
Anexo 3:

Notas de aplicação

Saaticare® Hyphyl® é um produto projetado especialmente para a tira de teste de 
diagnóstico, que otimiza o processo de molhação da superfície das amostras.

Graças ao tratamento hidróflo personalizado, desenvolvido com a experiência de 
nossos engenheiros de P & D e tecido monoflamento uniforme, o Saaticare® Hyphyl®
permite um fluxo rápido e efetivo do líquido que garante uma baixa retenção de fluido
no interior (o volume do leito). O volume da cama ou a capacidade de retenção de 
uma multa o tecido é tipicamente três ou até quatro vezes menor do que uma 
membrana comum.

Isso signifca que, ao usar um tecido em vez de um fltro celulósico típico, é possível 
evitar a retenção de muito sangue durante o teste.

Além do revestimento, a SAATI oferece uma oportunidade para projetar com precisão 
o processo de molhação através da utilização de diferentes estruturas mecânicas de 
tecidos com tolerâncias geométricas precisas. Abaixo, você pode encontrar um 
exemplo que mostra as diferenças entre dois tecidos tratados com o mesmo 
tratamento hidrofílico:

PES 105/52 Hyphyl® é caracterizado por uma estrutura muito aberta; Não é capaz de 
espalhar completamente a gota, mas deixa 30% do líquido sobre a superfície. Este 
produto é melhor em relação à quantidade de líquido transferido por unidade de área.
PES 105/52 Hyphyl® é a solução ideal, se você estiver procurando um produto que 
precise de uma concentração de líquido relativamente alta para reagir 
adequadamente na área pequena.

Se a tira de teste for projetada para cobrir uma área ampla com uma quantidade 
muito limitada de líquido, PES 18/13 Hyphyl® é a melhor solução porque os efeitos de 
espalhamento sobre uma área são quatro vezes maiores que o PES 105/52 Hyphyl®. 
Além disso, este item, caracterizado por uma superfície plana e cheia, transfere uma 
quantidade maior de líquido para o substrato: 88% do total, graças ao baixo volume da
cama. O resultado: usando PES 18/13 Hyphyl®, a tira de teste reagirá mais 
rapidamente, dando um resultado previsível e preciso ao usar apenas a menor gota de
sangue.

Os gráfcos mostram uma comparação entre PES 18/13 Hyphyl e PES 105/52 Hyphyl 
tendo em consideração três parâmetros:



Volume Atravessado (Flow 
Through) é o volume de 
líquido efetivamente 
transferido para o 
substrato inferior.

Área molhada da base de 
queda

Volume voado por unidade
de área é a proporção 
entre  volume atravessado 
e área úmida.
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As especifcaççes técnicas listadas, a 
excepção feita para o diâmetro da rosca 
indicado com o seu valor nominal, são 
referidas ao valor médio aritmético das 
amostras de produção e estão sujeitas a 
alteraççes sem qualquer notifcação, de 
acordo com nossa política de melhoria 
contínua de nossos produtos.

Esta é apenas uma pequena 
seleção da possível gama de 
malhas SAATICare® Hyphyl® 
para tiras de teste de 
diagnóstico. O alcance da malha
completa está disponível 
mediante pedido.

PA (PA 6,6) = poliamida
PES (PET) = poliéster

1 também conhecido como 
Volume aberto

2 também referido como 
Volume da Cama

Volume de líquido transferido

SAATI Soluções personalizadas:

Tingimento Peças fabricadas, embalagens de camadas duplas ou múltiplas Em nossas 
instalaççes topo de gama, também fornecemos soluççes sob medida, garantindo 
qualidade superior e consistência de lotes para lotes dos produtos. Todos os produtos 
projetados para atendimento médico estão em conformidade com a USP Classe VI.

 Dyeing 

 Fabricated parts 



 Double or multi layers packaging

SUAS VANTAGENS:

 Impulso lateral rápido
 Volume de cama previsível e baixo
 Hidrifcabilidade otimizada
 Possibilidade de ter um custom-made
 Revestimento hidróflo

Os produtos SAATICare® 
são fabricados em salas 
limpas da classe 10 000 de 
acordo com o ISO UNI
9001 regulamentos e 
certificados para USP VI

Diagnóstico
• Espirômetro
• Bolsa de biópsia
• Tira de teste

Médico
• Bolsa de sangue
• Filtro de infusão
• Filtro de transfusão
• Oxigenador
• Filtro arterial
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SAATI AMERICAS CORP.
201 Fairview Street Extension
SC 29644 Fountain Inn
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SAATI S.p.A –   Sede Via 
Milano  14 
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Itália 
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E-mail: info.IT@saat..om
Website: www.saat..om

SAATI FRANCE SAS
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França
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SAATI DEUTSCHLAND GmbH
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SAATI INDIA PVT LTD. Plot no. 
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SAATI RUSSIA
23 Shvetsova str.
198095 São Petersburgo
Rússia
T: +79 062788343



Perfil da Empresa

A SAATI s.p.a é líder no desenvolvimento, produção e comercialização de 
monoflamentos de precisão de alta tecnologia e tecidos multiflamentos para 
aplicaççes industriais avançadas em vários segmentos de negócio.

SAATI -Filtração é especializada na produção de tecidos técnicos e componentes em 
poliamida, poliéster e olypropileno, com tratamentos de acabamento especiais.

Os produtos são utilizados em uma ampla gama de diferentes campos de fltração, 
como automotivo, água, indústrias médicas, acústica, setores de máquinas, fresagem, 
além de muitas outras aplicaççes industriais.

SAATI KOREA LTD.
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Dongan-gu
Anyang-Si Gyeonggi-do 431-
848
Coréia
T: +82 31 421 6957

SAATI Serigrafa Iberi.a S.A
12550 Almazora (Castellon)
Pol. Ind. 'El Mijares' C / 
Industria 13
Espanha
T: +34 964 550688

SAATI TECHNICAL FABRIC 
(TIANJIN) CO., LTD.
Cross of Saida 2nd Bran.h 
Road e Saida
Century Avenue,
Xiqing Área de 
Desenvolvimento E.onômi.o,
300385, Tianjin
P.R.C


