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- Tek kullan�ml�k Cerrahi maske 50 Adet
- Ultrasonik üretim
- 75 Gr  olan Tek Maske
- Non woven kuma�tan üretilmi�tir.
- Özellikli  Kal�n ve pamuk Lastik kullan�lm��t�r.
- Tek kullan�ml�kt�r.
- Hijyenik ve hipoalerjeniktir.
- Esnek Kokusuz ve yumu�ak olmas� ile yüze tam uyum sa�lar.
- Tüylenmez, 3 katl� körüklüdür.
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 ( 25gr/m2 Spoundbond + 25gr/m2 Meltblown +  25gr/m2 Spoundbond 
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�5 katl�d�r.
�NPPTL, PFE >%95 koruma sa�lar.
�Filtrasyon ve solunumla ta��nan zararl�
 partiküllerin, bakterilerin, damlac�klar�n, 
 tozun, kirleticilerin ve alerjenlerin %95'ine 
 kar�� etkin koruma. 
�Yumu�ak elastik lastikleri ve maske �ekliyle 
 yüzünüze rahat bir uyum sa�lar
�Ayarlanabilir burun klipsi.
� Burun, a��z ve çeneyi tamamen kaplar
� Ürün Performans�: PFE >%95

Kn95 5 Katlı Koruyucu Maske

5 Katman ;
1. Spoundbond
2. Meltblown Kuma�
3. Spoundbond
4. Meltblown Kuma�
5. Spoundbond



� Çift ele uygun
� Steril Olmayan
� Tek kullan�ml�k
� Renkler: Mavi - Pembe
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- 50-60 gr/m2 Laminasyonlu
  nefes alabilen kuma�
- Kapü�onlu
- Tek kullan�ml�k
- Beyaz renk
- Fermuar kapama çift taraf bantl�
- Bel, el ve ayak bilek, kapü�on lastikli
- S�v� geçirmez
- Antistatik, Antibakteriyel
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- Önlüklerde kullan�lan malzeme
medikal özellikte malzemedir.
- Önlüklerin kuma�� SMS materyali
kuma�t�r.
- Önlükler UNISEX bedendir.
- Önlükler tek tek a�z� kapal� 
   paketlenmi�tir.
- Önlüklerin kol a��zlar� ribanal� 
  ve ribanas�z olmak üzere iki çe�ittir.
- Önlük kuma��, cildin nefes 
   almas�n� sa�lamaktad�r.
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- Yüzeyler ve Eller �çin Uygundur.
- %70 Alkollüdür.
- SLS ve SLES içermez.
- Paraben içermez.
- Aloe Vera içerir.

- Bakteri ve virüslerin %99.9 �unu yokeder.
- Yer, yüzey ve eller için kullan�ma uygundur.
- Alkolsüzdür.
- Ph dengelidir.
- Sabun ve renk içermez
- SLS ve SLES içermez
-Paraben içermez

B�oflex Profesyonel %70 Alkollü El ve Yüzeyler İç�n Islak Mend�l B�oflex Profesyonel Alkolsüz El ve Yüzeyler İç�n Islak Mend�l 



- Ambalaj: 150 ml � 1 lt � 5 lt � 20 lt

- Alkol bazl� El ve Cilt Dezenfektan�.

- %70 Alkol Oran�

- Yüksek düzeyde etki (%99.9) sa�l��a

- Sa�l�k Bakanl��� ruhsat no: 2020/G372

- Sa�l�k Bakanl��� ruhsat tarihi: 29/07/2020

Bioxi Plus Alkollü El ve Cilt Dezenfektan�
Bioxi® %100 do�al olmas� ve toksik olmamas� sayesinde; 
birçok alanda dezenfeksiyon amac�yla kullan�m için onaylanm��t�r.
Bioxi® tüm yüzeyler, çevre ve personel için ideal bir dezenfektand�r.
Bilinen tüm bakteri, virüs, mantar ve sporlara kar�� gücü kan�tlam�� bir üründür.
�nsan ve hayvanlar için güvenli, tüm mikroorganizmalar için ba����kl�k geli�tirmeden 
öldürücü etkide bir dezenfektand�r.
Bioxi® hiçbir toksik etkisi yoktur ve herhangi bir toksik yan ürün olu�turmaz.
Evler, Hastaneler, Oteller, Camiler, Restoranlar, Bürolar, Yemekhaneler vs. 
gibi toplu ya�am ve kullan�m Alanlar�nda ve Endüstride; üretim, ��leme, Paketleme, 
Ta��ma ve Pazarlama a�amalar�nda güvenle kullan�labilecek, yüksek kalitede ve 
minimum maliyette bir dezenfektand�r.
Kullan�ld��� ortamdaki patojen yükünü ortadan kald�r�r.
Bebek, Çocuk ve Yeti�kinlerin tüm ya�am alanlar�nda kullan�labilir.
Tahri� etmedi�i dermatolojik olarak raporlanm��t�r.
Virüs, Bakteri, Mantar, Alg, Tüberkilosidal, Spor gibi zararl� mikroorganizmalar 
üzerindeki etkisi kan�tlanm��t�r.
Patojenlerin bir sonraki nesillerine kar�� da etkilidir.
Kötü Kokular� (Sigara, Ter, Küf, Çöp vb.) partikül baz�nda yok eder.
Ortamda Temiz ve Taze Bir hava olu�ur.
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