Ett bekvämt och säkert skyddsvisir
VARNING! Detta visir skyddar endast mot
vätskor och partiklar och är EJ slagtåligt.
Använd ALDRIG visiret som skydd mot
öppen eld eller gnistor.

KUNGSHUSENVISIRET
Skyddsvisir mot stänk

Ventilerad
skumkonstruktion
för ökat luftflöde
och komfort.

OBS! Avlägsna skyddsfilmen från både utoch insidan före användning. Visiret är försett
med skumband för bekväm passform samt
behandlad mot imma och statisk elektricitet.

Snabb leverans.
Skyddsfilm för
att skydda visiret
mot repor under
transport.

Skyddet är
lätt och ger
tillräckligt med
utrymme för
glasögon.

Klar och tydlig
sikt vid alla
arbetsmoment.

Ansiktsskyddet
är antistatiskt
och behandlat
mot imma.
Garanterat av
Kungshusen

LAT E XF R I TT

N IC KE LF R I T T

C A D M IU MF R I T T
Levereras med elastiskt mjukt
band för bekväm passform.

K U N G S H U S E N V I S I R E T – ett komplett skyddsvisir för engångsbruk från Kungshusen Medicinska AB.
d / Visir - 15-BKFS
Kungshusen är specialister på medicinteknisk utrustning. Produkterna finns alltid i vårt egna lager vid huvudkontoret
i Mariefred. Vi har samarbetat med vår leverantör sedan 2012 och kan därför garantera bästa kvalitet.

kydd / visir för engångsbruk.

Kungshusen Medicinska AB grundades 1977 och är ett familjeföretag i andra generationen. Vår huvudinriktning är
stel och flexibel endoskopi samt diatermi för operation och endoskopi.
Egenskaper:
- Klar och tydlig sikt
Artikelnummer: 12-MS-X01-220 Transportförpackning:
- Ansiktsskyddet är antistatiskt och anti-dim behandlad.
- Ventilerad skumkonstruktion för ökat luftflöde och komfort
Storlek: 32 x 22 cm
- Skyddet är lätt och ger tillräckligt med utrymme för glasögon
eller skyddsglasögon

240 st (Avdelningsförpackning: 40 st)

För order kontakta oss på 0159 –120 20 eller order@kungshusen.se.
Tveka inte att höra av dig direkt till oss för rådgiving eller feedback på våra produkter. Vi uppskattar alltid din åsikt.
LATEX

NICKEL

FREE

Beskrivning

FREE

GTIN 6972250764459

Ansiktsskydd / Visir för engångsbruk

CADMIUM
FREE

Förpackning

200 st i transportförp.
10st inviduellt packade 10 st/påse

astiskt mjukt
form.

Kungshusen Medicinska AB
Telefon 0159–120 20
order@kungshusen.se
www.kungshusen.se

