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Rękawice Nitrylowe Medyczne 100
szt - NIEBIESKIE
Cena brutto

43,20 zł

Cena netto

40,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

RNMZ-100

Opis produktu

Rękawice medyczne nitrylowe bezpudrowe
wykonane z syntetycznego kauczuku, który jest wolny od lateksu i zawartych w nim protein. Wpływa to korzystnie na komfort pracy osób
wrażliwych na białka lateksowe oraz na sam lateks. Delikatność materiału oraz jego odpowiednia grubość zapewniają doskonałe czucie,
dopasowanie, komfort i elastyczność dla użytkowników i jednocześnie zmniejsza zmęczenie dłoni. Charakteryzują się dobrą odpornością na
oleje, smary i wiele toksycznych związków chemicznych i rozpuszczalników. Rękawice nitrylowe posiadają wysoką odporność na ścieranie i
przebicie.
Właściwości:
Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny (93/42/EWG – klasa I) oraz Środek Ochrony Indywidualnej (89/686/EWG – kategoria III).
Spełniają wymagania stawiane przez normy EN 420, EN 455:1-4, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN
374:3, EN 388, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671
Dopuszczone do kontaktu z żywnością
Produkowane zgodnie z systemem produkcyjnym z US FDA Quality System Regulation (QSR) oraz systemem jakości BS EN ISO 9001
Quality System oraz EN ISO 13485.
Bezpudrowe, pozwalające wyeliminować podrażnienia skóry wywoływane przez puder
Test przepuszczalności wody – AQL 1,5
Tekstura na całej powierzchni dłoni oraz palców zapewniającą lepszą chwytność i przyczepność
Elastyczna - podoba do rękawic lateksowych
Rolowany mankiet ułatwiający zakładanie
Uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń

Opakowanie = 100 sztuk
Kolor: NIEBIESKI
Dostępne w rozmiarach S - M - L - XL

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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