
Sterilní úbor do čistých prostor Kimtech™ A5 je 
navržený pro ochranu proti běžným kontaminantům 
a zajišťuje souvislou ochranu tam, kde je to třeba. 
Aseptická metoda oblékání šetří čas a snižuje 
riziko kontaminace. Kombinézy jsou vhodné pro 
použití ve sterilních čistých prostorách EU GMP 
ISO 5 třídy A. Sterilní úbory do čistých prostor 
disponují pokročilou technologií CLEAN-DON™ pro 
jednoduché, bezpečné a efektivní postupy oblékání 
sterilního oblečení. Výrazná modrá čára na vnitřní 
straně označuje správné místo pro uchopení při 
aseptickém oblékání. Úbor se navíc dodává složený 
naruby a rozepnutý, aby se předešlo kontaminaci, 
s rukávy a nohavicemi zasunutými do sebe, včetně 
patentů.

Sterilní kombinézy bez kapuce do čistých prostor 
jsou vyrobeny z vysoce účinného materiálu SMS, 
který je příjemný na dotyk a zvyšuje pohodlí 
a produktivitu.  Tato tkanina s nízkou vláknivostí 
je ve shodě se zkouškou Helmke Drum kategorie I 
a zajišťuje sterilitu úrovně 10-6. Úbor A5 ozářený 
paprsky gama také disponuje vysoce účinnou filtrací 
bakterií. 

Kombinézy jsou elastické v pasu a na zádech 
a mají smyčky na palec. Jsou baleny jednotlivě ve 
vakuovém balení pro zajištění sterility. Toto účinné 
balení je také navržené pro úsporu místa, aby se do 
skladu s oblečením vešlo více produktů.
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Zajištění shody 
	› OOP kat. III podle nařízení (EU) 2016/425
	› Certifikace: Typ 5 EN ISO 13982-1, ochrana proti pevným 
částicím
	› Certifikace: Typ 6 EN 13034, 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 

Smyčky na 
palec zabraňují 
ohrnování 
rukávů úboru 
a odhalování paže 
nebo zápěstí

Složení rukávů 
a nohavic do sebe 
a patenty zabraňují 
tomu, aby při oblékání 
spadly rukávy nebo 
nohavice na zem

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 %

Odolnost vůči oděru EN 530 metoda 2 Třída 1

Odolnost vůči prasknutí 
v pnutí ISO 7854 metoda B Třída 6

Odolnost proti dalšímu 
trhání ISO 9073-4 Třída 1

Odolnost vůči propíchnutí EN 863 Třída 1

Pevnost v tahu EN ISO 13934-1 Třída 1

Odolnost vůči vznícení EN 13274-4 metoda 3 Úspěch

Síla švu EN ISO 13935-2 Třída 3

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

Sterilní úbor do čistých prostor KimtechTM A5

Kód Velikost Celkem/balení

88800 S 25

88801 M 25

88802 L 25

88803 XL 25

88804 2XL 25

88805 3XL 25

88806 4XL 25

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: ID4851.15 CZ 07.20

Sterilní vysoké návleky na obuv KimtechTM A5

Kód Popis Velikost Celkem/balení

12922 Lehké S (29,2 cm)  100 párů

88808 Lehké Univerzální (34,9 cm) 100 párů

31683 Vysoké boty S (29,2 cm)  100 párů

31696 Vysoké boty Univerzální (34,9 cm) 100 párů

Sterilní kapuce do čistých prostor KimtechTM 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

Výrazná modrá čára označuje správné 
místo pro uchopení při aseptickém oblékání

Sterilní úbor do čistých prostor Kimtech™ A5


