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Orvostechnikai
védőeszközök
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CO-PES40-FB EU TYPE 5-6 VÉDŐOVERÁL
cipzárral záródó, teljes ruházatot takaró védőoverál

Szabványok: 
EN 14126:2003+AC:2004 / EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 / SISTUR CE 042020367 / 
EN 13034:2005+A1:2009 / EN13485 / EN 340:2003

Termékteljesítmény értékek: 
Marónátron (NaOH) taszítás 10% folyadék koncentrációban: Class 3, penetráció: 
Class 3; Sósav (H2SO4) taszítás 30% folyadék koncentrációban: Class 3, penetráció: 
Class 3.
EN 13034:2005+A1:2009: Az overál tesztelésre került könnyed aeroszol befúvással 
és folyadékpenetrációra (köd-teszt). Type PB (6), parciális testvédelem. Ljmn, 82/90 
≤ 30% LS, 8/10 ≤ 15%. 
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010: Ljmn, 82/90 ≤ 30% LS, 8/10 ≤ 15%. 
EN 14126:2003 + AC:2004: ATCC 9372 Bacillus subtilis spórák felhasználásával. Class 
4 védelem.

Kategória:
III EU Type 5/6 védőruházat.

Csomagolás: 
Nem steril, egyesével külön fóliába csomagolva.

Javasolt felhasználási terület: 
Veszélyes folyadékokkal szennyezett területek; veszélyes anyagokkal szennyezett 
port és aeroszolokat tartalmazó területek; egészségügyi ellátó intézményekben; 
fertőzésveszéllyel járó helyzetekben.
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Anyag: 
40 gr/m² nem szőtt PES; 20 gr/m² PE BARRIER

Szín: 
Fehér

Specifikációk: 
Gumírozott mandzsetta- és derékrész.

Tárolás: 
A termék eredeti tasakjában tárolandó, száraz helyen, maximum 15-25 fokos 
hőmérsékleten. Megfelelő körülmények között tárolva minőségét megőrzi 3 évig.

Az overál viselése: 
Kizárólag tiszta felületre vegye fel az overált. A csomagolás kibontása után az overált 
hajtogassa ki, majd először lábaira vegye fel. A lábakra történő felhúzást követően 
illessze törzsére az overállt és húzza fel a karjaira a megfelelő részt. Végül tegye fel 
a kapucnit a fejére és cipzározza össze az overált. A cipzár mentén található ragasz-
tóról vegye le a felső részt, majd ragassza le a cipzárt, ezzel lezárva az overált, hogy 
a cipzár felülete légmentesen záródjon.

Nem mosható; ne tegye szárítógépbe; tilos a száraz/vegyi tisztítás; nem vasal-
ható; ne használjon a tisztításhoz Hypochlorite-ot!

MÉRETTÁBLÁZAT
MÉRET S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

MELL 84 cm -
92 cm

92 cm -
100 cm

100 cm -
108 cm

108 cm -
116 cm

116 cm -
124 cm

124 cm -
132 cm

132 cm - 
140 cm

140 cm - 
148 cm

MAGASSÁG 162 cm -
170 cm

168 cm -
176 cm

174 cm -
182 cm

180 cm -
188 cm

186 cm -
194 cm

192 cm -
200 cm

198 cm - 
206 cm

204 cm - 
212 cm
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Látogató köpeny 20 gsm
100% polipropilén, nem szőtt dupla rétegű SS szövet, fehér/kék színben

Csomagolás: 
Nem steril, egyesével külön fóliába csomagolva.

Javasolt felhasználási terület: 
Élelmiszeripari, egészségügyi, laboratóriumi és egyéb tiszta munkakörülményekre ja-
vasolt egyszerhasználatos köpeny.

Specifikációk: 
• kötött mandzsettarész
• 1. szintű minimális védelmi szint
• hátsó kötés a nyaknál
• hátsó kötés a derékrésznél
• nem irritáló polipropilén szövet
• eldobható, egyszer használatos

Szabványok: 
ASTMF 2407-06 (Reapproved 2013) / EN 13795-1:2019 / EN 29073-3:1996 / ISO 13938-
1:1999 / ISO 811:2018/ ISO 9073-4 / ISO 4920:2012, ISO3 / US CPSC 16 CFR PART 
1610:2019

Tárolás: 
A termék eredeti tasakjában tárolandó, száraz helyen, maximum 15-25 fokos 
hőmérsékleten. Megfelelő körülmények között tárolva minőségét megőrzi 3 évig.
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Használati utasítás: 
Nyissa ki óvatosan a csomagolást egy megfelelő, tiszta környezetben. Először hely-
ezze bele a karjait, majd miután belebújt, kösse meg a nyakrésznél, utána pedig a 
derékrésznél. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen sérülés rajta, 
például lyukak, szakadások! Cserélje ki, ha sérülést lát!

Tilos a centrifugázás, gépi szárítás; tilos a száraz/vegyi tisztítás; nem vasalható; 
tilos a fehérítés; nem mosható.

MÉRETTÁBLÁZAT
MÉRET M L XL XXL XXXL

VÁLLTÓL SZÁMÍTOTT 
MAGASSÁG 115 cm 120 cm 123 cm 127 cm 130 cm

MELL 74 cm 76 cm 78 cm 80 cm 80 cm

KARHOSSZ
(kötött rész nélkül)

55 cm 56 cm 57 cm 63 cm 65 cm
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Látogató köpeny 40 gsm
100% polipropilén, nem szőtt dupla rétegű SS szövet, fehér/kék színben

Csomagolás: 
Nem steril, egyesével külön fóliába csomagolva.

Javasolt felhasználási terület: 
Élelmiszeripari, egészségügyi, laboratóriumi és egyéb tiszta munkakörülményekre ja-
vasolt egyszerhasználatos köpeny.

Specifikációk: 
• kötött mandzsettarész
• 1. szintű minimális védelmi szint
• hátsó kötés a nyaknál
• hátsó kötés a derékrésznél
• nem irritáló polipropilén szövet
• eldobható, egyszer használatos

Szabványok: 
ASTMF 2407-06 (Reapproved 2013) / EN 13795-1:2019 / EN 29073-3:1996 / ISO 13938-
1:1999 / ISO 811:2018/ ISO 9073-4 / ISO 4920:2012, ISO3 / US CPSC 16 CFR PART 
1610:2019

Tárolás: 
A termék eredeti tasakjában tárolandó, száraz helyen, maximum 15-25 fokos 
hőmérsékleten. Megfelelő körülmények között tárolva minőségét megőrzi 3 évig.
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Használati utasítás:
Nyissa ki óvatosan a csomagolást egy megfelelő, tiszta környezetben. Először hely-
ezze bele a karjait, majd miután belebújt, kösse meg a nyakrésznél, utána pedig a 
derékrésznél. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy nincs-e valami-
lyen sérülés rajta, például lyukak, szakadások! Cserélje ki, ha sérülést lát!

Tilos a centrifugázás, gépi szárítás; tilos a száraz/vegyi tisztítás; nem vasalható; 
tilos a fehérítés; nem mosható.

MÉRETTÁBLÁZAT
MÉRET M L XL XXL XXXL

VÁLLTÓL SZÁMÍTOTT MA-
GASSÁG 115 cm 120 cm 123 cm 127 cm 130 cm

MELL 74 cm 76 cm 78 cm 80 cm 80 cm

KARHOSSZ
(kötött rész nélkül)

55 cm 56 cm 57 cm 63 cm 65 cm
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Kétrészes zsilipruha / 40 gsm
100% polipropilén, nem szőtt dupla rétegű SS szövet, kék színben

Csomagolás:
Nem steril, egyesével külön fóliába csomagolva.

Javasolt felhasználási terület:
Orvosi és egyéb tiszta munkakörülményekre javasolt egyszerhasználatos ruha.

Specifikációk: 
• rövidujjú felsőrész V alakú nyakkivágással
• extra varrott polipropilén szalag a nyakrésznél
• a ruha felső részénél zsebbel ellátott
• az alsó rész derekánál rugalmas gumiszalag a kényelmes használat érdekében
• 1. szintű minimális védelmi szint
• nem irritáló polipropilén szövet
• eldobható, egyszer használatos

Szabványok: 
EN 13795-1:2019 / EN ISO 15223-1:2016 / EN 1041:2008+Al:2013 / ISO 13485

Tárolás: 
A termék eredeti tasakjában tárolandó, száraz helyen, maximum 15-25 fokos 
hőmérsékleten. Megfelelő körülmények között tárolva minőségét megőrzi 3 évig.
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Használati utasítás:
Nyissa ki óvatosan a csomagolást egy megfelelő, tiszta környezetben. A kar részénél 
bújjon bele a felső részbe, majd vegye fel az alsó részét a cipő nélküli lábra. Használat előtt 
mindig ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen sérülés rajta, például lyukak, szakadások! 
Cserélje ki, ha sérülést lát!

Tilos a centrifugázás, gépi szárítás; tilos a száraz/vegyi tisztítás; nem vasalható; ti-
los a fehérítés; nem mosható.

MÉRETTÁBLÁZAT
MÉRET S M L XL XXL XXXL XXXXL
FELSŐ RÉSZ
HÁT 74 cm 75 cm 75 cm 76 cm 77 cm 77 cm 78 cm

MELL 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm 65 cm 68 cm 71 cm

VÁLLTÓL VÁLLIG 50 cm 51 cm 52 cm 53 cm 54 cm 55,5 cm 57 cm

KARHOSSZ 21 cm 21 cm 22 cm 22 cm 23 cm 24 cm 24 cm

MANDZSETTA ÁTMÉRŐ 19 cm 19,5 cm 20 cm 20,5 cm 21 cm 21,5 cm 22 cm

NADRÁG
DERÉKRÉSZ GUMI NÉLKÜL 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm 69 cm

DERÉKRÉSZ GUMÍROZVA 33 cm 35 cm 37 cm 39 cm 41 cm 43 cm 45 cm

MEDENCE 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm 69 cm

BELSŐ HOSSZ 75 cm 75 cm 76 cm 76 cm 77 cm 78 cm 80 cm

LÁBELŐ ÁTMÉRŐ 20,5 cm 21 cm 21,5 cm 22 cm 22,5 cm 23 cm 23,5 cm



- 19 -



- 20 -



- 21 -



- 22 -

Lábzsák (25 micronos)
100% polietilén, 25 micron/m², világoskék színben

Csomagolás:
Nem steril, 1000 db/csomag.

Javasolt felhasználási terület:
Kórházak, fogorvosi rendelők, óvodák, gyógyfürdők és minden olyan intézmény, ahol 
azt szeretnénk, hogy tiszták maradjanak a felületek.

Specifikációk: 
• zero-touch (gépi) gyártás
• ultrahanggal összeforrasztott végek
• rugalmas szalag a kényelmes viselet érdekében
• minden cipőméretre illeszkedik
• 1. szintű minimális védelmi szint
• eldobható, egyszer használatos

Tárolás: 
A termék eredeti tasakjában tárolandó, száraz helyen, maximum 15-25 fokos 
hőmérsékleten. Megfelelő körülmények között tárolva minőségét megőrzi 5 évig.

Használati utasítás:
Nyissa ki óvatosan a csomagolást egy megfelelő, tiszta környezetben. A termék 
felvételét javasolt ülve végezni. Nyissa szét az ujjaival a lábzsákot, majd húzza fel a cipő-
jére. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen sérülés rajta, például 
lyukak, szakadások! Cserélje ki, ha sérülést lát!

Tilos a centrifugázás, gépi szárítás; tilos a száraz/vegyi tisztítás; nem vasalható; 
tilos a fehérítés; nem mosható.
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Csizmavédő lábzsák
Fehér színben, csúszásgátló talppal 

Csomagolás:
Nem steril, 20 db/csomag.

Anyag:
100% nem-szőtt poliészter + polietilén borítású polipropilén; 57 g/m²

Specifikációk: 
• csúszásgátló talpszövet a fokozott védelem érdekében
• rugalmas szalag a a tetején kényelmes viselet és jó záródás érdekében
• minden cipőméretre illeszkedik
• 3. szintű közepes védelmi szint
• eldobható, egyszer használatos
• 100% jól szellőző, nem-irritatív polipropilén anyag

Tárolás: 
A termék eredeti tasakjában tárolandó, száraz helyen, maximum 15-25 fokos 
hőmérsékleten. Megfelelő körülmények között tárolva minőségét megőrzi 3 évig.

Használati utasítás:
Nyissa ki óvatosan a csomagolást egy megfelelő, tiszta környezetben. A termék 
felvételét javasolt ülve végezni. Nyissa szét az ujjaival a lábzsákot, majd húzza fel a cipő-
jére. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen sérülés rajta, például 
lyukak, szakadások! Cserélje ki, ha sérülést lát!

Tilos a centrifugázás, gépi szárítás; tilos a száraz/vegyi tisztítás; nem vasalható; 
tilos a fehérítés; nem mosható.
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Nővérsapka
100% nem-szőtt polipropilén anyag, 10-12 g/m², kék és fehér színben

Csomagolás:
Nem steril, 100 db/csomag.

Felhasználsi terület:
Orvosi környezetben, személyzet, betegek és látogatók számára.

Specifikációk: 
• zero-touch (gépi) gyártás
• ultrahanggal összeforrasztott végek
• rugalmas gumiszalag a kényelmes viselet és könnyebb illeszkedés érdekében
• 1. szintű minimális védelmi szint
• eldobható, egyszer használatos

Használati utasítás:
Nyissa ki óvatosan a csomagolást egy megfelelő, tiszta környezetben. Nyissa szét az 
ujjaival a sapkát, majd húzza fel a fejére. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy 
nincs-e valamilyen sérülés rajta, például lyukak, szakadások! Cserélje ki, ha sérülést lát!

Tilos a centrifugázás, gépi szárítás; tilos a száraz/vegyi tisztítás; nem vasalható; 
tilos a fehérítés; nem mosható.

Tárolás: 
A termék eredeti tasakjában táro-
landó, száraz helyen, maximum 
15-25 fokos hőmérsékleten. Meg-
felelő körülmények között tárolva 
minőségét megőrzi 3 évig.

Méretek: 
S: 40 cm; M: 45 cm; L: 52 cm
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