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Produktbeskrivelse
Munnbind med myke og sterke elastiske øreelastikk og nesebøyle for å sikre riktig passform. Masken har lav respiratorisk motstand og høy bakterie-
filtreringseffektivitet.  Den er beregnet for bruk av helsepersonell i operasjonsrom eller andre medisinske miljøer med tilsvarende hygienekrav for å 
redusere krysskontaminering til et minimum. Arbeidsmiljøet beskyttes mot smittespredning og brukeren mot sprut og søl ved et trykk på 120 mmHg.  

Spesifikasjoner

Basenavn Munnbind med elastiske øreelastikk, type IIR

Merke ABENA

Undermerke Excellent

Farge Blå

Spesifikasjoner Ultralyd, usteril

Til engangs- eller gjenbruk Engangsbruk

Material Metall, PE, PP, spandex

Lengde/dybde 17.5 cm

Bredde 9.5 cm

Lagmengde 3-lags

Sertifiseringer CE, MD

CE-klasse Class I

Produkt- eller teststandarder EN 14683:2019+AC:2019

Direktiver, forskrifter og lover MDR (EU) 2017/745

Oppbevaringsinstruksjoner Oppbevares tørt ved romtemperatur uten sollys.

Instruksjoner for produktavhending Skal kastes med vanlig husholdningsavfall. Hvis forurenset, avhend som klinisk avfall.

Instruksjoner for emballasjeavhending Kan gjenvinnes eller forbrennes.

Bruksanvisning
Form nesebøylen og ta masken over nese og munn. Fest munnbindet bak ørene ved hjelp av ørestrikkene, fold masken godt ut slik at den gjerne dekker 
over hake i tillegg til nese og munn. Munnbindet skal bæres med det fargede siden laget utadvendt.
   

Munnbind med elastiske øreelastikk, 
type IIR, ABENA Excellent, 3-lags, blå, 
engangsbruk

 Type IIR i henhold til EN 14683: 2019
 Med elastiske øreelastikk
 Myk og komfortabel
 Væskesikker ved et trykk på 120 mmHg
 Lav respiratorisk motstand
 Høy bakteriefiltrering
 Reduserer krysskontaminering 
til et minimum

 Hygienisk
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Pakkedata

Enhet Inneholder Lengde Bredde Høyde EAN

krt 1000 stk 52 cm 38 cm 18 cm 5703538256684

pk 50 stk 10 cm 18 cm 8 cm 5703538256677

Produkter merket med MD er klassifisert som medisinsk utstyr.

CE-merket garanterer at et produkt er trygt å bruke og overholder alle sikkerhetsregler. CE betyr Conformité Européenne 
(European Conformity) og kan hovedsakelig bli funnet på elektronisk utstyr, sikkerhetsutstyr, byggevarer og medisinsk utstyr.

Produktet inneholder ikke 
lateks.

Den kirurgiske 
ansiktsmasken er en type IIR 
(sprutbestandig) i henhold til 
EN 14683.

Produktet har ultrasoniske 
forseglinger.

Produktet er kun til 
engangsbruk.
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