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TECHNISCHE FICHE

Novapatch 
Detectable
ZELFKLEVEND, BLOEDSTELPEND VERBAND VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE

Blauw.

Voorzien van traceerbaar stukje metaalfolie.

Geen schaar nodig.

Zuiver katoen, sterk en soepel.

Geïmpregneerd met ontsmettend en bloedstelpend middel.

Handen mogen nat of vuil zijn.

Kleeft niet aan de huid of in de wond.

Gebruik

• Scheur +/- 25cm af, verwijder de papiertjes en draai rond de vinger.
• Druk aan en wikkel verder om.
• De top dichtdrukken en het uiteinde oprollen om het verband vast te zetten.
Kan, enkele keren gevouwen, ook als compres gebruikt worden.

Product

Karakteristieken

Novapatch Detectable is een zelfklevend en bloedstelpend verband, 
blauw van kleur en voorzien van een stukje metaalfolie. Dit strookje 
zorgt ervoor dat als het vingerverband in de voeding terechtkomt, 
het traceerbaar is. Zelfs het kleinste stukje kan onmogelijk langs 
detecteerapparatuur passeren. Novapatch Detectable is vervaardigd 
uit zuivere katoen, dat geïmpregneerd werd in een ontsmettend en 
bloedstelpend middel en hierdoor sterk en soepel blijft.

Verpakking

Novapatch Detectable - rol 2m 150300000

Technische Eigenschappen

• Dankzij de metaalfolie kan dit verband bij 
mogelijk verlies opgespoord worden met de 
meeste elektromagnetische detectoren die 
gebruikt worden in de voedingsindustrie.

• Handen mogen nat of vuil zijn bij het 
aanbrengen.

• Novapatch Detectable is bestand tegen water, 
vet, olie, zand,...

• Ter info: het gebruik van blauwe pleisters in de 
voedingsindustrie is bij wet verplicht, daar blauw 
een voedselvreemde kleur is én dankzij de 
metaalfolie is Novapatch detectable bovendien 
elektronisch opspoorbaar.

• Houdbaarheid: 5 jaar, droog, koel en vorstvrij.
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