
Popis produktu:

Jednorázové ochranné rukavice a rukavice pri vykonávaní vyšetrovania z
prírodného latexu, bez obsahu púdru, nesterilné, použiteľné z oboch strán. V
súlade s RL 93/42/EWG, EN 455:2000, PSA 89/686/EWG, EN 420:2003, EN
374:2003 a smernici o potravinách 1935/2004. CE-certifikácia: Kat III - vodotes-
né ochranné rukavice proti chemickému ohrozeniu. Lekársky výrobok triedy I.
Certifikácia kvality: ISO 9001, ISO 13485. Vonkajší povrch: textúrovaný, farba:
prírodná biela.

Balenie:

S, 100 ks/balenie Art.-č. 4451000400
M, 100 ks/balenie Art.-č. 4451000500
L, 100 ks/balenie Art.-č. 4451000600
XL, 100 ks/balenie Art.-č. 4451001900

Použitie | Oblasť použitia:

Jednorázové ochranné rukavice a rukavice pri vykonávaní vyšetrovania z
prírodného latexu, bez obsahu púdru, nesterilné, použiteľné z oboch strán, s
textúrovaným povrchom pre lepšie uchopenie v práci s vlhkými predmetmi. Vy-
značujú sa vysokou odolnosťou voči roztrhnutiu, elasticitou a dobrých pocitom
na hmat. Spĺňa požiadavky medicínskej oblasti, preto sú ideálne použiteľné ako
ochranné rukavice pri vyšetreniach, v oblasti zdravotníctva a ošetrovateľstva.
Na základe dobrého pocitu na hmat a pre jemné prsty sú ideálne pri precíznych
prácach (napr. v zubnom laboratóriu).

Bezpečnostné upozornenie:

Bezpečnostné opatrenie: Pred použitím otestujte rukavice vždy na možné
mechanické poškodenie (napr. diery alebo pukliny).

Skladovanie:

Skladovať v suchu a v tme pri teplote od 10°C do 30°C v originálnom balení,
chrániť pre vysokými teplotami, vlhkosťou, silným priamym svetlom a ozónom.
Pri skladovaní do 3 rokov si uchovajú stabilitu.

Odporúčanie produktu:

Ako alternatívu doporučujeme naše ochranné rukavice BRILLANT nitrilCOM-
FORT.

Názov produktu: BRILLANT latexCOMFORT
Oblasť produktov: Univerzálna HYGIENA
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Europaleta:

270 balení
Predajná jednotka:

balíček
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