
 

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH – DELIKATNE PLASTERKI DLA DZIECI

Nazwa marki: Delikatne plasterki dla dzieci

Typ: Hipoalergiczne plastry dla dzieci w zabawnych kształtach i kolorach. 

Opatrunki są wykonane z polietylenu i posiadają środkową podkładkę, 

która nie przylega do skóry. Plaster jest delikatny, idealny dla dzieci. 

Ma wodoodporną perforowaną warstwę i hipoalergiczny klej. 

Plastry są jednorazowego użytku, niesterylne. Rozmiary 10 szt. 

o rozmiarze 19x72 mm, 20 szt. w różnych kształtach. 

Producent:  Rays Spa Via Francesco Crispi 26, 60027 Osimo AN – Włochy

Kod produktu: STRIPUWTOON

Oznakowanie CE: Wyrób medyczny - klasa I (Dir. 93/42 / CEE); 

Dekret ustawodawczy. 37/2010 zgodnie z reż. 2007/47 / CEE,

Opis i zastosowanie:

Plaster jest wykonany z polietylenu, który jest delikatny dla skóry. Posiada antyseptyczny i chłonny 
gazik, który jest oddychający i odporny. 
Dokładnie umyj ręce, otwórz saszetkę, usuń papier ochronny i nałóż plaster na idealnie czystą 
i suchą skórę, unikając dotykania środkowej podkładki.

 
Zalety:

- delikatny dla skóry,
- zabawne i kolorowe kształty,
- antyseptyczna i chłonna podkładka z gazy,
- oddychający i odporny

Składnik: kolorowy i drukowany polietylen 
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Materiał podkładowy:
2Waga [g/m ]

Grubość 

Rozciąganie [N/ 25 mm]

Rozdzieranie [N]

Wydłużenie %

60 +/- 5

65 +/- 5

MD33 +/- 5        CD 23 +/- 5 

MD 8 +/-2          CD 14 +/-2 

MD 450+/- 50    CD 500 +/- 50 

Kleje:

Opatrunek:

Rodzaj

Waga [g/m2]

Przyczepność do skóry [N/ 25mm]

Testy przyczepności pętli [h]

Testy ścinania[h]

Szybkość przenikania pary wodnej [g/m2/24 h]

Rodzaj

Waga [g/m2]

Chłonność

Czas wchłaniania [sek.]

Akryl

40-50

10 +/- 2

4 +/- 2

≥ 120

1800 +/- 300

Polietylen / wiskoza / polietylen i polipropylen 

120 +/- 20

≥  500

< 1

Przeznaczenie użycia:

Sposób użycia:

Ostrzeżenia i  środki:

Standard produkcyjny:

Klasa:

Numer rejestracji: 1241977

Opakowanie: 
- opakowanie podstawowe: pudełko zawierające 30szt., pakowane pojedynczo w papierowy woreczek medyczny.
- opakowanie wtórne: 24 pudełka w kartonie.

Ochrona:
Przechowywać w czystym i suchym miejscu, w temperaturze nie wyższej niż 50°C. 
Warunki higieniczne produktu są gwarantowane tylko przy nienaruszonym opakowaniu.

Termin ważności:
5 lat od daty produkcji, pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania.

Niesterylny, jednorazowy opatrunek. Ponowne użycie może spowodować infekcje.

Przed aplikacją zaleca się dokładne umycie rąk. Otwórz saszetkę, usuń papier ochronny i nałóż  plaster idealnie 
na czystą i suchą skórę, unikając dotykania środkowej podkładki.

Nie stosować w przypadku infekcji. W razie potrzeby wymień plaster. Przed użyciem sprawdź 
integralność głównego opakowania. Opatrunki są jednorazowe i niesterylne. 

Ostatnia edycja: Ocjalna Farmakopea
Dekret ustawodawczy 46/97 zgodny z dyrektywą 93/42/ CEE, załącznik VII pkt. 3 i załącznik V.

Dekret legislacyjny 46/97 w sprawie wyrobów medycznych klasykuje ten produkt do oznakowania  CE w klasie I.
Krajowa klasykacja wyrobów medycznych (CND): M04040302

Utylizacja:
tylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z umową krajową. Spalanie lub unieszkodliwianie powinno 
odbywać się pod nadzorem.  Jeśli produkt nie miał kontaktu z czynnikami infekcyjnymi lub innymi 
materiałami niebezpiecznymi, nie wytwarzaj żadnych toksycznych pozostałości.
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