
PRIMARY 

SMS
• Væskeafvisende for at 

give den nødvendige 
beskyttelse

• Nonwoven polypropylen 
fibre

• Spunbond giver styrke, 
meltblown giver 
væskeafvisning

• Letvægtsmateriale giver 
ekstra komfort

• EN13795 Standard 
Ydeevne/Høj Ydeevne

De varierende krav til operationer skaber et behov for forskellige kombinationer af beskyttelse 
og komfort. 

Med BARRIER® Operationskitlers forskellige materialer får du:

• forskellige beskyttelsesniveauer – fra et basis niveau til et avanceret niveau beregnet til 
indgreb med højt væskeniveau

• kitler der lever op til EN137951 & AAMI2 standarder

• høje komfort niveauer – fra letvægt til ekstremt blødt og yderst åndbart materiale 

CLASSIC

Spunlace
• Væskeafvisende 

spunlace giver standard 
beskyttelse

• Nonwoven pulp/
polyester fibre

• Blødt og åndbart 
materiale giver høj 
komfort

• EN13795 Standard 
Ydeevne/Høj Ydeevne

• AAMI Niveau 2/AAMI 
Niveau 3

ULTIMATE

Blød SMS
• Ekstra væskeafvisende 

materiale giver avanceret 
beskyttelse

• Nonwoven polypropylen 
fibre

• Spunbond giver styrke, 
øget meltblown giver mere 
væskeafvisning

• Behandlet for at give 
øget afvisning over 
for væske med lav 
overfladespænding, f.eks. 
blod

• Meget blødt og åndbart 
materiale giver ultimativ 
komfort

• EN13795 Standard 
Ydeevne/Høj Ydeevne

• AAMI Niveau 3

FPP *

2-lags laminat
• Materiale med den højeste 

beskyttelse, fuldstændig 
ugennemtrængelig for 
kropsvæsker  

• Mikroporøs polyetylen film 
og polyester/polyetylen 
nonwoven komfortlag

• Mikroporerne lader luft 
og væske transportere fra 
kroppen til ydersiden af 
kitlen, og filmen beskytter 
mod blod- og væskegen-
nemtrængning. Komfort-
laget mod huden øger 
kitlens generelle komfort

• Ultralet, åndbart materiale 
giver god varmekomfort

• EN13795 Høj Ydeevne
• AAMI Niveau 3

* FPP = Fluid Protection Plus

SMS
• Meget væskeafvisende 

for at give ekstra 
beskyttelse

• Nonwoven polypropylen 
fibre

• Spunbond giver styrke, 
øget meltblown giver 
mere væskeafvisning

• Behandlet for at give 
øget afvisning over 
for væske med lav 
overfladespænding, 
f.eks. blod

• EN13795 Standard 
Ydeevne/Høj Ydeevne

• AAMI Niveau 3

UNIVERSAL

BARRIER® Operationskitler
Materialer



Referencer
1. European Standard EN 13795:2011 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for 
manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels.  2. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance and classification 
of protective apparel and drapes for use in health care facilities. 

Vores sortiment er udviklet, så det tilbyder den optimale kombination af beskyttelse og komfort - fra korte, 
simple lavrisiko indgreb til lange, komplicerede indgreb med meget væske. Primary sortimentet lever op 
til EN137951. Alle andre BARRIER operationskitler lever op til både EN13795 og AAMI1,2. 

KRAV TIL KOMFORT  

     • Åndbarhed    
     • Blødhed     
     • Design og pasform 
     • Mange størrelser

      KRAV TIL BESKYTTELSE

     • Væskeniveau   
     • Indgrebets varighed  

HØJT

HØJTLAVT

FPP

PRIMARY

ULTIMATE

CLASSIC

UNIVERSAL

KOMFORTBEHOV 
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Vælg den rette operationskittel til det rette indgreb. 
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BARRIER® Operationskitler, Høj Ydeevne (EN13795 HP) er forstærkede i det kritiske område, på forsiden og på ærmerne, 
for at maksimere beskyttelsen mod kontaminering af operationssåret.

Forside- & ærmeforstærkning
• Ugennemtrængelig polyetylen plastik film 
• Komfortlag i polyester nonwoven

PRIMARY & UNIVERSAL CLASSIC & ULTIMATE

Forsideforstærkning
• Ugennemtrængelig polyetylen plastik film  

(åndbar)

Ærmeforstærkning
• Ugennemtrængelig polyetylen plastik film
• Absorberende komfortlag i viskose/polyester 

nonwoven


