
10 RAZÕES PARA USAR FILTROS BIOSAC 200
01.ELES SERVEM PARA PREPARAR OS CORPOS QUE NÃO PRECISAM DE 
QUALQUER PRÁTICA SANITÁRIA.
Tem sido demonstrado que esta técnica não requer nenhuma ação direta sobre o cadáver 
(entupimento, costura, etc...), já que a técnica Bio Sac 200 evita os fenômenos de putrefação e, 
portanto, qualquer sinal externo sobre o cadáver. Da mesma forma, em todos os testes pode-se 
observar que não há variação no pH do organismo.

02.SERVIR COMO PRÁTICA SANITÁRIA PARA PRESERVAR OS CADÁVERES QUE O 
EXIJAM E COMO PRÁTICA SANITÁRIA NAS TRANSFERÊNCIAS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS.
A técnica Bio Sac 200 está autorizada para uso em qualquer país, algo que o resto das técnicas 
utilizadas atualmente não são. O tempo necessário para preparar e preservar os cadáveres utilizando
a técnica Bio Sac 200 varia entre 5 e 10 minutos no máximo e garante sua preservação por entre 3 e 
35 dias, algo que nenhuma outra técnica garante atualmente.

03.USANDO OS FILTROS NÃO HÁ NECESSIDADE DE USAR O ARMAZENAMENTO A 
FRIO.
A finalidade das câmaras frigoríficas, de acordo com o regulamento, é "manter os cadáveres em 
câmaras ou carrinhos a uma temperatura adequada para a sua correcta manutenção e conservação 
até ao enterro ou cremação". Com a técnica do Bio Sac 200, estas câmaras ou carrinhos de mão já 
não são necessárias, pois garante a sua correcta conservação e manutenção até ao enterro ou 
cremação (totalmente garantida e testada por profissionais).

04.OS FILTROS PODEM SER COLOCADOS IMEDIATAMENTE APÓS A MORTE DA 
PESSOA TER SIDO CERTIFICADA.
Como estabelecido pelos resultados da técnica do Bio Sac 200, não há limite de tempo para a sua 
execução. Portanto, a partir do momento em que o corpo pode ser recolhido, ele pode ser colocado 
utilizando os filtros da técnica Bio Sac 200, já que é a única técnica reversível e não é incompatível 
com a vida, que é o estabelecido no regulamento da Polícia Mortuária de Saúde. Note-se que esta 
técnica pode ser utilizada quando o corpo é recolhido em hospitais, lares, casas de repouso, ou 
qualquer estabelecimento onde a funerária deva recolher o corpo para serviço

05.CORPOS PRESERVADOS COM ESTA TÉCNICA PODEM SER ENTERRADOS OU 
INCINERADOS SEM A NECESSIDADE DE REMOVER FILTROS.
Esta técnica é composta por produtos totalmente inócuos e biodegradáveis, por isso é respeitosa não
só das pessoas mas também do meio ambiente. Portanto, mesmo que os corpos sejam enterrados ou 
incinerados com esta técnica, não há expulsão ou emissão de gases contaminantes; pelo contrário, 
eles são convertidos em fertilizantes.



06. NENHUM DOS COMPONENTES DA TÉCNICA UTILIZANDO FILTROS BIO SAC 
200 É CANCERÍGENO, MUTAGÉNICO OU TERATOGÉNICO.
Os compostos desta técnica são carbonos activos puros, argilas naturais com uma impregnação 
sobre eles de 10% de permanganato de potássio. Todos estes compostos (incluindo a impregnação 
do permanganato que uma vez saturado é convertido em óxido de manganês que é um fertilizante) 
são orgânicos, pelo que nenhum deles tem qualquer toxicidade.

07.O CUSTO DO CONDICIONAMENTO E DAS PRÁTICAS SANITÁRIAS SÃO 
REDUZIDOS NOTAVELMENTE, ELES NÃO PRECISAM DE SISTEMAS DE 
VENTILAÇÃO NA SALA, INSTRUMENTOS OU OUTRAS CONDIÇÕES ESPECIAIS 
COMO AS TÉCNICAS TRADICIONAIS.
Actualmente, o custo de acondicionamento de um cadáver varia em média entre 80 e 160 euros 
mais IVA (incluindo a estadia do cadáver em câmara frigorífica). Com a técnica do Bio Sac 200, o 
custo é reduzido, uma vez que ficou provado, como já foi mencionado, que a boa manutenção e 
conservação do cadáver é garantida por um mínimo de 3 dias. Quanto à conservação temporária ou 
transitória com as técnicas actuais, o custo varia entre os 240 e 550 euros mais IVA. Com a técnica 
do Bio Sac 200, o custo seria reduzido.

08.A TÉCNICA É RESPEITOSA COM O MEIO AMBIENTE.
De acordo com as normas de Saúde Ambiental, devem ser cumpridos os requisitos mínimos para a 
expulsão ou emissão de gases poluentes nocivos ao meio ambiente. Com as técnicas actuais, as 
normas não estão a ser cumpridas, uma vez que os gases que são expelidos com estas técnicas são 
nocivos para a saúde, uma vez que estamos a falar de biocidas que estão estabelecidos nos 
regulamentos da UE e que são perigosos, de acordo com declarações como a OMS, são 
cancerígenos. A técnica Bio Sac 200, como já foi mencionado, é inofensiva tanto para a saúde 
humana como para o meio ambiente.

09.OS FILTROS BIO SAC 200 EXPIRAM 24 MESES APÓS A SUA FABRICAÇÃO.
Após vários anos de estudo dos filtros da técnica Bio Sac 200, ficou provado que com a manutenção
correcta dos recipientes em que esta técnica é comercializada, não perde qualquer eficácia durante 
muito tempo (a data de validade dos filtros é de 24 meses desde a sua fabricação).

10.EVITA RISCOS DE TRABALHO DAS TÉCNICAS TRADICIONAIS POR SER NÃO 
INVASIVO.
Como a técnica não envolve o manuseio do corpo morto, a possibilidade de correr riscos é 
totalmente improvável, o que significa que com as técnicas tradicionais o manuseio do corpo é 
constante e o risco é multiplicado.


