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Lastnosti

Blagovna znamka ABENA

Podznamka Classic

Velikost S

Barva Blue

Lastnosti Teksturirano na prstih, brez lateksa, srednji oprijem, zvita manšeta, občutljivo

Enkratna ali večkratna uporaba Enkratna uporaba

Material Nitrilu

Tehnične sestavine Nitrile NBR, Potassium Hydroxide, Zinc oxide, ZDEC, ZDBC, Sulfur, Titanium Dioxide, Wingstay 
L, Chlorine

Dolžina/globina 240 mm

Širina 86 mm

Debelina 0,08 +/- 0,02  mm

Certifikati CAT III, CE, Materiali za stik z živili, MD

Kategorija CE CAT III

Razred CE Class I

Standardi za proizvode ali preskuse AQL 1.5, EN 374-1:2016 Type B KPT, EN 374-5:2016 VIRUS, EN 420, EN 455

Direktive, uredbe in zakoni MDR (EU) 2017/745, 425/2016/EU, Uredba (ES) 1935/2004, BEK 681 25.05.2020, 
2023/2006/ES

Navodila za shranjevanje Shranite suho, čisto in pri sobni temperaturi.

Navodila za odstranjevanje izdelka Razvrstite kot plastiko. Če je kontaminirano, zavrzite kot klinični odpadek.

   
Pakiranje

Enota Sestavine Dolžina Širina Višina EAN koda

karton 2000 kos 39.5 cm 26 cm 25.5 cm 5703538437908

zavitek 200 kos 24 cm 12.3 cm 7.4 cm 5703538437892

par 2 kos 0 cm 0 cm 0 cm

ABENA Classic, S, blue, nitrilu
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Izdelki, označeni z MD, so razvrščeni kot medicinski pripomočki.

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 
medicinskih pripomočkih.

Simbol steklenih vilic zagotavlja, da izdelki izpolnjujejo zahteve evropske zakonodaje za materiale, ki pridejo v stik z živili. Simbol 
ni obvezen na izdelkih, ki se uporabljajo pri stiku s hrano, se pa priporoča.  

Za vso osebno zaščitno opremo kategorije III (OZO) je potrebna odobritev neodvisnega izvajalca. Izdelkom kategorije III bo 
priložena številka priglašenega organa za preverjanje varnosti izdelka s strani tretje osebe.

Izdelek ne vsebuje lateksa. Rokavica ima teksturirano 
površino na prstih. 

Rokavica ima srednji oprijem. 

Rokavica je dolga 240 mm. Ta standard določa zahteve 
za rokavice, ki ščitijo pred 
nevarnimi kemikalijami in 
mikroorganizmi. Ta del 
standarda opisuje odpornost 
rokavic na bakterije, glivice in 
viruse.

Ta standard določa 
zahteve za rokavice, ki 
ščitijo pred kemikalijami 
in mikroorganizmi. Tip B 
je testiran na prepustnost 
vsaj 30 minut s kemikalijami 
natrijev hidroksid 40%, 
vodikov peroksid 30% in 
formaldehid 37%.

Standard določa zahteve za 
zaščitne rokavice glede na 
splošne zahteve in načine 
testiranja.

EN 455 je sestavljen iz 
štirih standardov, po 
katerih morajo biti rokavice 
testirane, da ustrezajo 
uporabi v medicinske namene. 
Ta standard določa zahteve 
za medicinske rokavice za 
enkratno uporabo.
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