
CLEAN-DON™ 
technológiával az 

aszeptikus beöltözés 
megkönnyítéséért

Alacsony szöszölésű, légáteresztő 
SMS-anyagból készül, így 
szövetszerű érzetet keltve

Kényelmes, biztonságos 
illeszkedés 

Kimtech™

A5 steril csuklya

A Kimtech™ A5 steril csuklyák jellegzetessége a 
fejlett CLEAN-DON™ technológia, melyet az egyszerű, 
biztonságos és hatékony steril beöltözés érdekében 
alakítottak ki. Az aszeptikus beöltözési technika 
használata időt takarít meg, ugyanakkor csökkenti a 
szennyeződés veszélyét, valamint a csuklyák alkalmasak 
az ISO 5. osztályú és EU GMP A osztályú steril 
tisztaterekben történő használatra. 

A csuklya belső részén található jól látható kék vonal 
jelzi azt a pontos helyet, ahol a ruhát az aszeptikus 
beöltözéshez meg kell fogni. A csuklya a szennyeződés 
elkerülésének érdekében kifordítva van összehajtogatva, 
a felvételét pedig a hátulján elhelyezett lehúzható 

megkötők segítik. A steril tisztatéri csuklyák nagy 
teljesítményű, szövetszerű érzetet keltő SMS-anyagból 
készültek. Az alacsony szöszölésű szövet nagy 
szilárdságú kötött és triplán tűzött varratokkal 
rendelkezik, továbbá megfelel a Helmke Drum teszt I. 
kategóriájának.

A rugalmas csuklya kényelmes, biztonságos és 
univerzális viselet, a további sterilitás biztosításának 
érdekében pedig egyenként vákuumcsomagolva kapható. 
Ez a hatékony csomagolás egyben a helyszükségletet 
is csökkenti, így több termék fér el az öltözőhelyiség 
tárolórészében.
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Főbb jellemzők 
	› Fejlett CLEAN-DON™ technológiával a gyors, egyszerű és 
megfelelő aszeptikus beöltözés érdekében
	› A kényelmes csuklyák univerzális méretben kaphatók, és 
alacsony szöszölésű, légáteresztő, szövetszerű érzetet 
keltő SMS-szövetből készülnek
	› A szennyeződésekkel szembeni védelemről a kiváló 
minőségű, nagy sterilitásbiztosítású anyag, valamint 
a nagy szilárdságú kötött és triplán tűzött varratok 
gondoskodnak
	› Egyenként vákuumcsomagolva

Megfelelőség biztosítása 
	› III. kat. PPE a 2016/425/EU rendeletnek megfelelően
	› 6. típusú, (PB) EN 13034 szerinti tanúsított, korlátozott 
védelem fröccsenő vegyszerekkel szemben
	› A megfelelőségi és a sterilitási tanúsítvány a LOT-szám 
alapján elérhető az interneten 

Minőségi előírások
	› Alkalmas az ISO 5. osztályú és EU GMP A osztályú steril 
tisztatéri környezetekhez 
	› Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer szerint gyártva
	› 10-6 sterilitásbiztosítási szint 
	› Részecsketisztasági szint, Helmke Drum teszt, I. kategória 
	› Sterilizálás az ISO 11737-1/-2 szabványok szerint 

Alkalmazások
	› ISO 5. osztály és EU GMP A osztály
	› Aszeptikus feldolgozás
	› Parenterális gyógyszerek gyártása
	› Biotechnológia
	› Gyógyszerészeti elegyítés
	› Szemészeti termékek gyártása
	› Aszeptikus munkahelyi csuklya

Alacsony szálleadású anyag,  
amely szövetszerű érzetet nyújt

Nagy szilárdságú kötött 
és triplán tűzött varratok

Egyenként 
vákuumcsomagolva

Keressen fel minket a www.kimtech.eu címen, illetve kérdéseivel írjon e-mailt a következő címre: kimtech.support@kcc.com
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KimtechTM A5 steril csuklya

Kód Leírás Méret Összesen/
kartondoboz

25797 Csuklya 
megkötőkkel Egyetemes 100

36072 Beépített csuklya 
és maszk Egyetemes 75

47677 Beépített csuklya 
és maszk XL 75

Megkötőkkel

Beépített maszkkal

Kimtech™ A5 steril csuklya


