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DermaShield®

OCHRONA PRODUKTU NEOPREN ROZPRYSK
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Neopren Chropowate
opuszki Zawinięty 0.175 Tak 0.65 Zielony 6, 6.5, 7, 7.5,

8, 8.5, 9 310 Zobacz
niżej

73-721 nd. Neopren Chropowate
opuszki Zawinięty 0.175 Tak 0.65 Zielony 6, 6.5, 7, 7.5,

8, 8.5, 9 310 Zobacz
niżej

DESCRIPTION
• Wykonane z polichloroprenu rękawice DermaShield ® są

najbardziej zaawansowanymi technicznie sterylnymi
rękawicami dostępnymi obecnie na rynku.

• Nie zawierają protein lateksowych ani katalizatorów, dzięki
czemu ryzyko alergii typu I i IV na naturalną gumę zostaje
ograniczone do minimum.

• Rękawice DermaShield® cechują się taką samą wygodą i
elastycznością, jak rękawice gumowe i mają podobną
konkurencyjną cenę, jednak zawartość neoprenu gwarantuje
lepszą odporność chemiczną. Ponadto nowy mankiet ze
ściągaczem zapobiegający zwijaniu się rękawic i zapewniający
skuteczniejszą ochronę. DermaShield®: optymalna ochrona
produktu i pracownika.

• Rękawice DermaShield® 73-711 są sterylne.
• Rękawice DermaShield® 73-721 są dostępne w wersji

przeznaczonej do pracy w środowiskach niesterylnych o
parametrach kontrolowanych.

REMARKS
• Complies to EN455 parts 1 and 2

Rękawice najbardziej zaawansowane pod względem
ochrony przed alergiami
PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS
• Aseptyczna produkcja leków
• Przemysł biotechnologiczny
• Produkcja urządzeń medycznych
• Praca z substancjami cytostatycznymi

KATEGORIA III

PACKAGING
73-711
Pakowane parami: Rękawice są pakowane parami w etui PE
i zgrzewane koperty PE; 10 par na zgrzewany worek PE; 5
zgrzewanych worków PE na worek zbiorczy, 4 worki zbiorcze na
warstwę w kartonie; 200 par na karton. Wszystkie nadruki są
wykonywane przy użyciu zgodnego z normami pomieszczenia
sterylnego, odpornego na alkohol izopropylowy tuszu. Torebki PE
można łatwo otworzyć, oddzierając ich brzeg. Rękawice są
pakowane w potrójne torebki w celu uzyskania jak najlepszej
ochrony przed skażeniem.
73-721
Opakowanie zbiorcze: 20 rękawic prawych i lewych pakowanych
w osobne przegrody łatwego do otworzenia woreczka PE
z perforowanym otwarciem; 1 woreczek PE pakowany w worek PE
pakowany próżniowo; 2 worki PE w pakowanym próżniowo worku
zb zbiorczym PE, 5 worków zbiorczych PE w warstwie; 200 par
w kartonie. Wszystkie nadruki są wykonywane przy użyciu
zgodnego z normami.


