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Nitril kesztyű 
 

 
CMHT-G-02 

A Runbo nitril kesztyű ideális ipari, élelmiszeripari vagy 
magánhasználatra. 
A kesztyű nem steril, ezért nem használható orvosi vagy 
kutatási célokra. 

EN ISO 21420/2020 
EN ISO 3071/2020 
Nem steril 
Nagy tapintási 
érzékenység 
Pormentes 
Kék színű 
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Covid gyors teszt 
 

 
 

CMHT-ST-01 

Orrtörlő. Ennek az önhasználati tesztnek fájdalommentes és könnyű 
mintagyűjtése van. Az ablaktörlőt csak 2-3 cm-rel szabad az orrüregbe 
helyezni. A teszt felhasználható a korai szűréshez. A tesztkazetta egy 
egyedülálló füzet, amelyben minden lépést megmagyaráznak, és az 
ablaktörlő nagyon könnyen tesztelhető. 
A tesztet külön csomagolják. 

 
 

CMHT-ST-02 

Orrtörlő. Ennek az önhasználati tesztnek fájdalommentes és könnyű 
mintagyűjtése van. Az ablaktörlőt csak 2-3 cm-rel szabad az orrüregbe 
helyezni. A teszt felhasználható a korai szűréshez. A tesztkazetta egy 
egyedülálló füzet, amelyben minden lépést megmagyaráznak, és az 
ablaktörlő nagyon könnyen tesztelhető. 
 
A teszt 5-re van csomagolva. 
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Szájmaszkok 

 

Type FFP3 
 
 

 

 

 
CMHT-FFP3-9300 

9300 
 
Ez az előformázott maszk hatékony védelmet nyújt. A 
fejpántokkal és masszív orrcsipesszel ellátott maszk nagyon 
kényelmes és könnyű. 
 
A maszk 4 ponton állítható, így tökéletesen illeszkedik az 
arcra 

Type FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
Opció: fémmentes MRI-
hez 

 
CMHT-FFP3-9301 

9301 
 
Ez az előformázott szelepes arcmaszk hatékony védelmet 
nyújt. A fejpántokkal és masszív orrcsipesszel ellátott maszk 
nagyon kényelmes és könnyű. 
 
A maszk 4 ponton állítható, így tökéletesen illeszkedik az 
arcra. 

Type FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
Opció: fémmentes MRI-
hez 

 
CMHT-FFP3-9302 

9302 
 
Ez a hajtogatható, fülhurokkal ellátott maszk előre elkészített 
habszivacsos orrcsipesszel rendelkezik, hogy ne irritálja az 
orrát. 
A maszkokat külön csomagolják a higiénia érdekében. 

Type FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
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Type FFP2 
 

 
CMHT-FFP2-AKF2002 

AKF2002 
 
Ez az összecsukható, fejpántokkal ellátott maszk előre 
kialakított orrcsattal rendelkezik a tökéletes illeszkedés 
érdekében. 
A maszkok 5 darabonként visszazárható táskába vannak 
csomagolva. 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-AKF6002 

AKF6002 
 
Ez a hajtogatható, fülhurokkal ellátott maszk előre kialakított 
orrcsattal rendelkezik a tökéletes illeszkedés érdekében. 
A maszkok 5 darabonként visszazárható táskába vannak 
csomagolva. 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-AKF2020 

AKF2020 
 
Ez a hajtogatható, fülhurokkal ellátott maszk előre kialakított 
orrcsattal rendelkezik a tökéletes illeszkedés érdekében. 
A maszkok 5 darabonként visszazárható táskába vannak 
csomagolva. 
 
4 színben kapható: kék - fekete - zöld - piros 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-2860 

2860 
 
Ez a stílusos fekete öntött arcmaszk fejpántokkal és erős 
orrcsipesszel nagyon kényelmes és könnyű. 
A maszk 4 ponton állítható, így tökéletesen illeszkedik az 
arcra 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-AKF0612 

AKF0612 
 
Ez az imádnivaló gyermekálarc szórakoztató rajzokkal készült, 
hogy vonzóvá tegye a gyerekek számára a viselést. 
A maszk összecsukható, fülhurokkal rendelkezik, és 5 
darabonként egy visszazárható táskába van csomagolva. 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 
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Type IIR 
 
 

 
CMHT-IIR-AKF2001 

AKF2001 
 
Ez a műtéti arcmaszk tökéletes háromrétegű védelmet nyújt 
a vírusok ellen. A fröccsenésálló maszk mindkét irányban 
működik, védi a viselőjét, de a viselője körül más embereket 
is. 
Az AKF2001 fülhurokkal ellátott maszkot 10 darabra 
visszazárható táskába csomagolják. 

Type IIR 
EN 14683 / CE 
BFE > 98% 

 
CMHT-IIR-AKF2011 

AKF2011 
 
Ez a műtéti arcmaszk tökéletes háromrétegű védelmet nyújt 
a vírusok ellen. A fröccsenésálló maszk mindkét irányban 
működik, védi a viselőjét, de a viselője körül más embereket 
is. 
Az AKF2011 nyakkendőpántos maszkot 10 darabonként egy 
visszazárható táskába csomagolják. 

Type IIR 
EN 14683 / CE 
BFE > 98% 

 
CMHT-IIR-AKF2012 

AKF2012 
 
Ezt a műtéti maszkot gyermekek számára tervezték. 2 
méretben kapható: gyermekek / tizenévesek 

Type IIR 
EN 14683 / CE 
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Védő felszerelés 
 

 
CMHT-PM-01 

Könnyű arcvédő hab fejpánttal a maximális kényelem érdekében. A latex 
nélküli képernyő köd- és antisztatikus. 

 
CMHT-PM-02 

Állítható arcvédő. A képernyő 90 ° -kal dönthető, így a képernyőt az arca 
előtt vagy a feje felett viselheti. 

 
CMHT-PM-04 

Egészségügyi fedél, amely teljes védelmet nyújt. A fedél mind kapucnival 
és cipőhuzatokkal rendelkezik. 
 
Az összes takaró S - M - L - XL méretben kapható 

 
CMHT-PM-05 

Digitális hőmérséklet-leolvasó. Foglaljon helyet a képernyő előtt, és 
hagyja, hogy a szkenner megmérje a hőmérsékletét. 
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Plexi képernyők 
 

 
CMHT-PS-01 

Plexi számláló képernyő. Az alsó lemezt fekete kemény 
viaszolajjal kezeljük a könnyű tisztítás és a szép felület 
érdekében. 
 
A képernyő a plexi erős változatából készül. Ez nagyon 
robusztus és kevésbé érzékeny a karcolásokra. 

100 (S) x 100 (M) cm  
150 (S) x 100 (M) cm  

 
CMHT-PS-02 

Plexi földi képernyő (teljesen zárt). Az alsó lemezt fekete 
kemény viaszolajjal kezelik a könnyű tisztítás és a szép felület 
érdekében. 
 
A képernyő a plexi erős változatából készül. Ez nagyon 
robusztus és kevésbé érzékeny a karcolásokra. 

100 (S) x 190(M) cm  
200 (S) x 190(M) cm  

 
CMHT-PS-03 

Plexi földi képernyő (félig zárt). Az alsó lemezt fekete kemény 
viaszolajjal kezelik a könnyű tisztítás és a szép felület 
érdekében. 
 
A képernyő a plexi erős változatából készül. Ez nagyon 
robusztus és kevésbé érzékeny a karcolásokra. 

100 (S) x 190 (M) cm  
150 (S) x 190 (M) cm 

 
CMHT-PS-04 

Plexi függesztőképernyő erős zsinórokkal a képernyő 
mennyezetre akasztásához. 
 
A képernyő a plexi erős változatából készül. Ez nagyon 
robusztus és kevésbé érzékeny a karcolásokra. 

75 (S) x 100(M) cm  
100 (S) x 150(M) cm 

 

 

 

Minden képernyő különböző méretben kapható 
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