BeMicron Health-Care
®

Kledingstuk dat ervoor zorgt dat apothekers, technici
en chirurgen zich zelfstandig kunnen aankleden.
Dankzij het BeMicron Health-Care-kledingstuk
kan men zich op een steriele manier aankleden
zonder de hulp van een verpleger en zonder het
risico op besmetting te lopen

PIC/S

Snel en
intuïtief

Doordat ze samengesteld is uit een stof die zorgvuldig
geselecteerd werd omwille van de kwaliteit, de prestatie en
de duurzaamheid ervan, biedt ze een uitstekende
mechanische weerstand en beschermt de operator tegen de
verschillende risico's die verband houden met zijn activiteit.
Ze beschikt over een filterende technische wand die zowel
vooraan als achteraan perfect glad is en vormt een ware
barrière tegen menselijke besmetting.
Met het plooisysteem en de gepatenteerde
aankleedprocedure van BeMicron® volgen de handelingen
van de operator elkaar automatisch op zonder de buitenkant
van de outfit aan te raken en zonder procedurefout.

Aangetrokken in 30 seconden
zonder de binnenzijde van de
outfit

Volledige
veiligheid
Elimineer alle
besmettingsrisico’s tijdens
de aankleedprocedure

Goedkoop
Verlaag uw kosten door uw
productiviteit en kwaliteit te
verhogen

De gepatenteerde aankleedprocedure

EXTRA ACCESSOIRES

Beschermbril Laarzen

Uit de verpakking halen

Wit = links
Rood = rechts

Zak

Aankleedgemak
Nomexmouwen

Het pak in detail

1

Een kap die zich perfect
aanpast. Opening
achteraan tot aan de
bovenzijde van de kap

De kap past zich perfect aan door een
reeks horizontale drukknopen. Het
kledingstuk wordt geleverd met de
achteropening volledig gesloten van de
onderrug tot de hoogte van de kap.

2

De operatieschort
bestaat met of zonder kap

Zonder kap in de klassieke versie en
met kap voor een toegenomen
bescherming door het concept van het
autonoom steriel aankleden.

3

Sluiting met drukknopen op
de rug, makkelijk uitkleden
zonder risico op
contaminatie

Het kledingstuk kan makkelijker
uitgetrokken worden door de
achteropening zonder sluitband, het
volstaat de drukknopen los te maken en
het kledingstuk uit te trekken.

4

Het pak kan aangevuld
worden met BeMicron Cytolaarzen

Voor een verhoogde bescherming kan
het kledingstuk gedragen worden met
een paar laarzen. Dit systeem is een
origineel vervangingsmiddel voor en
aanvulling op de conventionele clean
room-kleding, ‘het systeem met pak’.
Deze kledingmethode past zo perfect bij
de activiteiten in het ziekenhuismilieu.

