
• ergonomikus megjelenés,  
könnyed anyagáramlás, erősen 
átlátszó és szoros dugó

• fekete jelölések a könnyed 
olvashatóságért, megállítást  
jelző, dupla vonalak,  
garantált 0 ml-es állás

• polipropilénből és polietilénből 
készült, gumimentes

• speciálisan kialakított  
vég a megfelelő csatlakozáshoz, 
dupla megállítást jelző vonal, 
karcmentes kezelés  
kesztyűben is

• pirogén- latex- DEHP- és  
PVC-mentes, nem mérgező

• steril, egyesével csomagolt 

méret db/doboz termékkód

2 ml 100 EUF002L

5 ml 100 EUF005L

EU-FIRE® 2 részes, 
egyszer használatos fecskendők
EN és ISO szabványoknak megfelelőek | Minőségellenőrzési tanúsítvány  
az EN ISO 13485:2016-os rendeleteknek megfelelően | CE-jelölésű

www.eu-fire.hu



size pcs per box product code

2 ml 100 EUF002L
5 ml 100 EUF005L

EU-FIRE® Disposable two-part 
syringes
Compliant to EN and ISO standards | Quality control certificate in  
accordance with the EN ISO 13485:2016 standard | CE marked

www.eu-fire.hu

• ergonomic design, easy flow, very 
transparent and tightly fitting 
plunger

• black markings for easy reading, 
stop marking, double graduation 
lines, guaranteed zero ml position

• specially designed end for appropriate 
coupling, double stop line, scratch-
free handling even in gloves

• made of polypropylene and 
polyethylene, rubber-free

• pyrogen, latex, DEHP and PVC free, 
non-toxic

• sterile, individually packaged 



• ergonomikus megjelenés, könnyed 
anyagáramlás, erősen átlátszó és 
szoros dugó

• fekete jelölések a könnyed 
olvashatóságért, megállítást jelző, 
dupla vonalak, garantált 0 ml-es 
állás

• Speciálisan kialakított vég a 
megfelelő csatlakozáshoz, dupla 
megállítást jelző vonal, karcmentes 
kezelés kesztyűben is

• Polipropilénből és polietilénből 
készült, gumimentes

• Pirogén- latex- DEHP- és PVC 
mentes, nem mérgező

• Steril, egyesével csomagolt 

• 100 darab/doboz

EU-FIRE® 3 részes, 1ml-es, egyszer 
használatos fecskendő
EN és ISO szabványoknak megfelelőek | Minőségellenőrzési tanúsítvány 
az EN ISO 13485:2016-os rendeletetek megfelelően | CE- jelölésű

www.eu-fire.hu
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•  ergonomic design, easy flow, 
very transparent and tightly fitting 
plunger

•  black markings for easy reading, 
stop marking, double graduation 
lines, guaranteed zero ml position

•  Specially designed end for 
appropriate coupling, double stop 
line, scratch-free handling even in 
gloves

•  Made of polypropylene and 
polyethylene, rubber-free

•  Pyrogen, latex, DEHP and PVC 
free, non-toxic

• Sterile, individually packaged

• 100 pcs in one box

EU-FIRE® Three-part 1ml 
disposable syringe
Compliant to EN and ISO standards | Quality control certificate in ac-
cordance with the EN ISO 13485:2016 standard | CE marke

www.eu-fire.hu



• könnyen használható

• nem okoz semmilyen allergiás 
reakciót, ezért teljesen biztonságos 
a használata

• könnyed a bőrrel, nem okoz 
irritációt

• 100%-ig elasztikus anyagból készül

• 600%-kal rugalmasabb más 
anyagokhoz képest

• az AQL skálán (azt méri, hogy 
mennyi lyuk keletkezik a kesztyűn) 
a nitril kesztyű éri el a legkevesebb 
pontot (minél kevesebb, annál jobb)

• EN 455 tanúsítvánnyal rendelkezik

• az egészségügyi használat mellett 
használható még ételek és 
italok előkészítésekor és magas 
zsírtartalmú anyagoknál is 

• teljes mértékig púdermentes

• univerzális formájának 
köszönhetően mindkét kézen 
hordható

• méretek nagy választéka elérhető 
XS és XL méretek között

• 100 darab/doboz

EU-FIRE® Nitril gumikesztyűk

www.eu-fire.hu



• easy to use

• no allergic reaction, therefore 
absolutely safe to use

• skin friendly, does not cause 
irritation

• made of an elastic material 
throughout

• 600 per cent more flexible than 
other materials

• on the AQL scale (regarding puncture 
resistance, which measures how 
many punctures appear in the 
gloves) nitrile gloves score the lowest 
(the lowest the better)

• meets the specifications of 
Standard EN 455

• in addition to application in health 
care, this product may also be 
used in the preparation of food and 
drinks, and also for fatty foodstuffs 

• totally powder-free

• ambidextrous, because of standard 
shape

• wide range of sizes between XS and 
XL

• 100 pcs in one box

EU-FIRE® Nitrile rubber gloves

www.eu-fire.hu



• szilikonnal kezelt, precíziós 
tű a megfelelő és hatékony 
behatolásért

• színekkel jelölt transzparens a 
hatékony megkülönböztetés 
érdekében

• a számozás a nyomtávot és a 
metrikus mértékegységrendszert 
is tartalmazza

• a finomhangolás miatt még 
a vékony falú csövekbe is 
könnyedén beleillik

• polipropilén felső rész és 
rozsdamentes acél alsó rész

• pirogén- latex- DEHP- és PVC- 
mentes, nem mérgező

• 100 db/doboz

• egyesével csomagolt, steril

méret méret G/” színkód termékkód

1,20 x 40 mm 18 G x 1 1/2” rózsaszín EUF18112
1,20 x 50 mm 18 G x 2” rózsaszín EUF182
0,50 x 25 mm 25 G x 1” narancssárga EUF251

www.eu-fi re.hu

EU-FIRE® Injekciós tűk
EN és ISO szabványoknak megfelelőek | Minőségellenőrzési tanúsítvány 
az EN ISO 13485:2016-os rendeletetek megfelelően | CE- jelölésű



www.eu-fire.hu

• silicone coated precision needles 

for appropriate and effective 

penetration

• colour marked and transparent for 

efficient identification

• numbering refers to gauge and 

metric dimensions

• due to fine tuning, easily fits even 

into thin-walled tubes

• polypropylene upper part and 

stainless steel lower part

• pyrogen, latex, DEHP and PVC free, 

non-toxic

• 100 pcs in one box

• individually packed, sterile

size size G/” colour code product code

1,20 x 40 mm 18 G x 1 1/2” pink EUF18112
1,20 x 50 mm 18 G x 2” pink EUF182
0,50 x 25 mm 25 G x 1” orange EUF251

EU-FIRE® Syringe needles
Compliant to EN and ISO standards | Quality control certificate in  
accordance with the EN ISO 13485:2016 standard | CE marked



• az EU-FIRE® tűledobó dobozok 
teljesen környezetbarát polipropi-
lénből készültek

• a dobozok megerősített fallal 
rendelkeznek, hogy megakadályoz-
zák a tűk átszúródását a dobozból

• az ergonomikus dizájn lehetővé teszi 
a hatékony és biztonságos munkát a 
laboratóriumokban, kórházakban és 
egészségügyi intézményekben

• a dobozok teljesen autoklávozhatók

• a termékek teljes mértékig 
megfelelnek az ADR és UN szabályo-
zásoknak

• a fogantyúnak köszönhetően 
egyszerű a szállításuk

• a piros színű fedél miatt jól 
észrevehető felülről is 

• a sárga oldala könnyen 
észrevehető egy halványan 
megvilágított műtőszobában is

• a sima felület alkalmassá teszi 
további felcímkézésre

• a négyzetes alakja miatt 
helytakarékos, raktárakban 
jól tárolható

EU-FIRE® Tűledobó dobozok

www.eu-fi re.hu
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• the EU-FIRE® sharps disposal 

bins are made of completely 

environmentally friendly 

polypropylene

• the bins have strengthened walls 

to prevent needle penetration from 

inside

• the ergonomic design enables 

efficient and safe work in 

laboratories, hospitals and 

healthcare institutions

• these bins can be autoclaved

• they are in full compliance with the 

ADR and UN regulations

• comes with a handle to facilitate 

easy transport

• the red lid allows spotting the bin 

appropriately even from above 

• the yellow sides are easily spotted 

even in a dimly lit operating theatre

• the smooth surface enables 

additional  tagging

• the square shape allows space 

saving storage

EU-FIRE® Sharps disposal bins

www.eu-fi re.hu


