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Fartuch wierzchni ochronny - uniwersalny
 

Cena: 49,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Fartuch wykonany jest z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu + poliuretan. Fartuch odporny jest na działanie wody,
tłuszczów, soków trawiennych, enzymów oraz środków dezynfekujących. Produkt spełnia europejskie normy: PN-EN 340 i PN-EN 343,
ponadto tkanina została przebadana pod względem wytrzymałości na niską temperaturę do -50°C.

Wymiary: 80cm - długość, 90cm - szerokość.

Gramatura materiału: 350 gram/m²
Grubość materiału: 0,50 mm
Kolor: żółty

PN-EN 340 - Produkt spełniający wymagania szczegółowe normy PN-EN 340:2006 "Odzież ochronna - wymagania ogólne"
PN-EN 343 - Produkt spełniający wymagania szczegółowe normy PN-EN 343+A1:2008 "Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem"
-50ºC - produkt odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach

Zastosowanie:

W kuchni, przy przygotowywaniu posiłków, przy karmieniu, myciu i pielęgnacji pacjenta.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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