SMITTEVER

Smittevern

HUGGY ANSIKT VISIR

Visiret produseres i glassklar polykarbonat, med skumgummi remse
og 2 strikker. Dette kan brukes av alt fra butikkmedarbeidere til
hjemmesykepleien eller andre yrkesgrupper som ønsker å beskytte
seg mot smitte.

Pris

Huggy ansiktsvisir

Fro
De
NS

Fra 0 til 100 stk ...................................... kr. 85,Fra over 101 til 200 stk ......................... kr. 75,Fra over 201 til 300 stk ......................... kr. 72,Fra over 301 til 400 stk ......................... kr. 70,Fra over 401 til 500 stk ......................... kr. 65,Fra over 501 til 1 000 stk ...................... kr. 55,Over 1001 .............................................. kr. 45,Over 5 000 ............................................. kr. 40,Over 10 000 ........................................... kr. 35,-

Visiret produseres i glassklar polykarbonat, med
skumgummiremse og to strikker. Dette kan brukes av alt
fra butikkmedarbeidere til hjemmesykepleien eller andre
yrkesgrupper som ønsker å beskytte seg mot smitte.

Sid
Sto

Priser er eks mva og frakt.

Pris
Fra 0 til 100 stk
Fra over 101 til 200 stk
Fra over 201 til 300 stk
Fra over 301 til 400 stk
Fra over 401 til 500 stk
Fra over 501 til 1 000 stk
Over 1001
Over 5 000
Over 10 000
Priser er eks mva og frakt

kr. 85,kr. 75,kr. 72,kr. 70,kr. 65,kr. 55,HUGGY VISIR - Personlig Smittevern
Art. nr.: HVI-010 - To strikker
kr. 45,Heldekkende visir for helse- og beredskapspersonell.
Høy kvalitet.
Produktene dekker behovet for beskyttelse av øynene til helsepersonell i
kr.av pasienter.
40,-Visiret er spesielt
forbindelse med konsultasjon og undersøkelse
aktuelt i situasjoner med fare for dråpesmitte eller generell fare for sprut av
kroppsvæsker.
kr. 35,-

Visiret er konstruert og utformet slik at produktet i all hovedsak lages i ett stykke
glassklar Polycarbonat. Dette gjør produktene lett og raskt tilgjengelig i
krisesituasjoner hvor det er akutt behov for tilgang. Eksempler på slike situasjoner er store smitteutbrudd lokalt eller nasjonalt, pandemier, terror- eller krig.
Produktet tilpasser seg hodestørrelse ved bruk av elastikk som monteres på
hodebånden i de angitte hullene.
Dette visiret, med to strikker gir enda bedre stabilitet og trykkfordeling i
forbindelse med lange økter med smittevernutstyr på.

350 mm

En enkel plate som kan henges fra tak fo
Platen er 70x100 cm, 0,5 mm klar PVC.

Platen hulles i alle 4 hjørner + midten op
5 stk. strekkfisker til oppheng.

Pris

Visiret kan rengjøres med teknisk sprit og brukes flere ganger.

Plater 100x70........................................kr 1

Materialer og innhold pr produkt:
(ink.(avhengig
5 strekkfisker)
1 stk Visir: 0,5 mm Polycarbonat
av råvaretilgjenglighet)
1 stk Padding: Skumplast med tape. 30 x 30 x 180 mm
2 stk Elastikk: Strikk i tøystrømpe med metallklips
Sertifiseringer:
NS-EN 166

Priser er eks mva og frakt.

Pris: Se eget prisark.
Leveringstid: Etter avtale med 07 Media
Med forbehold om leveringssituasjonen av plastmaterialer til produsent.
Et samarbeid mellom:

Et samarbeid med

07 Media | Sandakerveien 24 C, 0473 Oslo | Telefon: 22 79 95 00 | Epost: he
240 mm

Plate til disk/resepsjon
En enkel plate som kan henges fra tak foran disk eller
resepsjon. Platen er 100 x 70 cm, 0,5 mm klar PVC.
Platen hulles i alle fire hjørner og på midten oppe,
og leveres med fem strekkfisker til oppheng.
Pris
Plate 100 x 70 cm
(Inkludert 5 stk. strekkfisker)

PLATE TIL DISK/RESEPSJ

Front:
Dekker øyne, nese og munn i hht NS-EN 166

kr. 120,-

Priser er eks mva og frakt

07 Media | Sandakerveien 24 C, 0473 Oslo | Telefon: 22 79 95 00 | E-post: hei@07.no

Side:
Stor skjermflate i 0.5 mm Polycarbonat.

