
Oxyline Sp.z o. o.
95-200 Pabianice,ul. Piłsudskiego 23
tel. +48 42 215 1068 | fax +48 422032031
oxyline@oxyline.eu| www.oxyline.eu

Skład zestawu:

Rozmiar L

Kombinezonochronybiologicznej 1 szt.
Półmaska filtrująca 1 szt.
Okulary ochronne1 szt.
Rękawiczkinitrylowe 4 szt.
Nakładki nabuty 2 szt.
Worekna odpadymedyczne 1 szt.

Indywidualny Zestaw
OchronyBiologicznej
IZOB–001B

Zapewniaochronę biologiczną jednego
użytkownika
Kompleksowe rozwiązanie –od zabezpieczenia
po utylizację
Długi termin przydatności– 5lata
Łatwyw zakładaniui wygodny w użyciu
Niskawaga i rozmiar pakietu – łatwe
przechowywanie i składowanie
Pakietprzygotowany według aktualnych
wytycznych WHO i Głównego Inspektora
Sanitarnego RP

SKAZEN IE BIOLOGICZN E

Data trwałości wrzesień 2024.



Wskład zestawu IZOB– 001Bwchodzi:

Kompletnykombinezon ochrony typ 5,6 przed czynnikami infekcyjnymi
oraz dodatkowo wysokienakładki nabuty.
Tkanina z filmem mikroporowaty (MPFL), 63g/m2.
Kombinezonzapewniaochronę przedczynnikami biologicznymi.
Kaptur kombinezonu wykonany ztrzech kawałków.
Dwuczęsiowa wszywka w kroku.
Dwustronny zamekbłyskawiczny zzaklejanąpatką.
Otwór i elastyczneuszczelnienie kaptura pozwalająnosićróżnego rodzajumaski i inny sprzęt ochrony
dróg oddechowych
Elastyczne ściągaczerękawów, nogawek i ściągaczw talii.

Półmaska ochronna klasy FFP3 X310 SVFFP3NRD
Składa sięz trzech warstw materiału filtracyjnego;
Zaciskunosowego dla formowania półmaski w obrębie nosa;
Zaworuwydechowego z tworzywa sztucznego;
Wytrzymałej taśmynagłowia wykonanej znitek gumowych w oplocie;
Mocowania taśmnagłowia wykonane z tworzywa sztucznego;
Wewnętrznej wkładki, poprawiającej szczelnośćikomfort użytkowania;

Panoramiczneokulary ochronne

Okulary ochronne przeciwodpryskowe, do pracy ciągłęj, bezbarwne,

2 pary rękawiczeknitrylowych
Rękawice wykonanezostałyzinnowacyjnego związkunitrylu, zapewniającegowyjątkowe właściwości
chemiczne i mechaniczne,komfort orazzręczność manualną.
Ich odporność na przebicie, w porównaniu z jednorazowymi rękawicami z lateksu lub PCW, jest aż
trzykrotnie wyższa.
Sąlżejszei chłodniejsze, a jednocześnie bardziej bezpieczne i trwałe.
Wykonane zestuprocentowego nitrylu, bezwosków,silikonu czyplastyfikatorów, bezpudrowe.
Teksturowane wykończenieopuszkówpalcówzapewnia doskonały chwyt. Zawinięty mankiet zapewnia
dodatkową ochronę w nadgarstku i zapewniabezpiecznychwyt.

Worekna odpadymedyczne
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Zestawpozwala na pełne zabezpieczenie jednej osobypodczaswykonywania swoich
obowiązkówwkontakciezpotencjalnie chorobotwórczymimikroorganizmami.
Zestawzapewnia także pełną ochronęprocesówmedycznych itechnologicznychprzed kontaminacją
wpomieszczeniachczystych, laboratoriach lubpomieszczeniachdoprodukcji środków żywnościowych.
Przedzastosowaniemnależy zapoznać sięz instrukcją obsługi dołączoną do zestawu.

Indywidualny ZestawOchronyBiologicznej
został stworzony z myślą o zabezpieczeniu służb zarówno medycznych
i ratowniczych jak i przedstawicieli innych formacji państwowych
i prywatnych, którzy w czasiewykonywania swoichobowiązkówmogą być
narażeninakontakt zpotencjalnie zakaźnymmateriałem biologicznym.

deklaracje zgodności UE do poszczególnych elementów zestawu dostępne na stronie producenta


