
Sterilní vysoké návleky na obuv Kimtech™ 
A5™ A5 Sterile Overboots zvyšují bezpečnost 
a komfort pracovníka a zároveň udržují čistotu 
a zajišťují souvislou ochranu tam, kde je to třeba. 
Aseptická metoda oblékání šetří čas a snižuje riziko 
kontaminace. Vysoké návleky na obuv jsou vhodné 
pro použití ve sterilních čistých prostorách EU GMP 
ISO 5 třídy A.

Tyto vysoké návleky na obuv mají protiskluzovou 
vinylovou podrážkou a dvě výrazně dlouhé tkaničky 
pro bezpečné uvázání. Elastický otvor a skládání 
naruby zajišťuje snadné, rychlé a bezpečné 
navlékání. Sterilní vysoké návleky na obuv 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. Vysoké návleky 
na obuv ozářené paprsky gama také disponují 
vysoce účinnou filtrací bakterií. 

Vysoké návleky na obuv pohodlně a bezpečně 
přiléhají a dodávají se ve vakuovém balení pro 
zajištění sterility. Toto účinné balení je také 
navržené pro úsporu místa, aby se do skladu 
s oblečením vešlo více produktů.

Disponují technologií 
CLEAN‑DON™ pro snazší 

aseptické oblékání  

Jsou vyrobeny z prodyšné 
a příjemné látky SMS s nízkou 

vláknivostí 

Sterilní vysoké návleky na 
obuv s protiskluzovou 

podrážkou

Sterilní vysoké 
návleky na obuv 

Kimtech™ A5



Dvě výrazně dlouhé tkaničky

Nejdůležitější vlastnosti
	› Disponují inovativní technologií CLEAN-DON™ pro rychlé, 
jednoduché a aseptické oblékání.
	› Ochrana před kontaminací je zajištěna prostřednictvím 
sterilního materiálu s vysoce pevnou vazbou 
a trojnásobnými vnitřními švy.
	› Pár ve vakuovém balení

Zajištění shody 
	› OOP kat. I podle nařízení (EU) 2016/425
	› 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

Příjemné na dotyk

Protiskluzové podrážky

Lemovaná vinylová podrážka 
se švem nad úrovní podlahy
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Navštivte naše stránky www.kimtech.eu nebo se na nás v případě dotazů obraťte e-mailem: 
kimtech.support@kcc.com
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Lehké 

Vysoké boty

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 vysoké návleky na obuv Kimtech™ A5


