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MEDICAL
Disposable Protective Coverall
Kombinezon Ochronny Jednorazowy
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Fabric 60% Polipropilene 40% Polietilene
SIZE
CHEST

S

M

L

XL

XXL

XXXL

84-92 cm 92-100 cm 100-108 cm 108-116 cm 116-124 cm 124-132 cm

HEIGHT 162-170 cm 168-176 cm 174-182 cm 180-188 cm 186-194 cm 192-200 cm

Made in

8694402344842

Model : MMK-34

EN 130342005
A1:2009

EN 1073-2:2002

EN 1149-5:2008

EN 141262003
/AC:2004

Category III
Type 3/4 - 5/6

MEDiCAL
Get Dressed
Undress

Zakładanie pełnego zestawu środków ochrony indywidualnej
należy rozpocząć od nałożenia kombinezonu.

Po założeniu kombinezonu należy dopiąć zapięcie na
wysokość poniżej szyi.

Kaptur kombinezonu należy założyć dopiero po założeniu
środków ochrony dróg oddechowych i jeśli są: okularów lub
gogli ochronnych.

Po założeniu kaptura należy dopiąć zapięcie
kombinezonu maksymalnie pod szyję.

Po całkowitym zapięciu kombinezonu należy uszczelnić listwą
zakrywającą zapięcie poprzez doklejenie taśmy samoprzylepnej lub
dociśnięcie taśm samosczepnych (tzw. rzepów) zamocowanych na
spodniej powierzchni listwy. Na kaptur kombinezonu należy założyć
osłonę twarzy i wyregulować więźbę dopasowując ją do obwodu głowy.

Następnie należy rozpiąć maksymalnie do dołu zapięcie
główne uważając aby zewnętrzna powierzchnia kombinezonu
nie dotykała odzieży spodniej.

Należy rozchylić górną część kombinezonu wzdłuż zapięcia
głównego. Pochylając głowę w dół uchwycić oburącz za
zewnętrzną stronę kaptura na wysokości oczu i delikatnie,
maksymalnie rozchylić kaptur uważając aby nie dotykać
twarzy.

Następnie należy oburącz zdjąć kaptur i opuścić górną część
kombinezonu na ramiona wywijając go zewnętrzną stroną do
spodu.

Przełożyć ręce w dół i do tyłu a następnie zdjąć jeden rękaw
kombinezonu. Następnie drugą ręką zdjąć drugi rękaw.
Podczas zdejmowania kombinezonu należy chwytać za jego
wierzchnią część i należy zwrócić szczególną uwagę, aby
wierzchnia część kombinezonu nie dotknęła ciała ani odzieży
spodniej.

Następnie wywijając kombinezon zewnętrzną stroną do
spodu należy oburącz ściągnąć z nóg aż do podłoża.

Zużyte rękawice należy umieścić w specjalnym pojemniku
lub worku foliowym.

Get Dressed

Przed rozpoczęciem zakładania kombinezonu należy
sprawdzić czy zgodnie ze znakowaniem zamieszczonym na
opakowaniu lub etykiecie kombinezonu jego rozmiar jest
prawidłowo dobrany do sylwetki.

Undress
Fabric 60% Polipropilene 40% Polietilene
LIMITATIONS OF USE: Care should be taken when removing the dirty or liquid exposed suit, and contact with hazardous materials should be prevented. It is designed for extremely dangerous conditions and toxic chemicals. Overall seams
may not protect against infectious materials. The final decision and responsibility for any application protection of the Type 3-B/4-B overalls is in the user. If the overalls are used with other Personal Protectors; cuffs must be attached to
gloves, wrists boots and respirator (mask) beforehand. The suitability of this combination is at the discretion of the user. The static electricity that is formed in the body must be grounded properly. When grounding, the resistance on the
person must be less than 108 ohms. These conditions can be easily created by wearing suitable shoes. The usage time of the product and the effect of the working environment on the comfort of use should be planned in advance.
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