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Kişisel Anti-kimyasal Kit IPP-95 

1. Teknik Şartnamenin Konusu
Bu Teknik Şartnamenin konusu, olası kirlenme veya Toksik Savaş Etmenleriyle 

Kirlenme durumunda özel yüz koruması ve arındırma için tasarlanan "Kişisel Anti-kimyasal kit 
IPP-95"tir. 

2. Ürün Tanımı
"Kişisel Anti-kimyasal Kit IPP-95" harici bir paket oluşturan kapalı bir sert kutuya birlikte
yerleştirilmiş önleyici-arındırıcı yağ ve gazlı bez içermektedir.

3. Sınıflandırma
"Kişisel Anti-kimyasal Kit IP-95"in sınıflandırılması WPN-84/N01001-8'e göre: N.14-O-I-C'dir.

4. Standartlar ve ilgili belgeler
"Kişisel Anti-kimyasal Kit IPP-95" aşağıdaki standartları ve belgelerin gerekliliklerini
karşılamaktadır:

■ Polonya Askeri Standardı WPN 84 N-01001÷01008
■ Savunma Standardı NO-42-A200 Kişisel Anti-kimyasal Kit Genel gereklilikler ve araştırma

yöntemi.
■ FP V (Polonya Farmakopesi)
■ NO-68-A203:1999
■ PN-N-03010:1983

5. Genel özellikler ve uygulama kapsamı
" Kişisel Anti-Kimyasal Kit IPP-95" bir tüp içinde koruyucu-arındırıcı bir yağ, şeritli bir polietilen
poşette arındırıcı toz, 6 adet gazlı bez,  saha koşullarında (sarsıntılar, tozluluk, don, atmosferik
yağış, askeri nedenlerle taşıma vs.) kullanım için tasarlanan ve atmosferik koşullar ve mekanik
etkilere dayanıklı sert polietilenden yapılan harici bir paket içermektedir. Paketin boyutu bir
üniformanın iç cebinin boyutuna göre ayarlanır. " Kişisel Anti-kimyasal Kit IPP-95"in kullanımı ve
depolaması özel bir bakım ve koruyucu önleme gerek olmadan mümkündür.

6. Kullanım
" Kişisel Anti-kimyasal Kit IPP-95" TWA'ya maruz kalınması durumunda etkili bir yüz arındırması
sağlar. Ayrıca bir gaz maskesinin, koruyucu elbisenin ve kişisel silahın temizlenmesi için de
kullanılabilir. Ergonomik olarak tasarlanmış harici paketi, tüpü ve şeritli çantası, hem yazın hem de
kışın rahat bir kullanım sağlar.  Kişisel Anti-kimyasal Kit IPP-95'in depolamanın ardından kullanım
için hazırlanması, yalnızca çoklu paketin açılmasından oluşur.
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7. Temel
Fonksiyonlar ■ Koruyucu-arındırıcı bir merhem/yağ cildi, TWA emiliminin azaltılmasını 

sağlayarak kirlenmeye karşı korur. 
■ Arındırıcı toz, kirletici maddelerin etkisini kaybetmesini ve tahliye

edilmesini sağlar.
■ Gaz bezleri temizlenen alandan tozların atılmasını ve gaz maskesinin

camlarının temizlenmesini sağlar.
■ Kitin a/m elementlerinin korunmasını sağlayan bir kutu bir üniformanın iç

cebinde taşımak için ayarlanır.
■ Kişisel Anti-Kimyasal Kit IPP-95'i oluşturan unsurların şekli, boyutu ve

ağırlığı tüm saha koşullarında, odalarda, taşıma araçlarında ve muharebe
araçlarında kullanıcılar (asker) tarafından rahatlıkla taşınmasını sağlar.

8. Kullanım Gereksinimleri
• Arındırma Kapasitesi

Cam yüzeyde ve 5 g/m2 sülfürik yperit ile kirlenmiş alanda 400 g/m2 arındırıcı
maddenin 30 dakikalık uzun sürenin kullanımın ardından, yperit ile artık
kirlenme 5 x 10-2 g/m2'yi aşmamalıdır.

• Koruyucu Kapasitesi– Cam yüzeye ve 5g/m2  yoğunluklu sülfürik yperitle
kirlenmiş alana 400 g/m2  miktarda 60 dakika merhem/yağ uygulanmasının
ardından, koruyucu kapasitesi 15 dakikadan az olmamalıdır. Artık kirlenme
yoğunluğu 420 mg/m2 'nin altında olmalıdır.

• Güvenli kullanıma ilişkin gereksinimler
Arındırıcı toz ve koruyucu-arındırıcı yağ ambalajlayan insanlar için bir tehlike
arz etmez.

9. Servis ve Onarım
Değişen parçaların veya kit ile taşınacak onarım paketi tedarik edilmez. Kit herhangi bir özel
bakım gerektirmemektedir.
Olası tamiratlar, Kitin özel tamamlayıcı unsurlarının değişiminden oluşur:

■ bir kutu
■ koruyucu-arındırıcı yağ tüpü
■ arındırıcı toz poşetleri
■ gazlı bezler

10. Depolama ve Taşıma Koşulları
Kitin tasarımı, arazi koşullarında ve geçici yerleştirmelerde (çadır, sığınak, barınak vs.) depolama,
nakliye ve taşımasını sağlar.
Kit, WPN-84/N-0100 "Mekanik etkilere ilişkin nakliye koşulları" Standardına göre herhangi bir
nakliye aracıyla taşınabilir.
Kit, güneş radyasyonuna karşı korunan odalarda ve oda sıcaklığında depolanabilir.
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11. Ön ambalaj
Enjeksiyon döküm amacıyla PE'den yapılan 129mm x 86,2 mm x 37,2 mm boyutlu, yeşil renkli, iki
parçalı, iki hazneli (yağ ve toz için), gazlı bez içeren ayrı bir kapak içermektedir.

12. Çoklu ambalaj
50 adet ön ambalajlı Kişisel Anti-kimyasal Kit IPP-95 içeren 480 mm x 240 mm x 270 mm boyutlu
karton kutu şeklinde.

13. Etiketleme
13.1. Ön ambalaj üzerine etiket
WPN-84/N-01004'e göre, içerisinde:
a) ürünün adı
b) kullanım talimatları
c) son geçerlilik tarihi
d)parti numarası
e) üreticinin adı ve adresi bulunur

13.2. Çoklu ambalaj üzerine etiket
İçerisinde
a) ürünün adı
b)son geçerlilik tarihi
c)parti numarası
d)çoklu ambalajın içindeki adet sayısı
e)Kitin çizimi bulunur

13.3. Ek belgeler
Karton kutunun içinde;
a) bilgi broşürü
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b)teknik özellikler bulunur
Kalite kontrol sertifikası her partide bulunmaktadır. Etiketler ve talimatlar sipariş eden tarafın
belirlediği dilde verilmektedir.

14. Teknik gereklilikler:
Arındırılacak alanlar üzerine uygulanacak arındırma tozu 30 dakika içinde detoksikasyonunu
sağlamalıdır. Kirlenmeden 60 dakika önce cilt yüzeyine uygulanan koruyucu-arındırıcı yağ en az 15
dakika koruma sağlamalıdır.

14.1. Kullanılan malzemeler 
Kit 

■ Kapaklı bir konteyner (politetilenden yapılma)
■ 90±5 g koruyucu-arındırıcı yağ içeren vidalı tüp
■ 25±2 g arındırıcı toz içeren 3 poşet
■ 6 adet gazlı bez
■ kullanım talimatlarını içeren etiket
■ yapışkanlı bant

1 -talimatları içeren çoklu paketleme 
2 - koruyucu-arındırıcı yağ tüpü 
3 - kendinden kapanan poşetlerde arındırıcı toz (3 adet)  
4 gazlı bez (6 adet) 
5-Kitin kapağını koruyan yapışkanlı bant
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14.2. Kitin Ağırlığı 
240±10 g 

14.3. Koruyucu-arındırıcı yağ 
-sodyum persülfat, magnezyum stearat, üre, silikon yağı.

14.4. Arındırıcı toz
-kloramin B, çinko oksit, magnezyum stearat, zeolit

14.5. Konteyner ölçüleri
Enjeksiyon döküm amacıyla PE'den yapılan 129 mm x 86,2 mm x 37,2 mm boyutlu, yeşil 
renkli, iki parçalı, iki hazneli (yağ ve toz için), gazlı bez içeren  ayrı bir kapak 
içermektedir. 

14.6. Koruyucu-arındırıcı yağ tüpü 
Polietilen katmanlı poliamitten yapılan, 35 mm çaplı, 30 mm vida kapaklı, 120 mm 
yükseklikli bir tüp 

14.7. Arındırıcı toz poşetleri 
95 mm x 60 mm boyutunda, polietilenden yapılmış çanta 

14.8. Gazlı bezler 
Gazlı bezler 

14.9. Ayıraçlar ve kimyasal maddeler 
Kitte bulunanlar temel madde içeriklerini, dağılmaları ve saflığı belirten üreticinin 
sertifikalarını içermelidir. 

INFORMATION LEAFLET

Please, read before use

Individual Anti-chemical Kit
IPP-95DESIGN:

IPP-95  is  designed  for  external  use  only.  It  serves  for  individual  protection  and  skin 
decontamination in case of exposition to Toxic Warfare Agents (TWA) in summer and winter conditions. 
May be also used for decontamination of a gas-mask, protective clothing, and personal weapon.

Prophylactic-decontaminating  ointment  protects  exposed  skin  areas  against 
contamination, mainly making TWA absorption more difficult.

Decontaminating powder inactivates TWAs and facilitates their removal.

INSTRUCTION FOR USE:

Prophylactic-decontaminating ointment for use before contamination:
1. Use in case of threat of TWA contamination

2. The ointment should be applied over exposed skin areas (face, neck, and hands)
3. Protective action of the ointment lasts for 3 hours. After this time the ointment should

be re-applied. This can be done outside contaminated area only.
Decontaminating powder for use following contamination:
1. Decontaminating powder should be used in case of skin, protective clothing, and gas-

mask contamination. 

2. Decontaminating  powder  should  be  poured  over  contaminated  areas,  quickly
removed with a gauze-swab, and washed away with water and soap.

NOTE!
Neither  prophylactic-decontaminating  ointment  nor  decontaminating 

powder may be used around eyes, mouth, or wounds.
Prophylactic-decontaminating  ointment  should  never  be  applied  over 

contaminated skin surface.

CONTENTS OF THE KIT:
– 1 piece
- 1 piece

• external package (green)
• tube with prophylactic-decontaminating ointment (app. 90g)
• polyethylene bags with decontaminating powder a' 25 g 
• cotton gauze-swabs 

• label with instructions for use

– 3 pieces
– 6 pieces

– 1 piece
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