
 

 

SPECYFIKACJA PRODUKTU 

Nr ref. 6444 PLASTRY SALVEQUICK TEXTILE (TEKSTYLNE) 
(SAMOPRZYLEPNE OPATRUNKI) 

 

1 OPIS OGÓLNY PRODUKTU 

Opis 
Zestaw opatrunków (plastrów) w dwóch rozmiarach, średnie i duże, zapakowane w 
tekturowe pudełko stanowiące wkład uzupełniający do dozownika Cederroth 
(Salvequick) do opatrunków samoprzylepnych. 

 
Podczas wyciągania plastra odkleja się jedna z osłonek, dzięki czemu plaster można 
przykleić na ranę jedną ręką. 

 

Opatrunek samoprzylepny składa się z podłoża równomiernie pokrytego klejem. 
Opatrunek posiada centralnie umiejscowiony chłonny kompres. Klej jest zakryty folią, 
która składa się z dwóch częściowo na siebie nachodzących części. Podczas wyciągania 
plastra z opakowania, plastikowa folia pozostaje w opakowaniu. Pozwala to na aplikację 
połowy opatrunku na skórę za pomocą tylko jednej ręki. Następnie można usunąć drugą 
część folii i opatrunek samoprzylepny jest gotowy do użycia. 

Warunki przechowywania 
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym pomieszczeniu. Do momentu 
użycia produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu zapewnienia 
maksymalnej ochrony. 

 
 

2 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU 

Zawartość opakowania jednostkowego 

Produkt/Materiał Ilość (szt.)  Wymiary (mm) 
Wkład uzupełniający 6 30 x 88 x 100 

 

Na opakowanie wkładu: Opatrunek Kompres 
Plastry średniej wielkości 24 72 x 19 24 x 12 
Plastry duże 16 72 x 25 24 x 17 

Materiał 
Folia/podkład: Elastyczna beżowa tkanina z wiskozy/poliamidu o działaniu hydrofobowym 
Klej: Akrylan 
Kompres:                Wiskoza, polipropylen, polietylen - także warstwa bezpośrednio przylegającą do rany 
Osłona:                    Silikonowany papier i plastik 
Zabezpieczenie papierowe: Papier zgrzewany na zimno powleczony klejem na bazie lateksu  
Opakowanie:          Tektura 

 

Okres przechowywania: 5 lat 
 

3 INFORMACJE NA TEMAT TRANSPORTU 
 

 CU SKU Paleta 

GTIN: 7310610064440 7310806444216 7312020064447 

Zawartość: 6 wkładów 10 CU 11 SKU/warstwa x 5 warstw 

Wymiary (szer. x dł. x 
wys. mm): 

150 x 100 x 90 155 x 513 x 190 Paleta 800 x 1200 x 1100 

Waga brutto: 204 g 2277 g 150 kg 

Materiał 
opakowaniowy: 

Tektura 28 g Tektura falista 237 g - 
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