ERGONOMIC SURGICAL GLOVES

PRODUKTBESKRIVNING
Material
Färg
Form
Krage

Naturgummilatex
Vit
Anatomisk
SureFit™ technology: Rullad
krage med självhäftande band
Texturerad, klorerad och
silikoniserad
Polyuretanbelagd och
silikoniserad

Utsida

ENCORE® STYLE 85

Insida

TEXTURERAD YTA FÖR ETT MER
TILLFÖRLITLIGT GREPP

STORLEK/ARTIKELNUMMER

ENCORE® Style 85 har utformats för att tillgodose behoven hos
användare som vill ha en handske med en grov yta för säker hantering av
instrument samtidigt som komforten och säkerhetsnivån är maximal.
Ansells SureFit™-tekniken som hindrar att kragen rullar ner gör att
handsken förser vårdpersonalen med överlägset barriärskydd.
Denna säkra handske har en innerbeläggning av polyuretan som är
resistent mot alkoholbaserade medel för handdesinfektion, vilket lägger till
ytterligare ett lager av säkerhet mellan huden och latexytan.
ENCORE® Style 85 har också en mycket låg proteinhalt (30 μg/g eller
mindre vattenextraherbart protein) och dess specifika
latexsammansättning med minskad mängd kemiska acceleratorer
minimerar risken för hudirritation.
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ENCORE®-handskarna är utformade och konstruerade för kirurger,
operationssjuksköterskor och operationstekniker som behöver skydd
och säkerhet med avancerad ergonomi, smidighet och komfort
under operationer. ENCORE®-handskarna ger den typ av
handskydd som ökar användarnas trygghet och ger optimal komfort
under operationer.

Puderfri, steril operationshandske av naturlatex
MD klass IIa och PPE kat. III
Registeringsmyndighet: British Standards Institution (0086): MD, British
Standards Institution (0086): PPE
Läs noga bruksanvisningen om en sådan medföljer produkten. Endast för
engångsbruk. Steril, såvida inte förpackningen är öppnad eller skadad. Denna
produkt innehåller naturgummilatex som kan utlösa allergiska processer,
däribland anafylaktiska reaktioner.
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Ansell är världsledande när det gäller lösningar för hälsa och säkerhet som förbättrar mänskligt välbefinnande. Med verksamhet i Amerika, Europa och Asien och över 13 000 anställda runt om
i världen är Ansell marknadsledande tillverkare av handskar för industri och sjukvård samt i kategorin sexuell hälsa över hela världen. Ansell har fyra affärsområden: Medical Solutions
(medicinska lösningar), Industrial Solutions (industriella lösningar), Specialty Markets (specialmarknader), samt Sexual Wellness (sexuell hälsa). Information om Ansell och Ansells produkter
finns på www.ansell.eu.
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