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Embalagem para Despacho de Gerador - EDG®

Estojo Componente Suprimento do Gerador - CSG®
&



Empresa Brasileira 
Com expertise de mais de 20 anos 

no mercado de Medicina Nuclear

Produtos e serviços especializados na área da saúde.



Área de Engenharia com desenvolvimento de novos produtos;

Produtos certificados, inovadores e de qualidade, 

que promovem a segurança e agilidade; 

Portfolio com mais de 13 produtos, sendo eles produtos

médicos e embalagens eletrônicas, descartáveis e retornáveis;

Certificação ISO 9001:2015 para projeto, desenvolvimento e

montagem de embalagens.



www.mmconex.com.br 

A MMCONEX
SEDE

Sede própria;
Localizada no centro de  São Paulo;
Possui – 700m², divididos em 4 andares;

Áreas de atuação na unidade: 

Recursos Humanos;
Fiscal/ Contábil;
Marketing;
Comercial;
Engenharia;
Negócios Internacionais;
Compras;
Planejamento e Logística;
Qualidade;
Produção.



www.mmconex.com.br 
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EMBALAGEM PARA DESPACHO DE GERADOR - EDG®



APLICAÇÃO:

Armazenamento e transporte do Gerador de Tecnécio 99m e seus respectivos componentes.

OBJETIVO: 

Transportar em uma única embalagem o Gerador de Tecnécio 99m com os frascos de 
vácuo e  cloreto de sódio, utilizados no processo de eluição.  

Barreira de Chumbo: Auxílio na redução da exposição a radiação.

2 em 1: Agrega em suas laterais o estojo CSG®, que possui frascos de vácuo e
cloreto de sódio.

Praticidade no Despacho: Número reduzido de componentes simplificam o
manuseio.

Certificação: Embalagem certificada pelo órgão CDTN (Centro de Desenvolvimento
de Tecnologia Nuclear) segundo a norma: CNEN-NE-5.01 (Transporte de Materiais
Radioativos).

VANTAGENS DO EDG®

EMBALAGEM PARA 
DESPACHO DE 

GERADOR - EDG®
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PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS 

EDG®
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MULTIPLICIDADE: 
Embalagem destinada ao transporte do Gerador de Tecnécio 99m, junto com os frascos de cloreto de sódio e vácuo, necessários 
para a eluição do medicamento.

EFICIÊNCIA PRODUTIVA:
A EDG® é um recipiente multifuncional e compacto em forma de monobloco, o que agiliza a cadeia produtiva, aumentando a 
segurança no manuseio, transporte e armazenamento.

A EDG® é composta por monobloco, barreira de chumbo e  estojo 

CSG®, visando minimizar a exposição à radiação e possibilitar o 

transporte conjunto dos frascos de cloreto de sódio e vácuo, 

necessários na eluição do medicamento.



ESTOJO COMPONENTE SUPRIMENTO DO GERADOR - CSG®



APLICAÇÃO: Transporte de 14 frascos de cloreto de sódio e vácuo, para
alimentação do Gerador de Tecnécio 99m.

OBJETIVO:

Manuseio prático e ágil em conjunto com o Gerador.

Praticidade: Abastecimento do Gerador de Tecnécio 99m.

Estoque Reduzido: Acondicionamento do estojo nas laterais do EDG®.

Versatilidade: Sistema TLT® – Trava/Lacre/Trava, após o rompimento do lacre,
retorna para o travamento inicial.

VANTAGENS DO CSG®

Formato e Angulação: Facilita o manuseio do médico.

Visibilidade: Em função da transparência do produto é possível identificar claramente o frasco transportado.

Customização: A embalagem pode ser personalizada/adaptada (tamanho, espessura) de acordo com a necessidade do
cliente.

VANTAGENS 
CSG®
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FORMATO E ANGULAÇÃO: 

Encaixe perfeito nas laterais internas da embalagem CSG®, dispositivos que favorecem o empilhamento da embalagem após 
removidos da EDG ®,  berços e encaixes que permitem acomodação segura e estável dos frascos.

INVIOLABILIDADE:

A trava TLT® – Trava/Lacre/Trava, mantém a função de travamento mesmo depois de rompido o lacre do estojo CSG ®, 
garantindo a inviolabilidade e minimizando os riscos de contaminação.

PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS E 

COMPONENTES - CSG®
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CERTIFICAÇÃO

As embalagens MMConex obedecem aos requisitos de segurança estabelecidos na norma CNEN-NE-

5.01(Transporte de Materiais Radioativos” onde antes da fabricação passam por testes realizados pelo

Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear – CDTN para obtenção do Certificado de Qualificação

de Embalagem.

 Resultado: Todos os resultados estão conformes. 



Conheça mais sobre as áreas de atuação da MMConex:

Saiba mais em: 
www.mmconex.com.br ou 

consulte-nos pelo 
telefone (11) 3855 4050

Embalagens Produtos para Saúde

Representações

http://www.mmconex.com.br/
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Obrigada!


