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A nova gama de identificação da Urano Vet

Compromisso com o bem-estar animal

Os novos Uranochip, com um tamanho de agulha cerca de 50% 
mais fina que os microchips de medida standard (15G e 16G vs 12G) 
minimizam o trauma da colocação do microchip.

Para garantir uma ótima penetração cutânea, os Uranochip incorporam 
um injetor com agulha muito afiada e lubrificada com silicone, 
tornando-a menos traumática, permitindo ao médico veterinário um 
maior compromisso com o bem-estar animal.

A dimensão reduzida do microchip não dificulta a leitura, pois os 
Uranochip garantem uma excelente leitura a grande distância.

Uranochip petite é um microchip de 
pequena dimensão, indicado para 
animais de qualquer tamanho.

Uranochip nano é o microchip mais 
pequeno do mercado, ideal para 
cães, gatos e espécies exóticas de 
pequeno tamanho.

Pequena dimensão, grandes vantagens

Fina, afiada e 
lubrificada

(15 G e 16 G)
Maior bem-estar animal

Seringa ergonómica
Fácil maneio

Ponto de Biogel
Evita a queda do 

microchip ao retê-lo 
no interior da agulha

Proteção contra perda indevida
 Implica exercer uma maior pressão 

para acionar o microchip

Revestimento com Parylene®

Sistema que previne a migração

1.4 mm de diâmetro (Petite)
1.25 mm de diâmetro (Nano)

Desenhado e 
fabricado na Europa

20 anos de garantía

Uranochip



Obtenha 
pontos em 
cada caixa

Ficha técnica: características

Conhece o nosso programa de fidelização?
Nas embalagens de Uranochip encontra um 

código QR para poder acumular pontos e 

obter numerosas ofertas.

Faça o download no seu 
smartphone, ou aceda no sítio:

fidelidade.campifarma.com

Microchip

Método de comunicação: radiofrequência passiva RFID FDX-B

Encapsulado em vidro biocompatível

Tamanho: Petite 1,4 x 8,3mm / Nano: 1,25 x 8,3mm
Peso: 25mg

20 anos de garantia de inativação

Revestimento de Parylene: polímero biologicamente inerte que minimiza a mi-
gração do microchip implantado

Injetor

Uranochip Petite:  Agulha de 15G biselada, afiada e 
lubrificada com silicone
Uranochip Nano: Agulha de 16G biselada, afiada e 
lubrificada com silicone

Injetor ergonómico de utilização única

Sistema de retenção que obriga a exercer uma maior pressão para poder acionar 
a aplicação, oferecendo proteção contra a perda

Ponto de biogel no interior da agulha que retém o microchip evitando a sua queda

Código Inicia com código de Portugal (620)

Embalagem

Injetor de utilização única, contendo 6 códigos de barras para uma 
cómoda gestão dos documentos de identificação

Blister totalmente adaptado para esterilização de dispositivos médicos

Processo de 
esterilização

Esterilização com óxido de etileno, permanecendo estéril durante 5 anos após a 
data de produção
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Distribuído por:
Campifarma, Lda
Avenida Pedro Álvares Cabral, 
Centro Empresarial Sintra-Estoril, V, Ed. E24
2710-297 Sintra

Fabricado por:
Smartrac Specialty GmbH
Gewerbeparkstr. 10
51580 Reichshof-Wehnrath
Germany


