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Megnevezés: Egyszer használatos védőoveráll
Anyaga: nem szőtt polipropilén (30g/m2) + légáteresztő réteg 
(30g/m2) + filmréteg (5g/m2)
Kivitel: 3 részes kapucni, cipzár (ragasztott varratok), 
rugalmas mandzsetta-, derék- és bokarész.
Az egyszer használatos védőoveráll megfelelő nedvesség 
áteresztést és részecskék elleni védelmet biztosít.
Méretek: M, L, XL, XXL
Szín: fehér (kék ragasztócsíkkal)
Jellemzők: vízálló, keresztfertőzés elleni védelem
Ajánlott szektorok, tipikus felhasználási területek: 
lakóközösségek portaszolgálatánál, közösségekben, utcai 
irodáknál, városi közlekedésben kereszteződéseknél, 
vállalatoknál, járóbeteg szakellátásban, betegszobákban, 
intenzív betegellátásban, vizsgáló szobákban, 
laboratóriumban, stb.
Nem steril
Kartondoboz mérete: 58X48X43cm (0,12m3)
Karton súlya: 15,5kg

Előnyök
Az egyszer használatos védőoverál megfelelő nedvesség áteresztést és részecskék elleni védelmet 
biztosít, valamint hatékonyan ellenáll az alkohol, vér, testnedvek, porszemcsék, baktériumok 
behatolásának, használata biztonságos, viselőjét hatékonyan megvédi fertőzésveszéllyel szemben, 
kényelmesen viselhető, komfortos, nagy szakítási ellenállású, légáteresztő és vízálló, 
keresztfertőzéssel szemben véd, stb.



Védőoveráll

Az egyszer használatos védőoveráll széles körben használatos sebészeti 
osztályokon műtétek alkalmával vagy laboratóriumokban. Elsődleges 
feladata az emberi test a külső környezetből érkező káros fizikai, kémiai és 
biológiai hatásokkal szembeni védelme.

Az egyszer használatos védőoveráll könnyű, szellőző, mikroporózus 
membránszövet anyagból készül, mely magas szintű nedvesség 
elvezetési és szellőzési jellemzőkkel bír anélkül, hogy az a védelmi 
képességet csökkentené. Olyan körülményekre tervezték, amelyekben az 
azt viselő kapcsolatba kerülhet bizonyos ártalmas 
folyadékfröccsenésekkel.

1. Alaposan mosson kezet a fertőtlenítés érdekében, majd szárítsa meg.
2. Nyissa ki a csomagolást. Felnyitás előtt bizonyosodjon meg arról, hogy 

a csomagolás ép és a termék a lejárati időn belül van.
3. Fordítsa önmagával szembe az overállt és mindkét kezével fogja meg a 

gallér sarkait, majd egy tágas helyen teljesen rázza ki. Nyissa fel az 
overáll ujjait és könnyedén húzza fel a karjaira, a kezeit gyors 
mozdulatokkal egyre beljebb irányítva.

1. Használat előtt ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét. Ellenőrizze a címkét, a 
gyártási időt és a lejárati időt annak érdekében, hogy megbizonyosodjon a termék 
felhasználhatóságáról.

2. Amennyiben a csomagolás sérült, ne használja fel a terméket.
3. A termék egyszeri használatra készült és használat után hulladékként kezelendő.
4. A termék levétele során ne érjen hozzá annak első feléhez. Ez a kezek nagymértékű 

szennyeződését okozhatja, mivel a termék a viselés során bármilyen 
vírusrészecskével szennyeződhet.

5. Soha ne ossza meg mással a termék viselését, mivel a fertőzés kockázata igen magas.
6. Mosson kezet. Rendkívül fontos a kezek alapos megmosása az arcvédelmi eszközök 

eltávolításakor.
Tárolás: hűvös, száraz helyen, hőtől és napsugárzástól védve.
Szavatossági idő: 3 év

Gyártó: Hunan Zhenheyikang Medical Instrument Co. Ltd.
Cím: Hunan tartomány, Xiangtan, Yuetang kerület Shuangma Ipari Park/Jingxiang Energiatakarékos 
Technológiai Park 6 épület, Kína
Web: www.ylyl.en.alibaba.com
E-mail: viva@hnymled.com
Web: www.zhenheyikang.com vagy www.ylyl.en.alibaba.com
Tel.: +86 0731 58262222, +86 13975219998

Európai hivatalos képviselő: SUNGO Europe B. V.
Cím: Amszterdam, Olympisch Stadion 24, 1076DE, Hollandia
Kapcsolattartó: SUNGO Titkárság
E-mail: ec.rep@sungogroup.com

A termék magyarországi forgalmazója:
Eurotrade Kft. 
Székhely: 2854 Dad, Fő u. 54.
Telephely: 2948 Kisigmánd, hrsz: 068/6.
www.eurotrade.hu/vedofelszerelesek
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