
Kimtech™

Sterilní rukáv 
Kimtech™ A5 

Disponuje technologií 
CLEAN-DON™ pro snazší 

aseptické oblékání 

Vyroben z prodyšné a příjemné 
látky SMS s nízkou vláknivostí

Pohodlný, bezpečný střih

Sterilní rukávy Kimtech™ A5 poskytují skvělou 
kombinaci kvality a pohodlí, jakož i spolehlivou 
sterilní ochranu čistých prostor, které můžete 
důvěřovat. Mají průměrnou účinnost filtrace bakterií 
(BFE) 96 % a jsou vyrobeny z prodyšné SMS tkaniny 
ze 100% polypropylenu, která uživateli skýtá pohodlí 
srovnatelné s nošením textilních materiálů. 

Výrazná modrá čára na vnitřní straně rukávu 
naznačuje správné místo pro uchopení při 
aseptickém oblékání, což snižuje riziko kontaminace 

vnější strany rukávu. Integrovaná smyčka na palec 
zabraňuje ohrnování rukávu a odhalování paže nebo 
zápěstí 

Rukávy se pohodlně, bezpečně a univerzálně 
přizpůsobují uživateli. Dodávají se jednotlivě 
zabalené ve vakuovém balení pro zajištění 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 
	› Disponuje pokročilou technologií CLEAN-DON™ pro 
rychlé, jednoduché a aseptické oblékání 
	› Pár ve vakuovém balení
	› Vhodné pro sterilní čisté prostředí EU GMP ISO 5 třídy A 

Zajištění shody 
	› OOP kat. I podle nařízení (EU) 2016/425
	› Certifikace konformity a certifikace sterilizace podle 
dávky k dispozici online 

Jakostní normy
	› Vyrobeno v souladu se systémem kvality ISO 9001
	› Úroveň zajištění sterility 10-6 

	› Sterilizace v souladu s ISO 11737-1, -2

Použití
	› Aseptické zpracování
	› Výroba původních léčiv
	› Biotechnologie
	› Farmaceutická výroba z meziproduktů
	› Výroba oftalmologických produktů

Sterilní rukáv Kimtech™ A5

Délka 45 cm

Integrovaná smyčka na palec

Tkanina s nízkou vláknivostí

Test tkaniny Testovací metoda Výsledek

Test uvolňování 
pevných částic 
(Helmke Drum)

IEST-R-CC003.3 Kategorie 1

Účinnost filtrace 
bakterií (3,0μm) ASTM F2100 96 %

Účinnost filtrace 
bakterií (0,5μm) ASTM F2299 94 %

Test prováděný na tkaninách používaných u všech sterilních úborů do čistých prostor 
Kimtech™ A5.

Sterilní rukáv KimtechTM A5

Kód Délka Celkem/balení

36077 45 cm 100 párů

Navštivte naše stránky www.kimtech.eu nebo se na nás v případě dotazů obraťte e-mailem:  
kimtech.support@kcc.com
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