
Vlastnosti

Jednorázové použití

Příjemný a komfortní

Barva: Bílá

Materiál: bavlna + netkaná látka

Třída ochrany: FFP2

Stupeň filtrace: ≥ 95%

Velikost : univerzální

Respirátor třídy FFP2 určený k ochraně jeho uživatele filtrací vdechovaného vzduchu a ke snížení rizika 

infekce mezi osobami. Účinnost filtrace je nejméně 95 %.

Jedná se o zdravotnický prostředek dle směrnice 93/42/EHS a současně o osobní ochranný prostředek dle 

nařízení 2016/425. Výrobek je opatřen označením CE zaručujícím shodu s požadavky platných právních 

předpisů.

Balení

10 kusů (možno koupit i po 1 kuse)

baleno jednotlivě, asepticky,
UV záření + DRY komora

Návod k použití

Respirátor FFP2 PREMIUM 5 vrstev/KN95

Dodavetel

Rotadent spol. s r.o.
Špidrova 104 

385 01 Vimperk

Česká republika

Tel: +420 388 323 991

e-mail: info@rotadent.eu

fcb: Rotadent sro

A-O-20-14

Do vyprodání zásob. Ceny uvedeny s DPH. 

1 balení = 10 ks

700 FFP2

Cena 23,50 Kč/kus

cena za balení 235 Kč

7949



Vlastnosti

Jednorázové použití

Barva: modrá

Materiál: mikrovlákno
Velikost : univerzální

3 vrstvy

Zdravotnická obličejová maska je určena ke snížení rizika infekce zejména z uživatele na okolí.

Jedná se o zdravotnický prostředek dle směrnice 93/42/EHS. 

Výrobek je opatřen označením CE zaručujícím shodu s požadavky platných právních předpisů.

Balení

25 ks 

Návod k použití

Určeným účelem obličejové masky je snížení rizika přenosu infekce zejména z uživatele na okolí.

Zdravotnická obličejová maska
Jednorázová rouška, BFE 95%

Dodavetel

Rotadent spol. s r.o.

Špidrova 104 

385 01 Vimperk

Česká republika

Tel: +420 388 323 991

e-mail: info@rotadent.eu

7950700 MASK

Příjemné měkké jednorázové roušky s třemi vrstvami ochrany proti virům, bakteriím a nečistotám. 
Pomocí tvarovatelného proužku všitého ve vrchním lemu jednoduše přizpůsobíte tvar roušky
přesně podle vašeho obličeje. 
Prodyšný materiál zajistí příjemné dýchání, kulaté elastické gumičky jsou jemné na kůži. 
Zůstaňte v bezpečí a chraňte svoje zdraví. 

A-O-20-14

25

cena za balení 140 Kč

Cena za kus 5,60 Kč

1 balení = 25 ks


