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DermaShield®

OCHRANA PRODUKTŮ NEOPREN POSTŘIK

KÓD #

73-711 N.A.

MATERI-
ÁL
PODŠÍV-
KY

MATERI-
ÁL
POVRS-
TVENÍ

PROVE-
DENÍ
ÚCHOPU

PROVE-
DENÍ
MANŽETY

TLOUŠ-
ŤKA MM

NEP-
UDR-
OVA-
NÉ

AQL BARVA VELIKOST
EN

DÉLKA
MM BALENÍ

Neopren
Zdrsnělé
konečky
prstů

Obroubená 0.175 Ano 0.65 Zelená 6, 6.5, 7, 7.5,
8, 8.5, 9 310 Viz. níže

73-721 N.A. Neopren
Zdrsnělé
konečky
prstů

Obroubená 0.175 Ano 0.65 Zelená 6, 6.5, 7, 7.5,
8, 8.5, 9 310 Viz. níže

POPIS
• Rukavice DermaShield® vyrobené z polychloroprenu jsou

technicky nejvyspělejší sterilní rukavice dostupné dnes na trhu.
• Neobsahují latexové proteiny a akcelerátory, takže minimalizují

oba typy alergií spojené s přírodním kaučukem, typ I i typ IV.
• Ačkoli DermaShield® poskytují stejné pohodlí a pružnost jako

rukavice z přírodního kaučuku, a to za podobnou cenu, jejich
neoprenové složení nabízí lepší chemickou odolnost. A nová
obroubená manžeta zabraňuje shrnutí rukavice dolů, což
přináší zvýšenou ochranu. DermaShield®: pro optimální
ochranu pracovníků i produktů.

• DermaShield® 73-711 jsou sterilní.
• DermaShield® 73-721 jsou k dispozici pro nesterilní

kontrolovaná prostředí.

POZNÁMKY
• Complies to EN455 parts 1 and 2

Nejpokročileji řešené rukavice v oblasti prevence
alergií
ZÁKLADNÍ PRŮMYSLOVÁ
ODVĚTVÍ

IDEÁLNÍ APLIKACE
• Sterilní výroba léků
• Biotechnologie
• Výroba lékařského zařízení
• Manipulace s cytostatiky

KATEGORIE III

BALENÍ
73-711:
Balení po páru: Rukavice jsou baleny po jednom páru
v polyetylénovém sáčku, zataveném v polyetylénovém obalu; 10
párů v zataveném polyetylénovém sáčku; 5 zatavených
polyetylénových sáčků v hlavním sáčku; 4 hlavní sáčky v krabici;
200 párů na karton. Všechny obaly jsou potištěny IPA-odolným
inkoustem, který je vhodný pro čistá prostředí. Polyetylénové sáčky
mají snadno roztrhnutelné otevírání. Rukavice jsou trojitě baleny
pro vynikající kontrolu kontaminace.

73-721:
Hromadné balení: 20 pravých a levých rukavic je baleno
v oddělených přihrádkách v jednoduše otevíratelném
polyetylénovém sáčku s perforovanou linií; 1 polyetylénový sáček
ve vakuově svařeném polyetylénovém sáčku; 2 polyetylénové
sáčky v hlavním vakuově svařeném polyetylénovém sáčku, 5
hlavních polyetylénových sáčků na krabici; 200 párů na karton.
Všechny obaly jsou potištěny IPA-odolným inkoustem, který je
vhodný pro čistá prostředí. Rukavice jsou trojitě baleny pro
vynikající kontrolu kontaminace.


