• Rygg utan överlappning

• Impermeabel ärmförstärkning som minimerar risk för
genomsläpp
• Absorberande och mjuk
för en bekväm känsla
• Impermeabel mot
kroppsvätskor från bröst
och nedåt

BARRIER® urologirock – Classic
• Vätskeavstötande material
• Impermeabel från bröst och nedåt
för ett optimalt skydd
• Designad för sittande ställning som
ger en ökad komfort och flexibilitet

• Lämplig för ingrepp med stora
vätskemängder
• Rocken finns i kvalitén
High performance1

Art.nr
670301

Beskrivning
Operationsrock HP, två handdukar, inslagen

Stl.
L

Längd
141 cm

Bredd
180 cm

Förp.
16/32

670302

Operationsrock HP, två handdukar, inslagen

XL

160 cm

180 cm

16/32

HP = High Performance

Längd: 141 cm

Bredd: 180 cm

Mått för storlek L

Material på rocken

Rock & ärmar: Viskos/polyester nonwoven och polyetylenplastfilm
Frontförstärkning: Polyetylenplastfilm
Ärmförstärkning: Polyetylenplastfilm, viskos/polyester nonwoven

Produkt klassifikation

European Standard EN 13795:2011 High Performance och ANSI/AAMI PB70:2012 nivå 3.

Förpackning

Rockarna ligger vakuumförpackade i sin produktförpackning, i dubbla kartonger (avdelningsförpackning och transportförpackning)
som skyddar dem mot damm, fukt och skador under transport, hantering och förvaring.

Miljö

På Mölnlycke Health Care har vi ett långvarit åtagande att se till att vår verksamhet har en så liten effekt som möjligt på miljön, utan
att kompromissa med effektiviteten och tillförlitligheten när det gäller våra produkter och vår service. Ett sunt miljötänkande är en
prioritet i vår tillverkning och på våra anläggningar runt om i världen.

Referenser
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.
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