
A Kimtech™ A5 steril csizmavédő  javítja a 
munkavédelmet és a kényelmet, miközben fenntartja 
a tisztaságot, folyamatos és tartós védelmet nyújtva 
amikor és ahol csak szükséges. Az aszeptikus beöltözési 
technika használata időt takarít meg, ugyanakkor 
csökkenti a szennyeződés veszélyét, valamint a 
csizmavédő alkalmas az ISO 5. osztályú és EU GMP A 
osztályú steril tisztaterekben történő használatra.

A csizmavédő csúszásbiztos vinilből készült talppal, 
valamint a biztonságos rögzítés érdekében két extra 
hosszú megkötővel rendelkezik. Az egyszerű, gyors 
és biztonságos beöltözést a csizma rugalmas nyílása 
és a kifordított hajtogatás biztosítja. A steril tisztatéri 

csizmavédők nagy teljesítményű, szövetszerű érzetet 
keltő SMS-anyagból készültek. Az alacsony szöszölésű 
szövet nagy szilárdságú kötött és triplán tűzött 
varratokkal rendelkezik, továbbá megfelel a Helmke 
Drum teszt I. kategóriájának. A gamma sugarakkal 
besugárzott csizmavédők emellett magas szintű 
baktériumszűrési hatékonysággal rendelkeznek. 

A csizmavédő kényelmes és biztonságos viseletet nyújt, 
a további sterilitás biztosításának érdekében páronként 
vákuumcsomagolva kapható. Ez a hatékony csomagolás 
egyben a helyszükségletet is csökkenti, így több termék 
fér el az öltözőhelyiség tárolórészében.
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Két extra hosszú megkötő

Főbb jellemzők
	› Innovatív CLEAN-DON™ technológiával  a gyors, 
egyszerű és megfelelő aszeptikus beöltözés érdekében
	› A szennyeződésekkel szembeni védelemről a kiváló 
minőségű, nagy sterilitásbiztosítású anyag, valamint 
a nagy szilárdságú kötött és triplán tűzött varratok 
gondoskodnak
	› Párban vákuumcsomagolva

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
	› Alkalmas az ISO 5. osztályú és EU GMP A osztályú steril 
tisztatéri környezetekhez 
	› Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer szerint gyártva
	› 10-6 sterilitásbiztosítási szint 

	› Részecsketisztasági szint, Helmke Drum teszt, I. kategória 
	› Sterilizálás az ISO 11737-1/-2 szabványok szerint 

Alkalmazások
	› ISO 5. osztály és EU GMP A osztály
	› Aszeptikus feldolgozás
	› Parenterális gyógyszerek gyártása
	› Biotechnológia
	› Gyógyszerészeti elegyítés
	› Szemészeti termékek gyártása

Szövetszerű érzet

Csúszásgátló talpak

Körbeburkoló vinil lábrész, 
a padlóvonal feletti varrással
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Kis teherbírású 

Hosszú szárú csizmavédők

KimtechTM A5 steril csizmavédők

Kód Leírás Méret Összesen/
kartondoboz

12922 Kis teherbírású  S (29,2 cm)  100 pár

88808 Kis teherbírású Univerzális (34,9 cm) 100 pár

31683 Hosszú szárú 
csizmavédők  S (29,2 cm)  100 pár

31696 Hosszú szárú 
csizmavédők Univerzális (34,9 cm) 100 pár

Kimtech ™ A5 steril csizmavédők


