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Rękawiczki nitrylowe ABENA - czarne rozm. L - 100szt.
 

Cena: 24,90 pln

Opis słownikowy

Producent ABENA

Rozmiar
rękawiczki

L

Opis produktu
 

Bezpudrowe rękawiczki nitrylowe Abena A/S w kolorze czarnym produkowane w oparciu o innowacyjną technologię pozwalającą na
uzyskanie dużej elastyczności. Mniejsza grubość zapewnienia użytkownikowi lepsze czucia i dopasowania do dłoni natomiast
teksturowane opuszki palców zapewniają precyzję wykonywanych procedur. 

Produkt powstaje w wyniku wielokrotnego płukania i chlorowania produktu od wewnątrz, co prowadzi do pozbawienia jej pozostałości
resztkowych, a tym samym wyeliminowania wystąpienia reakcji alergicznych. Podczas produkcji nie wykorzystuje się dodatku
wulkanizatorów (przyspieszaczy).

Stanowią bardzo dobra barierę ochronną przed substancjami chemicznymi zawartymi w produktach dezynfekcyjnych oraz pracach z
materiałem septycznym. Produkt posiada podwójnie oznakowane: jako Wyrób Medyczny i Środek Ochrony Indywidualnej i jest
dopuszczony do kontaktu z żywnością zgodnie rozporządzeniem (WE) 1935/2004.

Charakterystyka:
Rodzaj rękawicy: diagnostyczna, ochronna
Surowiec: nitryl syntetyczny
Środek pudrujący: brak
Powierzchnia: gładka, tekstura na opuszkach palców
Wykończenie mankietu: równomiernie rolowany brzeg
Kształt: uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń

AQL: 1,5
Zgodność z normami: EN 455-1-2-3-4 ;EN 374, ISO 13845;
Gwarancja jakości: 3 lata
Deklaracja Zgodności: CE, PPE

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: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Rozmiar: L

Opakowanie: 100 szt.
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