BACK TO BASICS*
HALYARD BASICS* operatie- en proceduremaskers, nieuw in het
Halyard-assortiment van gezichtsbeschermingsproducten. HALYARD
BASICS* maskers zijn de perfecte keuze als u op zoek bent naar een
voordelig product dat niet inlevert op kwaliteit en betrouwbaarheid.

Ontworpen met uw comfort in gedachten
• Lichtgewicht materiaal voor extra ademend vermogen
• Ergonomisch, geplooid ontwerp sluit extra goed
aan op het gezicht. Hierdoor is de pasvorm van het
masker verbeterd.

• Latexvrij en DEHP-vrij materiaal vermindert de kans
op huidirritatie en de ontwikkeling van allergieën

• Voldoet aan EN14683†1
• Verkrijgbaar als type II operatiemasker met
strikbandjes of als proceduremasker met oorlussen.

• Verkrijgbaar in twee kleuren
• BFEi >98%
• Een verbeterd verpakkingssysteem maakt het mogelijk
om het masker één voor één uit te nemen

Verbeterde
dispenser

HALYARD BASICS* operatie- en proceduremaskers
ARTIKELCODE BESCHRIJVING

VERPAKKING

47251

HALYARD BASICS* operatiemasker
met strikbandjes, blauw

50 artikelen per verpakking
6 verpakkingen per doos

47252

HALYARD BASICS* operatiemasker
met strikbandjes, wit

50 artikelen per verpakking
6 verpakkingen per doos

47253

HALYARD BASICS* proceduremasker 50 artikelen per verpakking
met oorlusjes, blauw
6 verpakkingen per doos

47254

HALYARD BASICS* proceduremasker 50 artikelen per verpakking
met oorlusjes, wit
6 verpakkingen per doos

Voldoet aan EN14683, dit betekent dat het masker voldoet aan de Europese normen voor
het beperken van de overdracht van infecties tussen zorgprofessionals en patiënten.

†

BACK TO BASICS*
Altijd het juiste masker
Het volledige maskerportfolio van HALYARD* is ontworpen om die bescherming te bieden die u en uw patiënten
nodig hebben – ongeacht om welke handeling het gaat. Alle maskers van HALYARD* voldoen aan de industriële
normen en bepalingen, en zijn latex- en DEHP-vrij.

HALYARD* gezichtsmaskers voor zorgprofessionals

Vochtbestendige
gezichtsmaskers

EN14683
Classificatie type IIR
Verbeterde kenmerken en bescherming
tegen vloeistofspatten
BFE >98%

Standaard
gezichtsmaskers

BASICS*
gezichtsmaskers

EN 14683
Classificatie type II
Verbeterde kenmerken
BFE >98%

EN14683
Classificatie type II
BFE >98%

HALYARD BASICS* maskers passen perfect in het HALYARD* portfolio van gezichtsbeschermende producten –
maskers van goede kwaliteit, vriendelijk in prijs en afgestemd op uw chirurgische en procedurele behoeften.

Referenties en afkortingen
i
bacteriële filtratie-efficiëntie
1. BSI Standards Publication, 2014. EN 14683:2019 Medical face masks —Requirements and test methods. London: BSI

Neem voor meer informatie contact op
met het Customer Care Team van Halyard:
KNOWLEDGE NETWORK* Klinische voorlichting
Deskundige klantenservice
Professionele buitendienst
Hulpmiddelen & best practices
Klinisch onderzoek
Streven naar perfectie

NL (gratis)
Tel: 0800 020 17 33 - Fax: 0800 022 75 49
customerservice.bnl@hyh.com
BE (gratis)
Tel: 0800 890 13 – Fax: 0800 117 33
customerservice.bnl@hyh.com
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