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Agulha OPU descartável para uso veterinário 

cow ova vacuuming needle... COVA Needle 
Registrado Nº715, Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas do Japão 

 

 

Ponta da agulha  
(sopro tratado) 
 

Tipo ALOKA/HONDA Tipo HITACHI Tipo C 

◎ Nossas agulhas COVA são... 

• Tipo unidirecional 

• De uso único, sem lavagem, secagem, esterilização ... 

• Tubo de aspiração já montado em tubo de PVC de 1500 mm de comprimento. 

• Tamanho da agulha: 17G x 500 mm (ALOKA), 17G x 490 mm (HONDA)  
 17G x 540 mm (HITACHI), 17G x 600 mm (Tipo C) 

Drenos de borracha de silicone para aspirar o tubo 
Tamanho Nº 9, Nº 2 

N.° 9 N.° 9(wljib) N.° 2(wlhub) 

Atenção: 
• Produto descartável de uso único  

• Não use se a embalagem estiver aberta ou danificada. 

• Para segurança e higiene, descarte o produto após o uso. 

• Armazene em local frio, seco e escuro. 

Força de penetração da agulha em folhas de borracha 

não revestida revestida com 
silicone 

◎ Conjunto de agulhas para coleta de óvulos guiada por ultrassom para vacas 

• Sondas de ultrassom aplicáveis Aloka, Honda, 
Hitachi e outros 

• Empacotadas individualmente 

• Esterilizadas por gás de óxido de etileno 

• 25 pçs/caixa 

◎ E mais... 
• Ponta da agulha com sopro tratado: Para imagem de 

monitor clara. 

• Já montada, embalada e esterilizada: Apenas abra e use-a. 

• Todas as partes (agulha, alça e tubo) estão firmemente 
presas para garantir a prevenção da separação. 

• Todas las partes (aguja, tirador y tubo) están firmemente 
unidas para garantizar que no se puedan separar. 

• As agulhas são revestidas com óleo de silicone (o 
mesmo das agulhas de injeção médicas) para uma 
manipulação leve e delicada. 

consulte os 
gráficos 


