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Маска медична для індивідуального
захисту  3-шарова з вушним зачепом

Медичні одноразові маски
виготовлені з трьох шарів

нетканого матеріалу

"спанбонд" різної щільності,
що забезпечує захист

дихальних шляхів. Маски
щільно прилягають до

обличчя, мають гнучкий
вбудований носовий фіксатор,

круглі

гумові зачепи, котрі кріпляться
за вушні раковини і не тиснуть

при носінні. Шви маски
запаяні

Розмір, мм 175 х 95;

Довжина проволоки, см 11,0+-
0,2;

Довжина гумових зачепів, см
18,0+-0,1;

Щільність шарів:

1-ий (зовнішній) – 25 г/м3

2-ий (середній, мельтблаун) – 25
г/м3

3-ій (внутрішній)– 25 г/м3;

Ефективність бактеріальної
фільтрації (BFE) 98-99%;

Кількість в коробці 50 шт

10000 шт

Шапочки одноразові

Одноразова нестерильная
шапочка виготовлена з

нетканого спанбонду
використовуються

відвідувачами медичних і
косметологічних установ,
працівниками харчових

підприємств.

Матеріал: нетканий спанбонд

Колір: синій, зелений, білий

Вага: 2,8 г

Упаковка: 100 шт.,

3000 шт

Бахіли 2 гр. Бахіли поліетиленові
призначені для підтримки

гігієни в різних установах, де
існують додаткові вимоги щодо

чистоти приміщень. Як
правило, це лабораторії,
лікарні та інші медичні

установи, музеї, салони краси і
т.д. Бахіли рекомендовані для

2000 пар
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одноразового застосування.

Матеріал: поліетилен

Колір синій

Розмір: 16,5х41 см (± 1 см)

Вага: 2 г

Упаковка: 50 пар

Пластиковий аплікатор з віскози в
транспортній пробірці.

Пластиковий аплікатор з
віскози в транспортній
пробірці - Пластиковий

аплікатор розташований в
спеціальній пробірці без

навколишнього середовища і
використовується для

відбираття зразків біологічного
матеріалу, з можливістю їх

подальшого безпечного
транспортування в

лабораторію для аналізу.

Пробірка гарантує повну
безпеку зразка і персоналу.

Аплікатор має верхній клапан,
який при натискенні занурює

пластиковий аплікатор на
нижній частині пробірки.

 

Загальна довжина 198 мм.
Довжина тампона 155 мм

Аплікатори поставляються в
упаковках по 50 штук. Кожен

аплікатор містить інформацію
про метод стерилізації, назву
виробника, маркування CE,
маркування "одноразового",

номер партії, термін
придатності та поле для даних

відбору проб.

Призначений для відбору проб
під час діагностичних процедур

і лікувальних маніпуляцій.

100 шт

Очікуванна вартість 25000,00 грн


