
Kimtech™

A5 steril 
alkarvédő 

CLEAN-DON™ 
technológiával az 

aszeptikus beöltözés 
megkönnyítéséért 

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

Kényelmes, biztonságos 
illeszkedés

A Kimtech™ A5 steril alkarvédők a minőség és a ké-
nyelem olyan, magas értékű kombinációját nyújtják– a 
megbízható steril tisztatéri védelem mellett– amelyben 
bátran megbízhat. Átlagosan 96%-os baktériumszűrési 
hatékonysággal (BFE) rendelkeznek, és 100%-ban po-
lipropilén, légáteresztő SMS-anyagból készülnek, ami ké-
nyelmes, szövetszerű érzetet biztosít viselőjük számára. 

Az alkarvédő belsejében található, jól látható kék vonal 
jelzi azt a pontos helyet, ahol a ruhadarabot meg kell 
fogni az aszeptikus beöltözés során, így csökkentve az 

alkarvédő külső része szennyeződésének kockázatát. 
A beépített hüvelykujj-bújtató megakadályozza, hogy az 
alkarvédő visszacsússzon, és szabaddá tegye a kart vagy 
a csuklót. 

Az alkarvédők kényelmes, biztonságos és univerzális 
viselet nyújtanak, a fokozott sterilitás biztosítása érde-
kében pedig egyenként vannak vákuumcsomagolva. Ez 
a hatékony csomagolás egyben a helyszükségletet is 
csökkenti, így több termék fér el az öltözőhelyiség tároló-
részében. 



EN ISO 13982-1:
2004+A1:2010

6
EN 13034:

2005+A1:2009

0598

Főbb jellemzők 
	› Innovatív CLEAN-DON™ technológiával a gyors, 
egyszerű és megfelelő aszeptikus beöltözés érdekében 
	› Párban vákuumcsomagolva
	› Alkalmas az ISO 5. osztályú és EU GMP A osztályú steril 
tisztatéri környezetekhez 

Megfelelőség biztosítása 
	› I. kat. egyéni védőeszköz a 2016/425 számú (EU) 
rendelet szerint
	› A megfelelőségi és a sterilitási tanúsítvány a LOT-szám 
alapján elérhető az interneten 

Minőségi előírások
	› Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer szerint gyártva
	› 10-6 sterilitásbiztosítási szint 

	› Sterilizálás az ISO 11737-1/-2 szabványok szerint

Alkalmazások
	› Aszeptikus feldolgozás
	› Parenterális gyógyszerek gyártása
	› Biotechnológia
	› Gyógyszerészeti elegyítés
	› Szemészeti termékek gyártása

Kimtech™ A5 steril alkarvédő

45 cm hosszú

Beépített hüvely-
kujj-bújtató

Alacsony 
szöszölésű anyag

Szövetteszt Tesztelési 
módszer Eredmény

Részecskeleadási teszt 
(Helmke Drum) IEST-R-CC003.3 1. kategória

Baktériumszűrési 
hatékonyság (3,0μm) ASTM F2100 96%

Részecskeszűrési 
hatékonyság (0,5μm) ASTM F2299 94%

A tesztet az összes Kimtech™ A5 steril tisztatéri öltözet esetében használt anyagon 
végezték.

KimtechTM A5 steril alkarvédő

Kód Hossz Összesen/
kartondoboz

36077 45cm 100 pár

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