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O PRODUTO

Além do sistema de fácil abertura já conhe-
cido (Tampa Easy Open), o RDF conta com 
uma nova funcionalidade para garantir, 
através de senha, ainda mais segurança e 
controle no acesso ao radiofármaco, o 
sistema de abertura TMC - Trava Mecânica 
 

 

O RDF - Recipiente para Despacho de 
Radiofármacos derivados do Flúor, foi desen-
volvido pensando na necessidade dos nossos 
clientes para despacho com uma blindagem.

 

A nova embalagem é mais compacta, 40% 
menor que o produto atual utilizado (RMD), 
além de ser 100% reciclável, reforçando o 
comprometimento com o meio ambiente.

 

Codificada. 
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TRAVA MECÂNICA CODIFICADA - TMC

2. Puxe o anel de 
abertura para romper 

a tampa Easy Open 
conforme página 3.

1. Ao receber a senha, 
posicione os 4 

números na direção 
das setas existentes 

na tampa.

Trava que garante o acesso 
ao radiofármaco após 
a aprovação do controle 
da qualidade do produtor,

 

 

através de senha.

*a TMC é um acessório do produto RDF, vendido como opcional.
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ARGOLA DE 
ABERTURA DA TAMPA

TAMPA ROMPIDA

Com uma mão apoiada no centro, puxe a 
argola de abertura no sentido vertical para 
rompimento da tampa, para o procedimento 
não é necessário auxílio de dispositivos 
externos. 

ABERTURA DA TAMPA EASY OPEN
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Para a retirada do anel pressione as travas 
com o dedo polegar e indicador ao mesmo 
tempo, e levante para desprender do 
suporte, conforme etiqueta fixada na trava.

SOLTAR ANEL DE ABERTURA

ANEL DE 
ABERTURA DA TAMPA

BLINDAGEM COM 
RADIOFÁRMACO



ARGOLA DE ABERTURA

TAMPA EASY OPEN

ANEL DE ABERTURA

BLINDAGEM

RECIPIENTE
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COMPONENTES DO RDF

TRAVA - TMC*

Acessório*

CILINDRO EXTRA*

SUPORTE ACOMODAÇÃO 
DA BLINDAGEM



  Sistema de abertura feita por meio da 
Tampa  sem auxílio de dispositivos 

Easy Open

    Controle de acesso ao radiofármaco com o 
uso de senha através da TMC - Trava Mecânica 
Codificada em embalagem descartável; 
     Garantia de acesso ao radiofármaco somen-
te após aprovação do controle da qualidade; 
  Adequação para acomodação do cilindro
e
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

 
   
Produto 100% Reciclável.

 externos;
   

 

 

 extra;



CERTIFICADO DE QUALIDADE

 O RDF é uma embalagem testada e qualifi-

cada pelo orgão CDTN - Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, 

conforme requisitos de segurança aplicáveis 

estabelecidos na norma CNEN-NE-5.01 

"Transporte de Materiais Radioativos"  
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sob o certificado: n° CQ-LEET-001/18 

 



Tel.: +55(11) 3855.4050
www.mmconex.com.br
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