
VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ 

VÝROBCA

 DENTAPHARMA İLAÇ MEDİKAL SAN. VE TIC.LTD. ŞTİ.

 Kalaba Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi No:13/b Keçiören/Ankara/TURECKO

 POPIS PRODUKTU

 Značka: Dentapharma , Model: DCover DC01Protective Overall vyrobený z laminovanej polypropylénovej

netkanej textílie s kapucňou, vnútorná väzba, elastická manžeta, členok a pás zips a klopa na zips.

Kombinéza je dostupná v 6 nominálnych veľkostiach.

Typ 5 - Poskytovanie ochrany celého tela pred pevnými časticami vo vzduchu

Typ 6 - Ponúkajúci obmedzený ochranný výkon proti kvapalným chemikáliám 

Typ 5-B, Typ 6-B, Ochranný odev proti infekciám

Výrobca na svoju výlučnú zodpovednosť vyhlasuje, že vyššie uvedený výrobok je , za podmienok bežného

používania a podmienok definovaných výrobcom, bezpečný a spĺňa všetky potrebné zákonné podmienky a

požiadavky. Výrobok je osobný ochranný prostriedok, ktorý je určený na jednorazové použitie a výhradne v

súlade s pokynmi výrobcu. 

Zhoda sa posudzuje pomocou nasledujúceho mechanizmu:

• Vyhovuje nariadeniu EÚ 2016/425 o osobných ochranných pomôckach, ktorým sa ustanovujú technické

požiadavky na výrobky kategórie III.

• Vyhovuje technickým harmonizovaným normám v súlade so základnými požiadavkami na ochranu zdravia

a bezpečnosť, ktoré sa odvolávajú na nariadenie EÚ 2016/425 o OOP, EN ISO 13688:2013, EN14126/2003

AC:2004, EN ISO 13982-1:2004/A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009 ,EN 1149-5:2018

• Všetky požadované testy uvedené vo vyššie uvedených normách sú vykonané,

• Vyhovuje inej relevantnej harmonizovanej legislatíve a komunitným normám

• Na posúdenie zhody sa vydáva certifikát  EÚ o typovej skúške po všetkých technických hodnoteniach

zhody s nariadením a harmonizovanými normami vykonanými pod dohľadom;

• MNA LABORATUVARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Číslo notifikovaného orgánu 2841

OZNAČOVANIE

Označovanie a informácie pre používateľov sú pripravené v súlade s EU 2016/425 Smernica o osobných

ochranných pomôckach a EN 14126.



OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE ZHODY 

Výrobca vyhlasuje, že prijal všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie zhody výrobkov uvádzaných na trh s

technickou dokumentáciou a technickými požiadavkami na tento typ výrobku.
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