Bezpieczeństwo
masz od ręki
BEZPIECZEŃSTWO
OSZCZĘDNOŚĆ
JAKOŚĆ

nowoczesny system opakowań rękawic nitrylowych
mediCARE nitrile SafeDon
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BEZPIECZEŃSTWO
R E KO M E N D OWA N E

P R Z EZ

Polskie Stowarzyszenie
Pielęgniarek Epidemiologicznych

pakowane w kontrolowanych
warunkach z zachowaniem
czystości mikrobiologicznej

wysoki poziom szczelności
AQL 1.0

wyjmowanie zawsze za mankiet - brak kontaktu ze strefami krytycznymi takimi
jak palce czy powierzchnia dłoni - redukcja ryzyka zakażeń krzyżowych nawet o

96%

OSZCZĘDNOŚĆ

brak możliwości ponownego
umieszczenia rękawicy w opakowaniu

brak ryzyka zainfekowania
pozostałych rękawic

DUŻE OPAKOWANIE

dopuszczone do kontaktu
z żywnością

ZMNIEJSZENIE

NAWET

50%

bezpieczne do stosowania
w gastronomii i przemyśle spożywczym

zawsze pojedyncze
wyjmowanie

MNIEJ STRAT
I PRZYPADKOWYCH
ODPADÓW
opakowanie wystarcza
na dłużej

OGRANICZAJĄC
KOSZTY NAWET

30%

REDUKCJA
KOSZTÓW
logistycznych
magazynowania
oraz ilości odpadów

NAWET

BRAK RYZYKA
posklejanych
rękawic

50%

BEZPIECZEŃSTWO
MASZ OD RĘKI
ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI
szybsza oraz bardziej higieniczna
aplikacja w porównaniu do
standardowych opakowań rękawic

przed mikroorganizmami,
bakteriami, grzybami oraz wirusami

brak kontaktu z powierzchnią opakowania - lepsza organizacja przestrzeni i miejsca pracy,
izolacja rękawic od potencjalnie skażonych powierzchni, oszczędność miejsca na blacie roboczym

mniej zanieczyszczeń środowiska

potrzebnej
powierzchni
magazynowej

pełna barierowość

intensywny niebieski kolor zwiększa
szanse wykrycia potencjalnych
pozostałości rękawic np. w żywności
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uchwyty z trwałego tworzywa
odporne na środki dezynfekcyjne
ze zintegrowanym dodatkiem antybakteryjnym
dostępne w wersji pojedynczej oraz potrójnej

JAKOŚĆ

KOMPLETNY ZESTAW

WYSOKA JAKOŚĆ
RĘKAWIC

dostarczany zawsze
z kompatybilnymi
uchwytami

pełna zgodność
z obowiązującymi
standardami oraz
normami

KOLORYSTYCZNE
ROZRÓŻNIENIE
ROZMIARU

OPATENTOWANA
TECHNOLOGIA

zmienny kolor
opakowania
w zależności od
rozmiaru rękawicy

patent pending
EP2326557A

nowoczesny system opakowań rękawic nitrylowych
mediCARE nitrile SafeDon

mediCARE nitrile SafeDon
surowiec: nitryl
typ: bezpudrowe
kolor: niebieski
mankiet: rolowany
klasyfikacja: wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kategorii III
doskonała chwytność w warunkach suchych i mokrych: pewny chwyt dzięki
teksturze na końcach palców
standardy: EN 455, EN 374-2,4; odporne na przenikanie wirusów i mikroorganizmów
zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTM F1671; przebadane na przenikanie substancji
chemicznych wg EN ISO 374-1 (typ B) zgodnie z EN 16523; zgodne z EN 420;
dopuszczone do kontaktu z żywnością

RNBS03XS*

RNBS03S

RNBS03M

RNBS03L

RNBS03XL

*na zamówienie
dostępne również w małym opakowaniu po 50 szt.

UCHWYTY NA RĘKAWICE
numer katalogowy

numer katalogowy

uchwyt pojedynczy

GL9666BW - biały

możliwość przyklejenia
lub przywiercenia na ścianę

Zarys International Group
sp. z o.o. sp.k.

ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze, Polska

tel. +48 32 376 07 49
tel. +48 32 376 07 53
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USM-S - różowy
USM-M - niebieski
USM-L - zielony

mocowany na szynę

e-mail: safedon@zarys.pl
www.zarys.pl
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GL9665BW - biały
uchwyt potrójny

