Mέσα ατομικής προστασίας

εξαιρετικής ποιότητας & αξίας

κέρδος για το σύνολο!
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LATEX
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
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ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ
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ΟΞΥΜΕΤΡΟ
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ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
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ΦΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ
ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

Μια εταιρεία που μπορείτε να εμπιστευτείτε!
Η Eurolamp ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στην εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και
των υπηρεσιών της καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, είναι προσηλωμένη στη
συνεχή αναβάθμιση των διαδικασιών και της ορθής πρακτικής όλων των δραστηριοτήτων της.
Η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί από επίσημους φορείς με συχνές επιθεωρήσεις στην εφαρμογή, τήρηση αλλά και συνεχή εξέλιξη κατά τα πρότυπα, ΙSΟ 9001:2015 για τη διαχείριση
ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, ΙSΟ 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση,
ISO 45001:2018 για συστήματα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας, ΙSΟ 27001:2013 για την
ασφάλεια στην πληροφορία και κατά ISO 50001:2018 για τη διαχείριση ενέργειας.
Με την πλέον πρόσφατη πιστοποίηση της Eurolamp κατά ISO 13485:2016 που αφορά την ασφαλή κυκλοφορία, διακίνηση και εμπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε συνδυασμό με την
υπουργική απόφαση ΥΑ 1348 για την ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων, η
εταιρεία μας εξασφαλίζει ότι και σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα που παίζει πρωτεύοντα ρόλο
στην ζωή μας πλέον, παρέχει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Με ιδιαίτερη μέριμνα για το περιβάλλον
Η εταιρική περιβαλλοντική ευθύνη αποτελεί σημαντικό πυλώνα στην εταιρική φιλοσοφία μας
και αποτελεί βασική προϋπόθεση μιας πραγματικά ευημερούσας και προηγμένης κοινωνίας.
Επιπλέον από την πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΙSΟ 14001:2015 η εταιρεία μας συμμετέχει
ενεργά σε ελληνικά και διεθνή προγράμματα και φορείς για την ανακύκλωση και ορθή διαχείριση απορριμμάτων, όπως η ΑΦΗΣ, ο ΕΟΑΝ, η Landbell Group και η Take eWay. Ακολουθώντας την υποχρέωση απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία, έχουμε υιοθετήσει στις βασικές λειτουργίες της εταιρείας την εφαρμογή μεθόδων εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας,
την μετάβαση σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον και την επιλογή
προμηθευτών και συνεργατών που έχουν επίσης παρόμοιες πολιτικές.
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ISO 14001:2015
CERTIFIED

ISO 45001:2018
CERTIFIED

ISO 27001:2013
CERTIFIED

ISO 50001:2018
CERTIFIED

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΉΜΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΏΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΣΤΗΛΏΝ

Από την ίδρυση της Eurolamp το 2000, διανύουμε συνεχή
ανοδική πορεία με οδηγό την καινοτομία, την τεχνογνωσία
και τις προηγμένες τεχνολογίες. Με επιμονή στο στόχο να είμαστε
πολύτιμος συνεργάτης για τους πελάτες μας, προσφέρουμε διαρκώς
ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς που δραστηριοποιούμαστε.
Έχοντας πολύχρονη εμπειρία στο επιχειρηματικό στερέωμα αναγνωρίζουμε
πλέον τις προκλήσεις και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της
αγοράς και ανταποκρινόμαστε άμεσα στις τάσεις που διαμορφώνουν την
οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία του αύριο.
Ο τομέας των μέσων Ατομικής Προστασίας είναι η νέα πρόκληση
που αναδύθηκε από την επικαιρότητα. Με άξονα το σεβασμό
στις κοινωνίες στις οποίες εργαζόμαστε και ζούμε, ανταποκρινόμαστε
και σε αυτόν τον τομέα με ευθύνη και αποτελεσματικότητα.
Διαθέτουμε προϊόντα υγιεινής που εξετάζονται διεξοδικά
και τηρούν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και εγκρίσεις,
διασφαλίζοντας το συμφέρον όλων μας.
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ΓΆΝΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ
ΜΊΑΣ ΧΡΉΣΗΣ

6

Ιατρικά Εξεταστικά
Γάντια Νιτριλίου
χωρίς πούδρα

Εξεταστικά γάντια νιτριλίου σε μπλε χρώμα, χωρίς πούδρα
για προστασία και ασφάλεια σε απαιτητικές καταστάσεις.
Χωρίς υπολλείματα λιπαρών ουσιών και πρωτεΐνης, δεν ερεθίζουν
το δέρμα. Πιστοποιημένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
και τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Κατάλληλα για ιατρικούς
και οδοντιατρικούς χώρους, υγειονομικό προσωπικό,
κέντρα αισθητικής κ.α. Μη αποστειρωμένα.

• Εxtra ανθεκτικά
• Άνετη και εύκολη εφαρμογή
• Latex free (χωρίς φυσικό καουτσούκ)
• Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα
• Φιλικά για το δέρμα
• Αμφιδέξια
EN 374-5:2016 EN 374-1:2016 TYPE C

EN ISO 21420:2020

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ: 4 έτη από την ημερομηνία
παραγωγής που αναγράφεται στη συσκευασία

VIRUSES

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΚΟΥΤΙ

ΚΙΒΩΤΙΟ

147-90985
147-90986

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MIAΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΠΛΕ 3,5mil

S

100 τεμαχίων

10 κουτιά

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MIAΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΠΛΕ 3,5mil

M

100 τεμαχίων

10 κουτιά

147-90987

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MIAΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΠΛΕ 3,5mil

L

100 τεμαχίων

10 κουτιά

147-90988

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MIAΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΠΛΕ 3,5mil

XL

100 τεμαχίων

10 κουτιά

147-90989

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MIAΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΠΛΕ 3,5mil

S

100 τεμαχίων

10 κουτιά

Ιατρικά Εξεταστικά
Γάντια Latex
χωρίς πούδρα

Εξεταστικά λευκά γάντια Latex χωρίς πούδρα, από φυσικό
καουτσούκ για προστασία και ασφάλεια σε απαιτητικές
καταστάσεις. Χωρίς υπολλείματα λιπαρών ουσιών και πρωτεΐνης,
δεν ερεθίζουν το δέρμα. Πιστοποιημένα σύμφωνα με τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Κατάλληλα για ιατρικούς και οδοντιατρικούς χώρους, υγειονομικό
προσωπικό, κέντρα αισθητικής κ.α. Μη αποστειρωμένα.

• Εxtra ανθεκτικά
• Άνετη και εύκολη εφαρμογή
• Κατασκευασμένα από φυσικό καουτσούκ
• Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα
• Δεν ερεθίζουν το δέρμα
• Αμφιδέξια
EN 374-5:2016

EN ISO 21420:2020

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ: 4 έτη από την ημερομηνία
παραγωγής που αναγράφεται στη συσκευασία

VIRUSES

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΚΟΥΤΙ

ΚΙΒΩΤΙΟ

156-10000

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ MEDICAL

S

100 τεμαχίων

20 κουτιά

156-10001

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ MEDICAL

M

100 τεμαχίων

20 κουτιά

156-10002

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ MEDICAL

L

100 τεμαχίων

20 κουτιά

156-10003

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ MEDICAL

XL

100 τεμαχίων

20 κουτιά
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ΓΆΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΉΣΗΣ

8

Γάντια Νιτριλίου Μαύρα
χωρίς πούδρα

Εξεταστικά γάντια νιτριλίου σε μαύρο χρώμα, χωρίς πούδρα
για προστασία και ασφάλεια σε απαιτητικές καταστάσεις.
Χωρίς υπολλείματα λιπαρών ουσιών και πρωτεΐνης, δεν ερεθίζουν
το δέρμα. Πιστοποιημένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
και τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Κατάλληλα για ιατρικούς
και οδοντιατρικούς χώρους, υγειονομικό προσωπικό,
κέντρα αισθητικής κ.α. Μη αποστειρωμένα.

• Εxtra ανθεκτικά
• Άνετη και εύκολη εφαρμογή
• Latex free (χωρίς φυσικό καουτσούκ)
• Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα
• Φιλικά για το δέρμα
• Αμφιδέξια

EN 374-5:2016 EN 374-1:2016 TYPE C

EN ISO 21420:2020

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ: 4 έτη από την ημερομηνία
παραγωγής που αναγράφεται στη συσκευασία

VIRUSES

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΚΟΥΤΙ

ΚΙΒΩΤΙΟ

147-90975

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MIAΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΑΥΡΟ 3,5mil

S

100 τεμαχίων

10 κουτιά

147-90976

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MIAΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΑΥΡΟ 3,5mil

M

100 τεμαχίων

10 κουτιά

147-90977

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MIAΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΑΥΡΟ 3,5mil

L

100 τεμαχίων

10 κουτιά

147-90978

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MIAΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΑΥΡΟ 3,5mil

XL

100 τεμαχίων

10 κουτιά

Γάντια Latex Λευκά
χωρίς πούδρα

Γάντια μιας χρήσης Latex χωρίς πούδρα, από φυσικό
καουτσούκ για προστασία και ασφάλεια. Πιστοποιημένα
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ισχύουσες
νομοθετικές διατάξεις. Κατάλληλα για χρήση στην εστίαση,
σε εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, κηπουρικής,
συνεργείου, ελαιοχρωματισμών κ.ά.

• Ανθεκτικά
• Άνετη και εύκολη εφαρμογή
• Κατασκευασμένα από φυσικό καουτσούκ
• Δεν ερεθίζουν το δέρμα
• Μη αποστειρωμένα
• Αμφιδέξια

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ: 4 έτη από την ημερομηνία
παραγωγής που αναγράφεται στη συσκευασία

EN ISO 21420:2020

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΚΟΥΤΙ

147-90954

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

S

30 τεμαχίων

ΚΟΥΤΙΑ ανά κιβώτιο
40 κουτιά

147-90955

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

M

30 τεμαχίων

40 κουτιά

147-90956

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

L

30 τεμαχίων

40 κουτιά

147-90957

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

XL

30 τεμαχίων

40 κουτιά

147-90958

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

XS

100 τεμαχίων

20 κουτιά

147-90950

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

S

100 τεμαχίων

20 κουτιά

147-90951

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

M

100 τεμαχίων

20 κουτιά

147-90952

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

L

100 τεμαχίων

20 κουτιά

147-90953

ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

XL

100 τεμαχίων

20 κουτιά
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Γάντια Βινιτριλίου Μαύρα
χωρίς πούδρα

Γάντια κατασκευασμένα από νιτρίλιο και βινύλιο (χωρίς latex),
μιας χρήσης χωρίς πούδρα. Οικονομική, εξαιρετική εναλλακτική
λύση έναντι του φυσικού λατέξ με μεγάλη αντοχή και άριστη
εφαρμογή. Κατάλληλα για ιατρική χρήση, στην εστίαση, σε
εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, κηπουρικής, συνεργείου,
ελαιοχρωματισμών κ.ά. Μη αποστειρωμένα.

• Ανθεκτικά σε χημικά
• Ανθεκτικότητα σε υψηλές θερμοκρασίες
• Άνετη εφαρμογή
• Εξαιρετική αίσθηση αφής
• Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα
• Δεν ερεθίζουν το δέρμα
• Αμφιδέξια

EN 374-5:2016

EN ISO 21420:2020

ΚΩΔΙΚΟΣ

10

VIRUSES

EN 374-1:2016 TYPE Β

EN 374-4:2016

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ: 4 έτη από την ημερομηνία
παραγωγής που αναγράφεται στη συσκευασία

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΚΟΥΤΙ

ΚΙΒΩΤΙΟ

147-90990

ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΙΤΡΥΛΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΑΥΡΑ

S

100 τεμαχίων

10 κουτιά

147-90991

ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΙΤΡΥΛΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΑΥΡΑ

M

100 τεμαχίων

10 κουτιά

147-90992

ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΙΤΡΥΛΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΑΥΡΑ

L

100 τεμαχίων

10 κουτιά

147-90993

ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΙΤΡΥΛΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΑΥΡΑ

XL

100 τεμαχίων

10 κουτιά

Γάντια Βινυλίου Μπλε
χωρίς πούδρα

Γάντια βινυλίου μπλε χωρίς πούδρα, υψηλής ελαστικότητας,
ιδιαιτέρως ανθεκτικά, προσφέρουν επαρκή προστασία
και ασφάλεια. Κατάλληλα για άτομα που ενδέχεται
να παρουσιάσουν αλλεργία στο λάτεξ.
Κατάλληλα για ιατρική χρήση, στην εστίαση, σε εργασίες
καθαρισμού, συντήρησης, κηπουρικής, συνεργείου,
ελαιοχρωματισμών κ.ά. Μη αποστειρωμένα.

• Ανθεκτικά και ελαστικά
• Άνετη και εύκολη εφαρμογή
• Χωρίς υπολλείματα πρωτεϊνης
και λιπαρών ουσιών
• Δεν ερεθίζουν το δέρμα
• Αμφιδέξια

EN 374-5:2016

EN ISO 21420:2020

EN 374-1:2016 TYPE C

VIRUSES

ΚΩΔΙΚΟΣ

EN 374-4:2016

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ: 4 έτη από την ημερομηνία
παραγωγής που αναγράφεται στη συσκευασία

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΚΟΥΤΙ

ΚΙΒΩΤΙΟ

147-90960

ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΠΛΕ

S

100 τεμαχίων

10 κουτιά

147-90961

ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΠΛΕ

M

100 τεμαχίων

10 κουτιά

147-90962

ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΠΛΕ

L

100 τεμαχίων

10 κουτιά

147-90963

ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΠΛΕ

XL

100 τεμαχίων

10 κουτιά

Γάντια Βινυλίου Διάφανα
χωρίς πούδρα

Διάφανα γάντια βινυλίου, χωρίς πούδρα, ελαστικά και
ιδιαιτέρως ανθεκτικά, προσφέρουν επαρκή προστασία
και ασφάλεια. Κατάλληλα για άτομα που ενδέχεται
να παρουσιάσουν αλλεργία στο λάτεξ.
Κατάλληλα για ιατρική χρήση, στην εστίαση, σε εργασίες
καθαρισμού, συντήρησης, κηπουρικής, συνεργείου,
ελαιοχρωματισμών κ.ά. Μη αποστειρωμένα.

• Ανθεκτικά και ελαστικά
• Άνετη και εύκολη εφαρμογή
• Χωρίς υπολλείματα πρωτεϊνης
και λιπαρών ουσιών
• Δεν ερεθίζουν το δέρμα
• Αμφιδέξια

EN 374-5:2016

EN ISO 21420:2020

VIRUSES

EN 374-1:2016 TYPE C

EN 374-4:2016

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ: 4 έτη από την ημερομηνία
παραγωγής που αναγράφεται στη συσκευασία

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΚΟΥΤΙ

ΚΙΒΩΤΙΟ

147-90930

ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΔΙΑΦΑΝΑ

S

100 τεμαχίων

10 κουτιά

147-90931

ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΔΙΑΦΑΝΑ

M

100 τεμαχίων

10 κουτιά

147-90932

ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΔΙΑΦΑΝΑ

L

100 τεμαχίων

10 κουτιά

147-90933

ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΔΙΑΦΑΝΑ

XL

100 τεμαχίων

10 κουτιά
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ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ

12

Αντισηπτικό Spray

Ultra Pure Ενεργό Οξυγόνο
Aντισηπτικά spray με 81% μείγματος αλκοολών άριστης ποιότητας,
με ενεργό οξυγόνο. Είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό των χεριών,
καθώς επίσης και για την απολύμανση των υφασμάτων (ρούχων, μασκών
κλπ), των πορωδών επιφανειών και άλλων επιφανειών, όπως είναι
οι ξαπλώστρες, οι πάγκοι εργασίας, τα εργαλεία και τα δάπεδα.
Εφαρμογή σε χώρους φροντίδας υγείας, νοσοκομεία, χειρουργεία, σε
σχολεία, γυμναστήρια και άλλους χώρους συνάθροισης, στην βιομηχανία
και σε εταιρίες επεξεργασίας τροφίμων.

• Με ενεργό οξυγόνο
• Απολυμαίνει χωρίς νερό ή σαπούνι
• Αντισηπτικό
• 81% Μείγμα αλκοολών

Αρ. Άδειας Ε.Ο.Φ. 10274/ 02-02-2022

81%

EOΦ Π.Τ 1 και Π.Τ.2

Μείγμα
Αλκοολών

MDR 2017/745 CLASS I
EN 13727:2012+A2:2015
ΕΝ 14476+Α2:2019
EN 14348:2005
EN 13624:2021
ΕCHA

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΈΝΟ

CLP

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΈΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΚΙΒΩΤΙΟ

147-90820

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ SPRAY ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

80ml

48 τεμάχια (2 x Display των 24)

147-90822

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ SPRAY ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

500ml

24 τεμάχια

147-90825

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ SPRAY ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

4L

4 τεμάχια
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Αντισηπτικό Gel Χεριών
Ultra Pure

Αντισηπτικό gel χεριών με 80% αιθυλικής αλκοόλης άριστης ποιότητας.
Απολυμαίνει τα χέρια γρήγορα χωρίς νερό, αφήνοντας αίσθηση
φρεσκάδας. Περιέχει ενυδατικούς παράγοντες που προστατεύουν
το δέρμα από την ξηρότητα.
Εφαρμογή σε χώρους φροντίδας υγείας, νοσοκομεία, χειρουργεία,
επαγγελματικούς χώρους, σε σχολεία, γυμναστήρια και άλλους χώρους
συνάθροισης, στην βιομηχανία και σε εταιρίες επεξεργασίας τροφίμων.

• Απολυμαίνει χωρίς νερό ή σαπούνι
• Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα
• Αντισηπτικό και ενυδατικό
• Περιέχει 80% Αιθυλική αλκοόλη

Αρ. Άδειας Ε.Ο.Φ. 7868 / 02-02-2022

80%

Αιθυλική
Αλκοόλη

EOΦ Π.Τ 1 και Π.Τ.2
MDR 2017/745 CLASS I
EN 13727:2012+A2:2015
ΕΝ 14476+Α2:2019
EN 14348:2005
EN 13624:2021
ΕCHA

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΈΝΟ

CLP

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΈΝΟ

Hμερομηνία παραγωγής, λήξης και η παρτίδα αναγράφονται στη συσκευασία
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ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΚΙΒΩΤΙΟ

147-90801

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ

80ml

48 τεμάχια (2 x Display των 24)

147-90803

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ

150ml

48 τεμάχια

147-90806

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

300ml

24 τεμάχια

147-90807

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

500ml

15 τεμάχια

147-90808

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

1L

15 τεμάχια

147-90810

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

1L

15 τεμάχια

147-90814

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

4L

4 τεμάχια

Οδηγίες Χρήσης: Βάλτε μια μικρή ποσότητα gel στις παλάμες, και τρίψτε καλά
όλη την επιφάνεια των χεριών και ανάμεσα στα δάχτυλα, για περίπου 10
δευτερόλεπτα. Αφήστε το να δράσει και να στεγνώσει. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.
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ΜΑΣΚΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ
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Μάσκες Προστασίας
FFP2 NR
Πιστοποιημένες μάσκες προστασίας FFP2 που παρέχουν μέγιστη
προστασία από την εισπνοή μολυσματικών παραγόντων ή ρύπων.
Αποτελούνται από 5 προστατευτικές στρώσεις που εξασφαλίζουν
εξαιρετικό φιλτράρισμα με σχεδόν μηδενικές διαρροές, τόσο
σε αυτόν που την φορά, όσο και στους γύρω του. Εφαρμόζουν
άριστα στο πρόσωπο, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα
διείσδυσης ή διαφυγής σωματιδίων.

• Πέντε επίπεδα προστασίας
• Λάστιχο στα αυτιά και κλιπ για την μύτη
• Απόδοση φιλτραρίσματος σωματιδίων P.F.E. 95%
• Αποτελεσματική προστασία για πολλές ώρες
• Ελαφριά κατασκευή για μεγαλύτερη άνεση
• Non-Woven και Hot Air Cotton

Σε σακουλάκι
2 τεμαχίων
με zip κλείσιμο

EN 149:2001+A1:2009
ISO 13485:2016
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Β

ΚΙΒΏΤΙΟ

147-90901

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΗ FFP2

2 τεμάχια

100 τεμάχια (50 σακ.)

1000 τεμάχια (20x50σακ.)

Μάσκες Προστασίας FFP2
Πιστοποιημένες μάσκες προστασίας FFP2 που παρέχουν μέγιστη
προστασία από την εισπνοή μολυσματικών παραγόντων ή ρύπων.
Αποτελούνται από 5 προστατευτικές στρώσεις που εξασφαλίζουν
εξαιρετικό φιλτράρισμα με σχεδόν μηδενικές διαρροές, τόσο
σε αυτόν που την φορά, όσο και στους γύρω του. Εφαρμόζουν
άριστα στο πρόσωπο, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα
διείσδυσης ή διαφυγής σωματιδίων.

• Με πέντε επίπεδα προστασίας
• Με λάστιχο στα αυτιά και κλιπ για την μύτη
• Με απόδοση φιλτραρίσματος σωματιδίων P.F.E. 95%
• Αποτελεσματική προστασία για πολλές ώρες
• Ελαφριά κατασκευή για μεγαλύτερη άνεση
• Non-Woven και Hot Air Cotton

EN 149:2001+A1:2009
ISO 13485:2016
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΚΕΤΟ

ΚΙΒΏΤΙΟ

147-90915

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΗ FFP2

40 τεμάχια (shrink)

24 πακέτα (960 τεμ.)
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Μάσκες Χειρουργικές
Type IIR, μιας χρήσης
Χειρουργικές μάσκες μιας χρήσεως, εξαιρετικά υψηλής προστασίας.
Με 3 στρώματα που εξασφαλίζουν άριστο φιλτράρισμα (BFE≥98%),
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ14683). Κατασκευασμένες
από υποαλλεργικό υλικό non woven, δεν αφήνει χνούδι.
Άνετη αναπνοή και εφαρμογή. Με λάστιχο και ρινικό έλασμα
για σταθερή προσαρμογή σε μύτη και πρόσωπο

• Με απόδοση φιλτραρίσματος σωματιδίων ΒFE≥98%
• Με πέντε επίπεδα προστασίας
• Αποτελεσματική προστασία για πολλές ώρες
• Ελαφριά κατασκευή για μεγαλύτερη άνεση
• Non-Woven και Hot Air Cotton

EN 14683:2019+AC:2019
EN ISO 13485:2016
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EN ISO11737-1:2018

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΥΤΊ

ΚΙΒΏΤΙΟ

147-90908

ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ TYPE IIR

50 τεμάχια (5x10 τεμ. shrink)

10 κουτιά (500 τεμ.)

Προσωπίδα Πηγουνιού
Διαφανής / Πλαστική
Διάφανη πλαστική προστατευτική μάσκα πολλαπλών χρήσεων
με στήριγμα στο πιγούνι. Εύκολη στη χρήση, πολύ ελαφριά,
προστατεύει από μικροσταγονίδια. Με ελαστικά κορδόνια που
επιτρέπουν την ρύθμιση της μάσκας ανάλογα με το πρόσωπο,
κατάλληλη ακόμα και για παιδιά. Πλένεται με σαπούνι και
αποστείρωνεται με απολυμαντικό μετά από την χρήση. Ιδανική
για χώρους εστίασης, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, ξενοδοχεία,
καταστήματα λιανικής, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, κ.ά.

• Με λαστιχάκια στα αυτιά, και με στήριξη στο πηγούνι
• Αδιάβροχη και Αντι-Θαμβωτική
• Κατάλληλη για ευαίσθητο δέρμα
• Ρυθμίζεται εύκολα ανάλογα με το σχήμα του προσώπου
• One size και ιδιαίτερα ελαφριά
• Διάσταση 155x110mm

GB 14866:2006
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΙΒΏΤΙΟ

147-90905

ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΠΗΓΟΥΝΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ

20 τεμάχια

200 τεμάχια

Προσωπίδα με Γυαλιά
Διαφανής / Πλαστική
Ασπίδα προστασίας για το πρόσωπο πολλαπλών χρήσεων.
Αντιθαμβωτική και ιδιαίτερα ελαφριά, παρέχει διαυγή
περιφερειακή όραση. Εργονομική και εύκολη στη χρήση,
προστατεύει από αιωρούμενα σωματίδια και υγρά.
Κατάλληλη για χρήση σε συνδυασμό με γυαλιά οράσεως
ή ηλίου. Πλένεται με σαπούνι και νερό ενώ μπορεί να
αποστειρωθεί με απολυμαντικό σπρέι, αντισηπτικό
διάλυμα, οινόπνευμα.

• Διάφανη / Αντί-θαμβωτική
• Εύκολη στη χρήση
• Άνετη, χάρη στο σκελετό από γυαλιά
• Διακρίνεται από το μοντέρνο και εργονομικό σχεδιασμό
• Μπορεί να φορεθεί πάνω από γυαλιά οράσεως ή ηλίου
• Διάσταση 25x19.5 cm
• Κατασκευασμένη από PET/ PC

GB 14866:2006
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΙΒΏΤΙΟ

147-90906

ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΓΥΑΛΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ

12 τεμάχια

120 τεμάχια

19

Οξύμετρο Δακτύλου
Μπαταρίας
To παλμικό οξύμετρο δακτύλου είναι μια φορητή μη επεμβατική συσκευή
για τον δειγματοληπτικό έλεγχο του κορεσμού οξυγόνου και του παλμικού
ρυθμού. Kατάλληλο για ατομική χρήση (στο σπίτι ή εκτός σπιτιού) καθώς και
για χρήση στον ιατρικό τομέα (νοσοκομεία, εγκαταστάσεις νοσοκομειακού
τύπου). Yψηλής ακρίβειας.

IEC 60-601

ΟΡΓΑΝΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ &
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

ISO 80601
ISO 13485

• Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου, καρδιακών παλμών και δείκτη
διάχυσης
• Με έγχρωμη οθόνη OLED η οποία αναβοσβήνει και εκπέμπει ήχο
• Με περιστρεφόμενη οθόνη υψηλής ευκρίνειας
• 25 ώρες συνεχούς λειτουργίας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

20

Τάση

3V DC

Μέτρηση Κορεσμού Οξυγόνου

SpO2 ± 2%

Μέτρηση Καρδικών Παλμών

PR ± 2bpm

Τύπος Μπαταρίας

2 x ΑΑΑ

Θερμοκρασία Λειτουργίας

5°C ~ 40°C

Βαθμός Στεγανότητας

ΙΡ22

Διάσταση

58x30x33.5mm

Βάρος

133gr

Υλικό

Πλαστικό

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΙΒΏΤΙΟ

147-90770

ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
ΜΕ ΟΘΟΝΗ OLED

Κουτί
1 τεμαχίου

48 τεμάχια

Θερμόμετρο Ανέπαφης
Μέτρησης Μπαταρίας

Φακός Αποστείρωσης
Mπαταρίας

Θερμόμετρο υπέρυθρων χωρίς επαφή ειδικά για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και του μετώπου χωρίς επαφή με το δέρμα.
Αξιόπιστες μετρήσεις εντός 1 δευτερολέπτου.

Φορητή συσκευή απολύμανσης με λειτουργία ασφαλείας, απομακρύνει
γρήγορα και αποτελεσματικά βακτήρια και μικροοργανισμούς. Κατάλληλο για να απολυμαίνετε μικροαντικείμενα και επιφάνειες όπως κινητά
τηλέφωνα, πληκτρολόγια, πορτοφόλια, κλειδιά κ.ά.
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•Μ
 ε τεχνολογία BlueDot για ευκολία και ακρίβεια στη μέτρηση
•Χ
 ρήση με υπέρυθρες / Μετώπου
•Β
 αθμοί σε κλίμακα Κελσίου
•Μ
 ε οθόνη LCD και χρωματική αλλαγή οθόνης και ήχος
•Μ
 ε μνήμη 99 μετρήσεων
•Μ
 πλε φως παρακολούθησης για τη σωστή μέτρηση
θερμοκρασίας
• Σ υναγερμός πυρετού
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τάση

3V DC

Χρόνος Μέτρησης

1 δευτερόλεπτο

Εύρος Μέτρησης

32.0°C ~ 42.9°C

Ακρίβεια Μέτρησης

± 0.3°C

• Αναδιπλώμενος
• Αυτονομία έως 3 ώρες
• Με λειτουργία ασφαλείας
• Ελαφρύς
• Αποστείρωση σε 30 δευτερόλεπτα
Περιλαμβάνεται καλώδιο USB για τροφοδοσία (όχι για φόρτιση)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τάση

6V

Ισχύς

3W

Τύπος UVC Λάμπας

UVC Tube

Μήκος Κύματος UVC

253.7 nm

Κάλυψη Χώρου

έως 0,11m2

Αποστείρωση

30 sec

Τύπος Μπαταρίας

4 x ΑΑΑ (δεν συμπεριλαμβάνονται)

Αποφόρτιση Μπαταρίας

1-3 ώρες ανάλογα με τον τύπο
και τη χρήση

Τύπος Μπαταρίας

2 x ΑΑΑ

Θερμοκρασία Λειτουργίας

15°C ~ 40°C

Διάσταση

240x12.5x35mm (ανοιχτό)
125x25x35mm (διπλωμένο)

Βάρος

133gr

Βάρος

120gr

Υλικό

Πλαστικό

Υλικό

Πλαστικό

Διάσταση

48x36x168.5mm

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

147-90750

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΝΕΠΑΦΗΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

Κουτί
1 τεμαχίου

ΚΙΒΏΤΙΟ
48 τεμάχια

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΙΒΏΤΙΟ

147-90702

ΦΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UVC

Κουτί
1 τεμαχίου

100 τεμάχια
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Προϊόν μιας χρήσης

Όρια θερμοκρασίας ασφαλούς
λειτουργίας / χρήσης του προϊόντος

Μη αποστειρωμένο
ιατροτεχνολογικό προϊόν

Διατηρείτε το προϊόν

Προϊόν κατάλληλο
για επαφή με τρόφιμα
Ανακυκλώσιμο προϊόν

μακριά από τον ήλιο

Προϊόν που περιέχει Latex
(φυσικό καουτσούκ). Μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Διατηρείτε το προϊόν

Πετάμε σε κάδο την συσκευασία

μακριά από την υγρασία

Το προϊόν δεν περιέχει Latex

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚA ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Σήμανση CE

EN ISO 13485:2016

EN 149:2001+A1:2009

Πρότυπο που δηλώνει ό,τι ο κατασκευαστής ή ο
εισαγωγέας επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του
προϊόντος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα υγείας,
ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για το σύστημα ποιότητας οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Διασφαλίζει ότι το ιατροτεχνολογικό προϊόν ή η παρεχόμενη υπηρεσία συμμορφώνεται με το νομικό και
κανονιστικό πλαίσιο και οδηγεί σε τελικά προϊόντα/υπηρεσίες που είναι ασφαλή για τον τελικό
χρήστη.

Πρότυπο για τις απαιτήσεις απόδοσης και σήμανσης και μεθόδους δοκιμής φιλτραρίσματος
μισών μασκών για την προστασία της αναπνευστικής οδού από σωματίδια.

PPE Category III / MAΠ κατηγορίας ΙΙΙ
Πρότυπο που δηλώνει προστασία από δυνητικούς θανατηφόρους κινδύνους ή σοβαρούς και
μη αναστρέψιμους τραυματισμούς στην υγεία.
Ο χρήστης μπορεί να μην αναγνωρίσει έγκαιρα
την άμεση επίδραση του κινδύνου

MDR Class I
Πρότυπο που δηλώνει προϊόν κατηγορίας Ι,
πιστοποιημένο σύμφωνα με τον κανονισμό
2017/425

EN 374-1:2016 TYPE Β
EN 374-1:2016 TYPE C
EN 374-4:2016
EN 374-5:2016
Πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για
προστατευτικά γάντια που προορίζονται για
την προστασία του χρήστη από επικίνδυνες
χημικές ουσίες και ορίζει τους όρους που θα
χρησιμοποιηθούν.

EN ISO 21420:2020
Πρότυπο που δηλώνει συμμόρφωση με τις γενικές απαιτήσεις και τις σχετικές διαδικασίες δοκιμής για το σχεδιασμό και την κατασκευή των
γαντιών, την αβλαβή κατασκευή, την άνεση και
την αποτελεσματικότητα, καθώς και τη σήμανση και τις πληροφορίες που παρέχονται από τον
κατασκευαστή και ισχύουν για όλα τα προστατευτικά γάντια.

ΑQL 1,5
Acceptable Quality Level 1.5 σημαίνει ότι τα
γάντια είναι πολύ λιγότερο πιθανό να έχουν κρίσιμα ελαττώματα από τα γάντια που πληρούν
απλώς την απαίτηση βιομηχανικού βαθμού 4.0
AQL ή το 2.5 AQL των ΗΠΑ.

ΕΝ 455-1.2.3.4.
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 455-1:2000 σχετικά με
τις απαιτήσεις και τον έλεγχο για
1. Α
 νίχνευση των οπών των ιατρικών γαντιών
μιας χρήσης.
2. Υ
 λικό και φυσικές ιδιότητες προϊόντος
3. Βιολογική ασφάλεια προϊόντος
4. Π
 ροσδόκιμο χρόνου ζωής προϊόντος

ΕΟΦ ΤΥΠΟΥ ΙΙ
Σήμανση που δηλώνει βιοκτόνο για χρήση ως
απολυμαντικό και φυκοκτόνο που δεν προορίζεται μόνο για εφαρμογή στους ανθρώπους
ή τα ζώα για την υγιεινή τους αλλά και για την
απολύμανση του αέρα, των επιφανειών, των υλικών του εξοπλισμού και της επίπλωσης που δεν
έρχονται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα ή τις
ζωοτροφές σε ιδιωτικούς, δημόσιους και βιομηχανικούς χώρους, περιλαμβανομένων των νοσοκομείων, καθώς και ως φυκοκτόνα (αλγεοκτόνα).

EN ISO11737-1:2018
Πρότυπο που καθορίζει απαιτήσεις και παρέχει οδηγίες για την απαρίθμηση και τον μικροβιακό χαρακτηρισμό του πληθυσμού βιώσιμων
μικροοργανισμών πάνω ή μέσα σε ένα προϊόν,
συστατικό, πρώτη ύλη ή συσκευασία υγειονομικής περίθαλψης.

EN 14348:2005
Πρότυπο για τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη μυκοβακτηριοκτόνο (ή φυματιοκτόνο) δράση του
χημικού απολυμαντικού προϊόντος.

EN 13624:2021
Πρότυπο για χημικά απολυμαντικά και αντισηπτικά που δηλώνει επίτευξη ποσοτικής δοκιμής
εναιωρήματος για την αξιολόγηση μυκητοκτόνου
ή ζυμομυκητοκτόνου δράσης στον ιατρικό τομέα.

EN 14683:2019+AC:2019

Πρότυπο για τις ελάχιστες απαιτήσεις για βακτηριοκτόνο δράση χημικών απολυμαντικών και
αντισηπτικών προϊόντων.

Το πρότυπο καθορίζει τη δομή και την επίδοση, ειδικά ως προς την αποτελεσματικότητα
δίηθησης βακτηριών (bacterial filtration), την αεροδιαπερατότητα και το μικροβιακό φορτίο. Οι
ιατρικές μάσκες τύπου Ι μειώνουν τον κίνδυνο
μετάδοσης μολυσμένων μικροοργανισμών ειδικά σε περιόδους επιδημιών ή πανδημιών ενω οι
ιατρικές μασκες τύπου ΙΙ συστήνονται για χρήση
από ιατρικό προσωπικό σε χειρουργικό ή αντίστοιχο περιβάλλον.

ΕΝ 14476+Α2:2019

GB 14866:2006

Πρότυπο για χημικά απολυμαντικά και αντισηπτικά που δηλώνει επίτευξη ποσοτικής δοκιμής
αναστολής για την αξιολόγησης της ιοκτονικής
δραστηριότητας στον ιατρικό τομέα.

Πρότυπο που καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις
απόδοσης και τις μεθόδους δοκιμής των ατομικών προστατευτικών ματιών. Ισχύει για όλα τα
είδη προστατευτικών ματιών, εκτός από αυτά
που σχετίζονται με την πυρηνική ακτινοβολία,
τις ακτίνες Χ, το λέιζερ, την υπεριώδη, την υπέρυθρη και άλλες ακτινοβολίες.

EN 13727:2012+A2:2015

ΛΟΙΠΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
P.F.E.: Kατακράτηση σωματιδίων / απόδοση
Β.F.E.: Kατακράτηση βακτηριών / απόδοση
ΕCHA: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
CLP: Ευρωπαϊκός κανονισμός ταξινόμησης, επισήμανσης και
συσκευασίας χημικών ουσιών και μειγμάτων.
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EUDAMED: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Δεδομένων για Ιατρικά Προϊόντα
SRN: Aριθμός εγγραφής προϊόντος στην ΕUDAMED
UDI - DI: Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης Ιατροτεχνολογικού
προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κάμπος Διαβατών, Ιωνία • Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 08 • Τ.Θ. 515
Τηλ. 2310 574 802 • Fax. 2310 574 919 • info@eurolamp.gr
www.eurolamp.gr
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