
 OPH NURSING APRON 

De OPH Nursing Apron oftewel het me-

disch schort is ideaal voor werken in zeer 

besmettelijke ruimtes. OPH-verzorgers-

schorten geven de verzorgers meer veilig-

heid tijdens hun werkzaamheden.  

Gecombineerd met de OPH Nursing    

Sleeves (armbescherming) is dit ge-

bruiksvriendelijke product ideaal voor wer-

ken onder druk. De voor vocht ondoor-

dringbare materialen geven goede be-

scherming tegen onder andere besmet-

tingsgevaar. 

 

TOEPASSINGEN 

 

 MEDISCH PERSONEEL 
 ZORGPERSONEEL  
 STERIELE RUIMTES 

zeer veilig   

  ontwerp manchet  
geeft perfecte passing 

  

gebruiksvriendelijk 
& sterk: makkelijk 
aan- en uittrekken 



LEVERBAAR MET 

KEURMERK: 

OPH NURSING APRON 
TECHNISCHE   SPECIFICATIES 
 

 

Oerlemans Plastics Health produceert  
medische beschermingsproducten in allerlei 
uitvoeringen en voor de zorg. De OPH Nursery 
Apron & Sleeves is het kwalitatief betere en 
veiligere alternatief voor het oude type schort 
met lus’met hoge scores op gebruiksvriende-
lijkheid. 
 
Het bedrijf is onderdeel van de Oerlemans 
Packaging Group, een sterke samenwerking 
van zes bedrijven met uiteenlopende oplossin-
gen op het gebied van flexibele folies en ver-
pakkingen. De gezamenlijke drive: uw dienst-
verlening in de zorg verbeteren met innovatie-
ve en duurzame oplossingen! 

Kijk voor meer info op  
oerlemansplastics.nl/ 
product/oph-nursing-apron 

ADVIES 
Meer weten wat onze mogelijkheden met medische schorten voor veiligheid van uw zorg gaat 
opleveren? Neem contact met ons op voor een op maat idee en deskundig advies: 

Frank Duijzer 
Product manager Industry  
M +31 (0)683 109 718 
E fd@oerlemansplastics.nl 

Luc Verkuil 
Product manager Industry 
M +31 (0)613 109 511 
E lv@oerlemansplastics.nl 

Member of: 

Materiaal Low Density Polyethyleen gepro-
duceerd onder de normen van 
BRC-IoP voor verpakking en ver-
pakkingsmaterialen.  

Eigenschappen Versterkte soepele kwaliteit geeft 
verminderde kans doorscheuring 

Afwerking  
barriére 

De waterdampdoorlaatbaarheid 
is kleiner dan 3 gr/m2/per 24 uur 
bij 23 graden Celsius  
(beschermt tegen vocht) 

Afmeting 800 mm b x 1250 mm h 
Dikte dikte 45 mu 
Materiaalkleur Transparant wit of blauw 
Hechting Dubbelzijdige plakstrips 
Afwerkingsopties Apron & sleeves worden los ge-

leverd in handzame witte golfkar-
tonnen dozen  

http://www.oerlemansplastics.nl/product/sleeves-stretch

