
Kimtech™

Jałowy rękaw A5 

Jest wyposażony 
w technologię CLEAN-DON™ 

ułatwiającą zakładanie 

Jest wykonany z niestrzępiącej się, 
przewiewnej włókniny SMS, która 

w dotyku przypomina tkaninę

Wygodne dopasowanie

Jałowe rękawy Kimtech™ A5 zapewniają doskonałe 
połączenie jakości i wygody, a także niezawodną ochronę 
w pomieszczeniach sterylnych. Wyróżniają się średnią 
skutecznością filtracji bakterii (BFE) na poziomie 96% i 
są wykonane z przewiewnej, polipropylenowej włókniny 
SMS, która w dotyku przypomina tkaninę. 

Mocno widoczna niebieska linia po wewnętrznej stronie 
rękawa wskazuje miejsce, w którym należy chwycić 
rękaw, aby założyć go w sposób zapewniający utrzymanie 
aseptyczności, co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia 

zewnętrznej części rękawa. Zintegrowane pętle na kciuki 
zapobiegają podwijaniu się rękawów i odsłonięciu ramion 
lub nadgarstków. 

Rękawy można dopasować w sposób wygodny 
i bezpieczny. Są one pakowane próżniowo (pojedynczo), 
co zapewnia dodatkową sterylność. Te wydajne 
opakowania zostały zaprojektowane w celu zmniejszenia 
ilości miejsca potrzebnego do przechowywania, dzięki 
czemu w magazynie może zmieścić się więcej produktów. 
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Najważniejsze cechy 
	› Innowacyjna technologia CLEAN-DON™ umożliwia 
szybkie, proste i zgodne z przepisami zakładanie 
z zachowaniem aseptyczności. 
	› Para pakowana próżniowo
	› Odpowiednie do stosowania w sterylnych pomieszczeniach 
czystych klasy A zgodnych z normą UE GMP ISO 5 

Gwarantowana zgodność 
	› ŚOI (PPE) kat. III zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2016/425
	› Dostępne online świadectwo zgodności i świadectwo 
sterylności według partii 

Standardy jakości
	› Produkowane zgodnie z normą ISO 9001
	› Poziom sterylności 10-6 

	› Sterylizacja zgodnie z normą ISO 11737-1, -2

Zastosowanie
	› Przetwarzanie aseptyczne
	› Produkcja leków pozajelitowych
	› Biotechnologia
	› Tworzenie leków recepturowych
	› Produkcja wyrobów okulistycznych

Jałowy rękaw Kimtech™ A5

Długość 45cm

Zintegrowana 
pętla na kciuk

Niestrzępiący się materiał

Test materiału Metoda testowania Wynik

Test zrzucania 
cząstek (bęben 
Helmke Drum)

IEST-R-CC003.3 Kategoria 1

Skuteczność filtracji 
bakterii (3,0 μm) ASTM F2100 96%

Skuteczność filtracji 
cząstek (0,5 μm) ASTM F2299 94%

Test przeprowadzono na materiale używanym we wszystkich kombinezonach do 
pomieszczeń sterylnych Kimtech™ A5.

Jałowy rękaw KimtechTM A5

Kod Długość Ilość/opakowanie

36077 45cm 100 par

Odwiedź naszą witrynę www.kimtech.eu lub w razie pytań skontaktuj się z nami pod adresem: 
kimtech.support@kcc.com
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