HOLTSAPFEL EUROMODA s.r.o.
Instrukce pro uživatele
Jednorázové ochranné kalhoty JK-EM-005 (dále jen „kalhoty “) jsou z bezprašné netkané
textilie . Jednorázové kalhoty jsou nedílnou součástí zdravotnického odvětví, ale také jsou
vhodné na místa, na kterých dochází k ušpinění oděvů . Jsou vhodné pro zdravotnický
personál , pacienty a návštěvy v nemocnicích , na různé typy lékařských vyšetření, a do
jiných sociálních zařízeni .Materiál a výrobek z něj je jemný, prodyšný ,hydrofobní a lehký.
Střih kalhot je rovný a dostatečně volný pro snadné oblékaní . Typ UNISEX vhodný pro
ženy i muže. Kalhoty jsou vyrobené z tepelně zpevněné, netkané textilie s gramáží 40-50
g/m2, zhotovené ze 100% polypropylenu. Jednorázové kalhoty jsou navržené tak, aby se
svým provedením přizpůsobovaly postavě uživatele a zajišťovaly jeho pohodlí, flexibilitu i
volnost pohybu. V pase utahovací tkanice ze stejného materiálů, bez kapes Netkaná textilie
v gramáži 40g/m2 v bílé barvě je lehce průsvitná ,proto výrobce doporučuje nosit spodní
nebo jiné prádlo . Kalhoty při noseni zachovávají svoji tvarovou stálost, lehkost a prodyšnost
.Lze kombinovat s výrobkem JKKR-EM-004
Zdravotnický prostředek kód GMDN 58382
Pro zlepšení hygienické úrovně prostředí a zjednodušení používání jsou kalhoty koncipované
jako jednorázové.

Je zakázáno provádět činnosti směřující k opakovanému použití , zejména praní,
čistění, bělení apod.
Výrobek v nabídce je dostupný v bílé, modré, zelené 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. Je nutné se vyhýbat ohni, intenzivnímu proudu
horké páry.
Více informací na https://holtsapfel-euromoda.cz/
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