
• Uigennemtrængelig 
ærmeforstærkning 
minimerer risikoen for 
væskegennemtrængn-
ing

• Ikke-overlappende 
ryg giver god varme-
komfort

• Uigennemtrængelig 
for væske fra brystet 
og ned - det giver 
øget beskyttelse

• Væskeafvisende spunlace materiale 
giver standard beskyttelse

• Uigennemtrængeligt materiale fra brystet 
og ned giver øget beskyttelse

• Designet til siddende kirurgi med øget 
beskyttelse og fleksibilitet

• Absorberende og blødt materiale giver 
god komfort

• Velegnet til våde indgreb

• Fås i Høj Ydeevne1

BARRIER® Classic Urologikittel



Kittelmaterialer
Kittel og ærmer: Nonwoven pulp/polyester fibre og polyethylen plastikfilm. 
Forsideforstærkning: Polyethylen plastikfilm. 
Ærmeforstærkning: Polyethylen plastikfilm, viskose/polyester nonwoven.

Produktklassifikation Høj Ydeevne kitler: European Standard EN 13795:2011 Høj Ydeevne og ANSI/AAMI PB70:2012 niveau 3.1,2

Pakning
Enkeltpakkede kitler leveres i dobbelt kartoner, der sikrer beskyttelse mod støv, fugt og skader under transport, håndtering og opbevaring. Vakuum- 
pakning optimerer håndteringen og opbevaringspladsen. 

Miljø
Hos Mölnlycke har vi en permanent forpligtelse til at sikre, at vores aktiviteter har en så lille effekt som muligt på miljøet, uden dog at gå på 
kompromis med effektiviteten og tiltroen til vores produkter og serviceydelser. En velfunderet miljøpraksis er en prioritet i vores produktion og i alle 
vores afdelinger verden over.

Høj Ydeevne Varenr. Beskrivelse Str. Længde Omkreds Pakning
670301 SG HP, to håndklæder, crepe L 141 cm 180 cm 16/32

670302 SG HP, to håndklæder, crepe XL 160 cm 180 cm 16/32

SG = Operationskittel (Surgical Gown)
HP = Høj Ydeevne (High Performance)

Målene er angivet for str. L 

Omkreds: 184 cm

Længde: 141 cm

Referencer
1. European Standard EN 13795:2011 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for 
manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels.  2. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance and classification 
of protective apparel and drapes for use in health care facilities. 
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