Chirurgische Wegwerpmaskers
Oorlussen - Type IIR
Grixx Medical biedt hoogwaardige Type IIR spatbestendige
chirurgische wegwerpmaskers die zeer geschikt zijn voor situaties
waar de drager blootgesteld kan worden aan bloed,
lichaamsvloeistoffen van patiënten of de werkomgeving.
Dit
Type
IIR
chirurgisch
wegwerpmasker is comfortabel om
te dragen en gemaakt van zacht nietgeweven materiaal. Het masker
bestaat uit 3 beschermende lagen en
biedt optimale filtratie en een hoog
ademend vermogen. De vormbare
neusstrip zorgt voor een optimale
pasvorm en goede aansluiting op het
gelaat. De oorlussen houden het
masker goed op zijn plaats.
De maskers zijn vrij van Latex en
geschikt voor de gevoelige huid.

We doen er alles aan om onze chirurgische maskers te testen op de efficiency van bacteriële filtratie (BFE),
ademend vermogen en microbiële zuiverheid en volgen de Europese norm EN 14683.
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Specificaties
• Type IIR, BFE ≥ 98%
• Spatbestendig
• 3 Beschermende lagen
• Vormbare neusstrip
• Elastische oorlussen
• Vrij van Latex
• Voor eenmalig gebruik
• 17.5 x 9.5cm (± 0.5cm)
• 10 Stuks per verpakking

Technische Specificaties
Chirurgisch Wegwerpmasker – Oorlussen

Productomschrijving, Gewicht en Afmetingen
Artikelnummer
MPN
Omschrijving
EAN
Gewicht gereed masker
Afmetingen gereed masker
Dikte gereed masker
Lengte oorlus

: NEMASKSURG02
: XCJ010-IIR
: Disposable Surgical mask – Elastic Earloops
: 6903244681780
: 3.42g (± 0.3g)
: 175mm x 95mm (± 5mm)
: 0.64mm (± 0.05mm)
: 165.2mm (± 10mm)

Technische Details
Gebruik
Sterilisatie
Europese Standaard
Classificatie
Kleur
Vorm
Strik type
Toepasselijke EU regelgeving
Productie Standard
Land van productie

: Wegwerp/ eenmalig gebruik
: Niet-steriel
: EN 14683:2019+AC:2019
: Type IIR
: White
: Plat geplooid
: Oorlus
: Medical Device Regulation (EU) 2017/745 – Class 1
: ISO 13485:2016
: China

Technical Eigenschappen
Bacteriële Filtratie Efficiency (BFE)
Ademhalingsweerstand (Pa/ cm2)
Spatweerstand (kPa)
Microbiële reinheid (cfu/ g)

: ≥ 98%
: < 60
: ≥ 16.0
: ≤ 30

Buitenlaag
Filtratie laag
Binnenlaag
Oorlus
Neusstrip

: Polypropyleen spunbond (niet-geweven)
: Polypropyleen melt blown (niet-geweven)
: Polypropyleen spunbond (niet-geweven)
: Polypropyleen
: ijzer bedekt met plastic

Houdbaarheid

: 18 maanden vanaf productiedatum

Bewaar in een droge en geventileerde omgeving zonder
corrosieve gassen. Houd uit de buurt van vuur en brandbare
stoffen. Vermijd excessieve hitte en direct zonlicht.

Specificatie kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. (Druk)fouten voorbehouden.
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