HOLTSAPFEL EUROMODA s.r.o.
Instrukce pro uživatele
Jednorázový ochranný overal JOV-EM-006 (dále jen „kombinéza s kapuci “) je
z bezprašné netkané textilie 100% polypropylenu .Ochranný overal je zdravotnickým
prostředkem kód GMDN 58390 určeným pro zdravotnický personál .Tento výrobek je také
vhodný pro potravinářský či automobilový průmysl, řemeslnický průmysl, biologické odvětví
i strojírenství, kde muže dojit k náhodnému potřísnění malým množstvím tekutin . Výrobek
z polypropylenu má krátkodobou hydrofobní vlastnost. Jedna se o velmi kvalitní 100%
prodyšnou netkanou textilie v gramáží 40-50 g/m2, která je velmi lehká . Díky volnějšímu
střihu a délce zipu je oblékání tohoto výrobků velice rychlé a jednoduché . Fixační prvky
na kapuce, koncích rukávů , nohavic a v pase perfektně drží a plni svůj účel . Výrobek
z hygienických důvodu nemá kapsy. Typ UNISEX vhodný pro ženy i muže. Jednorázový
ochranný overal je vyrobený tak, aby se svým provedením přizpůsoboval postavě uživatele
a zajišťoval jeho pohodlí, flexibilitu i volnost pohybu. Netkaná textilie v gramáži 40 g/m2
v bílé barvě je lehce průsvitná a plni funkci ochrany oděvu ,proto výrobce nedoporučuje
nosit tento výrobek bez oblečeni.Pro zlepšení hygienické úrovně prostředí a zjednodušení
používání je tento výrobek koncipován jako jednorázový. Je zakázáno provádět činnosti
směřující k opakovanému použití zejména praní, čistění, dezinfikováni , bělení apod. V
případě použití jakýchkoliv shora uvedených prostředků dochází k narušení hydrofobní
vlastností materiálu a znehodnocení funkce ochrany. Tento ochranný oděv má
krátkodobý hydrofobní účinek ,proto doporučujeme při rozsáhlé kontaminaci okamžitou
výměnu.

Výrobek v nabídce je dostupný v bílé barvě, přičemž si výrobce vyhrazuje právo na dodávku
barevného provedení dle okamžité dostupnosti netkané textilie na trhu.
Po použití výrobek zlikvidujte v souladu s interními předpisy uživatele. V případě,
že dojde ke kontaminaci výrobku biologickým, chemickým nebo jiným způsobem,
musí uživatel při likvidaci postupovat v souladu s platnými legislativními předpisy.
Balení – sáček /1Kus
Pozn.: Neotevírat kartonové obaly ostrým nástrojem, hrozí poškození sáčků i
výrobků , uložených shora v balení.
Při manipulaci se zipem zacházet jemně ,v opačném případě muže dojit k vytrženi
jezdce a tím i k poškozeni zipu. Je nutné se vyhýbat ohni, intenzivnímu proudu horké páry.
Více informací na https://holtsapfel-euromoda.cz/
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