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Saboti Medicali Autoclavabili Wock Clog 004
Brand: Wock
Cod produs: SM004
Disponibilitate: 99
Weight: 0.00g
Dimensiuni: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Pret: 185,00RON
Ex Tax: 185,00RON

Short Description
Saboti medicali pentru sala de operatie si clinica autoclavabili, antistatici cu talpa
antiderapanta.

Descriere
CLOG Înc?l??minte unisex conceput? deopotriv? pentru activit??i de munc? ?i recreere,
dispune de caracteristici tehnice ?i terapeutice precum: reducerea impactului, relaxare
muscular? a picioarelor, control a temperaturii ?i umidit??ii, t?lpic anatomic ?i reducerea
energiei statice. Iar pentru c? fiecare are propriul stil, sabo?ii sunt disponibili în 12 culori
diferite.
DESCRIERE Sabo?ii profesionali bicolori Wock sunt fabrica?i din materiale polimerice
?i dispun de urm?toarele componente:
• Inser?ie antistatic? neagr?
• T?lpic deta?abil
• Orificii de aerisire – pe t?lpic ?i sabo?i CARACTERISTICI
• Antistatici Favorizeaz? eliminarea electricit??ii statice acumulate.
• Sterilizabili Sabo?ii ?i t?lpicul sunt fabricate din STERI-TECH, un material polimeric
de înalt? calitate, care permite sterilizarea în autoclav pân? la 134°C.*
• Protec?ie superioar? Nu permite infiltrarea de lichide la interior.
• Permite circularea aerului Regleaz? temperatura ?i umiditatea picioarelor.
• Absorb?ia ?ocurilor Diminueaz? apari?ia de micro leziuni la nivelul tendoanelor,
oaselor ?i articula?iilor, reducând senza?ia de picioare obosite.
• Anti alunecare Designul sabo?ilor reduce riscul de alunecare.
• Lavabili Sabo?ii pot fi introdu?i la ma?ina de sp?lat pân? la 90°C.*

• T?lpic deta?abil T?lpic deta?abil anatomic, flexibil, care permite circularea aerului ?i
poate fi cur??at la ma?ina de sp?lat pân? la 90°C.*
• Baret? deta?abil? Bareta deta?abil? asigur? confortul ?i suportul c?lcâiului, fixând
piciorul în sabot, se achizitioneaza separat.
• Parfum de l?mâie Parfumul de l?mâie reîmprosp?teaz? sabo?ii.
• Unisex Designul sabo?ilor permite purtarea acestora deopotriv? de b?rba?i ?i femei.
• ESD Elimin? înc?rc?rile electrostatice pe durata utiliz?rii acestora, prevenind
desc?rcarea accidental?. Conform standardelor IEC 61340-5.1.**
• Înc?l??minte portughez? Înc?l??minte fabricat? în Portugalia. UTILIZATORI Ace?ti
sabo?i sunt ideali pentru activit??ile în care profesioni?tii petrec multe ore în picioare,
iar, prin urmare, resimt o oboseal? a picioarelor, mai exact:
• Spitale ?i Institu?ii medicale
• Saloane de Cosmetic?/de înfrumuse?are
• Industria farmaceutic?
• Companii de cur??enie
• Industria alimentar?
• Catering ** Se aplic? doar modelelor ESD.
ÎNTRE?INERE ?I CUR??ARE Sp?lare: Pot fi introdu?i la ma?ina de sp?lat pân? la
maxim 90°C. Totodat? pot fi steriliza?i în autoclav pân? la 134°C.* Uscare: ?terge?i
sabo?ii cu o lavet? uscat? sau lasa?i s? se usuce la temperatura camerei. STANDARDE
TEHNICE CE Dosar tehnic de auto-certificare în baza directivei 89/696/CEE. EN ISO
EN ISO 20347:2012 Echipament individual de protec?ie – Înc?l??minte profesional? –
clasa II. EN ISO 20344:2012 Echipament individual de protec?ie – Metode de testare
pentru înc?l??minte. EN ISO 20347:2012 (6.2.2.2.) Inser?ie antistatic?. EN ISO
20347:2012 (6.2.4.) Reduce energia existent? la nivelul c?lcâielor. SATRA SATRA TM
144:2011 Frecare (rezisten?? la alunecare) a înc?l??mintei ?i podelelor. SPECIFICA?II
TEHNICE Rezisten?? la c?ldur? – pân? la maxim 134°C* Rezisten?? la alunecare
Rezisten?? la combustibili fosili Rezisten?? la solven?i ?i detergen?i Rezisten?? la acid
lactic Rezisten?? la lichide (precum infiltrarea sângelui) Rezisten?? la chimicale
Rezisten?? la ap? s?rat? Rezisten?? la abraziune Reciclabil MATERIALE Materialul
utilizat pentru fabricarea sabo?ilor se nume?te STERI-TECH. Acest material inhib?
mirosurile nepl?cute, bacteriile, respectiv cre?terea ciupercilor, iar totodat? nu este toxic.
ATEN?IE Materialul sabo?ilor rezist? la mai multe steriliz?ri în autoclav, dar
durabilitatea acestuia poate varia în func?ie de parametrii ale?i pentru sterilizare ?i
num?rul ciclurilor. Sabo?ii rezist? la sute de sp?l?ri la 90°C, la ma?ina de sp?lat. Nu se
recomand? folosirea în?lbitorilor pe durata sp?l?rii la 90°, la ma?ina de sp?lat*.
Rezisten?a materialului sabo?ilor la sp?lare depinde de anumi?i factori:
• Tipul de detergent
• Concentra?ie
• Durata ciclului

• Temperatur?
• Stres fizic pe durata ciclurilor
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