enz.).

Beldico orgaantransportzakken kunnen 
tot -80°C worden bevroren en zijn 
compatibel met de meest gebruikte 
conserveringsvloeistoffen voor het 
transport van menselijke organen en 
weefsels.

8357999 HPF0578 FEMORAL TRANSPLANT+ 2 BAGS 1 zak 18x35 cm
1 zak 25x46 cm 

Enkele verpakking
50 st/doos

8357987 HPF0651 SACS PR TRANSPL. DE FOIE M1 3 zakken 51x55 cm
1 zak 18x34 cm

Dubbele verpakking
20 st/doos

8357995 HPF0653 SACS PR TRANSPL.DE REIN 2 zakken 25x35 cm
2 zakken 25x46 cm

Enkele verpakking
50 st/doos

8357960 HPF0654 SACS PR TRANSPLANT DE REINS-COEUR
3 zakken 25x35 cm
3 zakken 18x34 cm
1 zak 25x46 cm

Dubbele verpakking
10 st/doos

8357116 HPF5586 MOD TRANSPLANT BAG KIDNEY 4 zakken 25x34 cm
4 zakken 25x35 cm

Dubbele verpakking
25 st/doos

8357117 HPF5587 MOD.TRANSPL.BAG LIVER 3 zakken 55x50 cm
1 zak 25x35 cm

Dubbele verpakking
25 st/doos

8357118 HPF5588 MOD TRANSPLANT. BAG HEART 3 zakken 25x35 cm Dubbele verpakking
30 st/doos

8357119 HPF5867 TRANSPLANT KIDNEY BAG 4 zakken 25x35 cm
2 zakken 18x35 cm

Dubbele verpakking
10 st/doos

8357970 HPF6008 EMBALLAGE TISSUS  

2 zakken 25x70 cm
2 zakken 25x60 cm
3 zakken 25x50 cm
4 zakken 18x60 cm
4 zakken 18x50 cm1
3 zakken 18x34 cm
2 zakken 25x34 cm

Dubbele verpakking
10 st/doos

5100954 HPF6993 SAC TRANSPLANT OSSEUX 60X22CM  
1 zak 22x54 cm
1 zak 22x57 cm
1 zak 22x60 cm

Dubbele verpakking
25 st/doos

5100153 HPF9277 TRANSPLANT TRANSPORTATION BAG 
50X62CM 3 zakken 62x50 cm Dubbele verpakking

25 st/doos



Standaard kenmerken
Beldico luistert naar de gebruikers van zijn producten en heeft de orgaantransportzakkenset 
samengesteld volgens de behoeften die door zorgverleners zijn aangegeven en met inachtneming 
van de geldende regelgeving.

Omschrijving Steriele zakken voor transport van organen

Materiaal

Polyethyleen van lage dichtheid (LDPE)
Gegarandeerd latexvrij, zonder ftalaten, BPA of BPS
Recycleerbaar, hulpmiddel dat moet worden afgevoerd volgens de van toepassing zijnde 
procedures voor verwerking van ziekenhuisafval

Kleur Transparant en kleurloos

Type behandeling Sterilisatie NAS 10-6 met Gammastraling op 2,5 MRAD

Chemische compatibiliteit

• Fysiologische oplossing NaCl 0,9%
• UW-oplossing
• HTK-oplossing
• Celsior
• Euro-Collins-oplossing

Gebruiksvoorwaarden Kan tot -80°C worden ingevroren

Bewaar- en 
opslagomstandigheden Bij normale (kamer) omgevingstemperatuur en niet blootgesteld aan zonlicht

Geldigheidsduur van het product 5 jaar

Belangrijkstet
oepasselijke normen

EN ISO 11137-1 & 2 - Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg – Radiatie 
ISO 14644-1 & 2 - Schone ruimtes en bijbehorende gecontroleerde omgeving
EN ISO 10993-1 - Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen

L929 NRU Cytotoxiciteitstest (1 concentratie) - ISO
Intracutane injectietest - ISO
Kligman Maximization Test - ISO
Systemische injectietest - ISO 
Hemolyse – konijnenbloed – ASTM Direct en Indirect Contact
Bacteriële Endotoxines: overeenkomstig de Europese farmacopee

Europese Richtlijn 93/42/EEG Medisch hulpmiddel IIa

Beldico is ISO 13485 gecertifi ceerd en stelt zijn plasturgiedeskundigheid ten dienste van de 
ziekenhuiswereld voor het levensbehoud van de meest kwetsbare. 

Neonatologie : fl esjes, spenen, fopspenen enz.
Infuus : sets, verlengingen en accessoires
Aspiratie : lijnen en accessoires
Celtransfer : transfer- en opslaglijnen en -zakken voor mengsels van 
bloedstamcellen, plasma en conserveringsoplossingen
Transplantatie van organen : transportzakken
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BELDICO B.V.
Marketing 22b
NL-6921 RE Duiven
NEDERLAND
Tel : 0031 (0) 263 210 210
www.beldico.nl

BELDICO france S.A.S
ZA Node Park Touraine
Rue Gilles de Gennes-BP8
F-37310 Tauxigny
FRANCE
Tel : 0033 (0) 247 255 650
www.beldico.fr

Distributeurs
INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS N.V.
Waversesteenweg 1110/7 
1160 OUDERGEM 
Brussel
BELGIË
Tel : 0032 (0) 2 660 50 75
www.intermed.be

Fabrikant
BELDICO
Rue André Feher 3
6900 Marche-en-Famenne 
BELGIË
Tel : 0032 (0)84 31 37 80
www.beldico.be


