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Obrazna maska z elastičnimi ušesnimi
zankami, tip IIR, Abena Excellent,
3-plastno, blue, enkratna uporaba
Tip IIR v skladu s standardom EN 14683:2019
Z elastičnimi ušesnimi zankami
Mehka in udobna
Odporna na tekočine pri tlaku 120 mmHg
Nizka dihalna odpornost
Učinkovito filtriranje bakterij
Zmanjša se navzkrižna kontaminacija
Higiensko
Varčevanje s prostorom

Opis izdelka

Obrazna maska z mehkimi in močnimi elastičnimi ušesnimi zankami in sponko za nos za pravilno prileganje. Maska ima nizko dihalno odpornost in je
zelo učinkovita pri filtriranju bakterij. Namenjena je zdravstvenim delavcem za uporabo v operacijskih dvoranah ali drugih zdravstvenih okoljih s
podobnimi higienskimi zahtevami, da se zmanjša navzkrižna kontaminacija. Delovno okolje je zaščiteno pred prenosom in uporabnik proti pršenju ali
brizganju pri tlaku 120 mmHg.

Osnovno ime

Obrazna maska z elastičnimi ušesnimi zankami, tip IIR

Blagovna znamka

Abena

Podznamka

Excellent

Barva

Blue

Funkcije

Ultrazvočno, nesterilno

Enkratna ali večkratna uporaba

Enkratna uporaba

Material

Aluminij, PP, spandeks

Dolžina/globina

17 cm

Širina

18 cm

Število plasti

3-plastno

Certifikati

CE

Razred CE

Class I

Standardi za proizvode ali preskuse

EN 14683:2019+AC:2019

Direktive, uredbe in zakoni

2017/745/MDR

Navodila za shranjevanje

Shranite na suhem mestu, pri sobni temperaturi, brez sončne svetlobe.

Navodila za odstranjevanje izdelka

Zavrzite z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Če je kontaminirano, zavrzite kot klinični
odpadek.

Navodila za odstranjevanje embalaže

Lahko se reciklira ali sežge.

Navodila za uporabo/nanašanje

Namestite nosni del in položite masko na obraz; pazite, da pokrijete nos in usta. Zanke zataknite okoli ušes. Masko se namesti tako, da je obarvana
plast obrnjena navzven, in vedno mora biti popolnoma raztegnjena.
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Pakiranje
Enota

Sestavine

Dolžina

Širina

Višina

EAN koda

karton

90 zavitek

0.545 m

0.323 m

0.373 m

5703538442964

zavitek

15 zavitek

0.3 m

0.115 m

0.26 m

5703538442957

zavitek

10 kos

5703538442940

Oznaka CE zagotavlja, da je izdelek varen za uporabo in skladen z vsemi varnostnimi ukrepi. Oznaka CE pomeni Conformité
Européenne (Evropska skladnost) in jo najdemo predvsem na elektronski opremi, varnostni opremi, gradbenih izdelkih in medicinski
opremi.

Izdelek je ultrazvočno
zatesnjen.

Kirurška maska za obraz
je tipa IIR (zaščita pred
vdorom tekočin) v skladu s
standardom EN 14683.

Izdelek ne vsebuje lateksa.
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Izdelek je namenjen samo
enkratni uporabi.

