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KARTA PRODUKTU

FARTUCH BARIEROWY typ SANMED C-460
wielorazowego użytku chroniący przed czynnikami infekcyjnymi
zgodnie z normą PN-EN 14126:2005
Wyrób przeznaczony dla osób pracujących w bezpośrednim zagrożeniu COVID-19 w tym
pracowników służb medycznych.
Produkt SANMED C-460 spełnia wszelkie wymagania stawiane wyrobom medycznym różnego przeznaczenia zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 lutego 2016 i Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w
sprawie wyrobów medycznych wdrożonej Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 93 z 2004 r., poz. 896). SANMED
jest bezpieczny dla człowieka, nieprzemakalny i paro przepuszczalny i został przebadany na odporność na
przenikanie krwi syntetycznej i cząstek fagowych. SANMED C-460 posiada Certyfikat OEKO-TEX Standard 100.
SANMED C-460 spełnia wymagania norm: ISO/TC 94/SC 13 N357 oraz procedury CIOP nr NOU-27, dotyczącymi
przenikania cząstek fagowych przez materiały barierowe, PN-EN 20811:1997, PN-EN 31092:1998.

Fartuch typ SANMED C-460 spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN 14126:2005
Posiada Certyfikat badania typu UE (obecnie przedłużany na okres 5 lat)
Nie zawiera:
• PCW i FTALANÓW – DEHP, BBP, DBP, DIBP, DINP, DIDP, DNOP
• związków – AZO, PCP, PAH, PBDEs, PBBs
• pierwiastków, o których mowa w normie EN 71-3

FARTUCH ZACHOWUJE SWOJE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE DOŻYWOTNIO!
Fartuch można poddawać:
•
•
•

dezynfekcji środkami aktywnymi lub powierzchniowo-czynnymi
praniu wodnemu w temp. 70°C
sterylizacji parowej

Fartuch wykonany jest z materiału SANMED C-460 z rękawami. Wokół szyi posiada stójkę zapinaną na rzep
z możliwością regulacji obwodu, tak aby była ona jak najbardziej szczelna i dopasowana do szyi. Na
wysokości pasa posiada pasek do wiązania, mocowany do fartucha z przodu, tak aby nie przeszkadzał on
w układaniu się fartucha oraz zakładek w tylnej jego części. Fartuch jest „zamykany” w tylnej części od góry do dołu - po złożeniu
i opasaniu paskiem materiał nachodzi na siebie tworząc zakładkę. Rękawy są zakończone ściągaczem który uszczelnia ich końce.
Szwy wykonane płasko, uszczelnione uszczelką – taśmą.
Rozmiary: S/M i L/XL

Kolory: biały.
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