HOLTSAPFEL
EUROMODA s.r.o.
Instrukce pro uživatele
Jednorázový ochranný plášť JOP-EM-001 (dále jen „plášť“) poskytuje uživateli ochranu proti
znečištění vlastního oblečení a současně zajišťuje obecnou ochranu okolního prostředí,
zařizovacích předmětů i osob před kontaminací látkami a nečistotami, které na oblečení
uživatele běžně ulpívají. Plášť je vyroben z tepelně zpevněné, netkané textilie (Spunbond)
s gramáží 19-20 g/m2, zhotovené ze 100% polypropylenu.
Zdravotnický prostředek GMDN kod- 58388
Plášť je vyroben univerzálně (unisex) a v jednotné velikosti (unisize) tak, aby svým provedením
snižoval rizika expozice i kontaminace, přizpůsoboval se postavě uživatele a zajišťoval jeho
pohodlí, flexibilitu i volnost pohybu. Volný střih pláště umožňuje pohodlné oblékání přes
vlastní oděv uživatele. Design pláště zajišťuje jeho stabilitu – ukončení rukávů je provedeno
pruženkou (guma 3 mm), která se přizpůsobí obvodu zápěstí a nepůsobí otlaky. Uchycení u
krku a v pase je zajištěno vázacími tkanicemi ze stejného materiálu, zabraňujícími svévolnému
rozvázání. Plášť je lehký, dobře skladný, vyznačuje se tvarovou stálostí, lehkostí, prodyšností a
hydrofobními vlastnostmi. Pro zlepšení hygienické úrovně prostředí a zjednodušení používání
je plášť koncipován jako jednorázový.

Je zakázáno provádět činnosti směřující k opakovanému použití pláště, zejména
praní, čistění, bělení apod.
Plášť je vyráběn v bílé barvě, přičemž si výrobce vyhrazuje právo na dodávku
barevného provedení plášťů dle okamžité dostupnosti netkané textilie na trhu.
Po použití plášť zlikvidujte v souladu s interními předpisy uživatele. V případě, že
dojde ke kontaminaci pláště biologickým, chemickým nebo jiným způsobem, musí
uživatel při likvidaci postupovat v souladu s platnými legislativními předpisy.
Balení – sáček 50 ks.
Pozn.: Neotevírat kartonové obaly ostrým nástrojem, hrozí poškození sáčků i
plášťů, uložených shora v balení. Je nutné se vyhýbat ohni, intenzivnímu proudu
horké páry.
Více informací na https://holtsapfel-euromoda.cz/
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