model IPOB

OPIS PRODUKTU:
Indywidualny Pakiet Ochrony Biologicznej został stworzony z myślą
o podstawowym zabezpieczeniu służb zarówno medycznych, jak i ratowniczych oraz przedstawicieli innych formacji, którzy w czasie wykonywania swoich obowiązków mogą być narażeni na kontakt z potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym.
W skład pakietu wchodzi kompletny kombinezon ochronny Tyvek® Classic
Plus z dodatkowymi butami, panoramiczne gogle ochronne umożliwiające
jednoczesne noszenie szkieł korekcyjnych, 2 pary rękawiczek nitrylowych
Supreno, półmaska twarzowa P3 oraz worek na odpady medyczne.
Kombinezon TYVEK Classic Plus, spełnia wymogi normy EN 14126 w zakresie ochrony przed zagrożeniami biologicznymi. Kombinezon zabezpiecza
przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim
stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1µm. Wszystkie
szwy są zaklejone taśmą. Kombinezon TYVEK Classic Plus jest komfortowy
w użytkowaniu. Półmaska twarzowa P3 spełnia wymogi normy PN EN 149
oraz stanowi najwyższy stopień ochrony dla półmasek ochronnych z kategorii
PPE. Jest niezwykle wygodna i łatwo dopasowuje się do twarzy.
Konfiguracja zestawu pozwala na pełne zabezpieczenie jednej osoby na
czas wykonywania swoich obowiązków w kontakcie z potencjalnie chorobotwórczymi mikroorganizmami. Kombinezon i buty chronią użytkownika przed płynnymi i stałymi chemikaliami, cząsteczkami azbestu, pyłem,
cząsteczkami włóknistymi, agrochemicznymi i farbami. Zapewniają także
pełną ochronę procesów technologicznych przed kontaminacją przez obsługę w pomieszczeniach czystych, laboratoriach lub pomieszczeniach
do produkcji środków żywnościowych. Całość została zamknięta w formie
małego zafoliowanego pakietu, opatrzonego instrukcją obsługi.

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU:
• Pełna ochrona biologiczna użytkownika.
• Kompleksowe rozwiązanie – od zabezpieczenia po utylizację.
• Długi termin przydatności do użycia – 5 lat od daty produkcji.
• Wygodne w użyciu.
• Mała waga i rozmiar pakietu – łatwe przechowywanie i składowanie.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
• Kombinezon 1 szt.
• Buty ochronne 2 szt.
• Rękawiczki 4 szt.
• Okulary 1 szt.
• Półmaska twarzowa P3 1 szt.
• Worek na odpady medyczne 1 szt.

NORMY, CERTYFIKATY:
• Kombinezon i buty – deklaracja zgodności CE
(zgodność z dyrektywą 89/686/EEC),
TYP 4B, EN 1149-1, EN 1149-5 oraz EN 14126 i EN1073-2
• Rękawiczki – deklaracja zgodności CE (zgodność z dyrektywą 93/42/EEC)
Sposób pakowania IPOB

• Okulary – deklaracja zgodności CE (zgodność z dyrektywą 89/686/EEC)
• Półmaska twarzowa P3 – CE, FFP3, 93/42/EEC/
EN 149:2001+A1:2009, EN 14683:2005

IPOB: 1014WER.07

PARAMETRY TECHNICZNE:
• Waga: nie przekracza 400 g
• Wymiary: 7 x 26 x 18 cm
W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny
i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy
Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-815 Warszawa; ul. Żołny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.
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