
Disponují technologií 
CLEAN-DON™ pro snazší 

aseptické oblékání

Vyrobena z prodyšné a příjemné 
látky SMS s nízkou vláknivostí

Pohodlný, bezpečný střih 

Kimtech™

Sterilní kapuce 
Kimtech™ A5

Sterilní kapuce Kimtech™ A5 disponují pokročilou 
technologií CLEAN-DON™ pro jednoduché, bezpeč-
né a efektivní oblékání. Aseptická metoda oblékání 
šetří čas a snižuje riziko kontaminace. Kapuce jsou 
vhodné pro použití ve sterilních čistých prostorách 
EU GMP ISO 5 třídy A. 

Výrazná modrá čára na vnitřní straně kapuce na-
značuje správné místo pro uchopení při aseptickém 
oblékání. Tato kapuce se dodává složená naruby, aby 
se předešlo kontaminaci, a se staženými šňůrkami 
na zadní straně pro usnadnění navlékání. Sterilní 

kapuce do čistých prostor jsou vyrobeny z vysoce 
účinného materiálu SMS, který je příjemný na dotyk. 
Tato tkanina s nízkou vláknivostí disponuje vysoce 
pevnou vazbou a trojnásobnými vnitřními švy a je ve 
shodě se zkouškou Helmke Drum kategorie I.

Díky své elastičnosti se kapuce pohodlně, bezpečně 
a univerzálně přizpůsobuje uživateli. Dodávají se 
jednotlivě zabalené ve vakuovém balení pro zajiště-
ní sterility. Toto účinné balení je také navrženo pro 
úsporu místa, aby se do skladu s oblečením vešlo 
více produktů.
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Nejdůležitější vlastnosti 
	› Disponují pokročilou technologií CLEAN-DON™ pro 
rychlé, jednoduché a aseptické oblékání
	› Pohodlné kapuce jsou k dispozici v univerzální velikosti 
a jsou vyrobeny z prodyšné a příjemné látky SMS 
s nízkou vláknivostí
	› Ochrana před kontaminací je zajištěna prostřednictvím 
sterilního materiálu s vysoce pevnou vazbou 
a trojnásobnými vnitřními švy
	› Jednotlivě vakuově balené

Zajištění shody 
	› OOP kat. III podle nařízení (EU) 2016/425
	› Certifikace: (PB) EN 13034 Typ 6, omezená ochrana proti 
chemickým rozstřikům
	› Certifikace konformity a certifikace sterilizace podle 
dávky k dispozici online 

Jakostní normy
	› Vhodné pro sterilní čisté prostředí EU GMP ISO 5 třídy A 
	› Vyrobeno v souladu se systémem kvality ISO 9001
	› Úroveň zajištění sterility 10-6 
	› Úroveň čistoty podle koncentrace částic – zkouška 
Helmke Drum test kategorie I 
	› Sterilizace v souladu s ISO 11737-1, -2 

Použití
	› EU GMP ISO 5 třída A
	› Aseptické zpracování
	› Výroba původních léčiv
	› Biotechnologie
	› Farmaceutická výroba z meziproduktů
	› Výroba oftalmologických produktů
	› Práce v aseptických kuklách

Tkanina s nízkou vláknivostí 
příjemná na dotyk

S vysoce pevnou 
vazbou a trojnásobnými 
vnitřními švy

Jednotlivě  
vakuově balené

Navštivte naše stránky www.kimtech.eu nebo se na nás v případě dotazů obraťte e-mailem: 
kimtech.support@kcc.com
®/™ Ochranné známky společnosti Kimberly-Clark Worldwide, Inc. nebo jejích poboček. © KCWW. Kód publikace: ID4850.15 CZ 07.20

Sterilní kapuce Kimtech™ A5

Kód Popis Velikost Celkem/
balení

25797 Kapuce se šňůrkami Univerzální 100

36072 Integrovaná kapuce 
s maskou Univerzální 75

47677 Integrovaná kapuce 
s maskou XL 75

Se šňůrkami

S integrovanou maskou

Sterilní kapuce Kimtech™ A5


