ERGONOMIC SURGICAL GLOVES

PRODUKTBESKRIVNING
Material
Färg
Form
Krage

ENCORE® ULTRA

Neopren
Cream
Anatomisk
SureFit™ technology: Rullad
krage med självhäftande band
Mikrotexturerad, klorerad och
silikoniserad
Polyuretanbelagd och
silikoniserad

Utsida
Insida

ENASTÅENDE SKYDD FÖR ANVÄNDARE
MED TYP I-ALLERGI (LATEX) OCH TYP IVALLERGI (KEMISKA ACCELERATORER).

STORLEK/ARTIKELNUMMER
5.5

353311

6

353312

ENCORE® Ultra är en puderfri operationshandske av neopren.
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353313

7

353314

Den nya, acceleratorfria SENSOPRENE®-sammansättningen ger en
exceptionell operationshandske som erbjuder oöverträffad komfort och
känslighet med avancerat skydd mot allergi.

7.5

353315
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353317

9

353318

Inga kemikalier (tiuramer, MBT, karbamater) som är kända för att orsaka
typ IV-allergier har använts vilket gör det säkert för latexkänsliga (typ I)
och kemikaliekänsliga (typ IV) personer, både bland sjukvårdspersonal
och patienter.

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.

De nya ENCORE® Ultra-handskarna skyddar sjukvårdspersonal och
patienter mot ytterligare orsaker till hudreaktioner genom bland annat
avsaknaden av kasein, för att minimera reaktioner mot animaliskt protein
och en polymerbeläggning utan CPC som eliminerar irritationer på grund
av cetylpyridinklorid (CPC).

Puderfri, steril operationshandske av neopren

Handsken är nu cremefärgad, erbjuder en förbättrad taktil
fingertoppskänsla och möjliggör enkel och bekväm användning av dubbla
handskar.

MD klass IIa
Registeringsmyndighet: British Standards Institution (0086): MD
Läs noga bruksanvisningen om en sådan medföljer produkten. Endast för
engångsbruk. Steril, såvida inte förpackningen är öppnad eller skadad.

Ansells SureFit™-tekniken som hindrar att kragen rullar ner gör att
ENCORE® Ultra förser vårdpersonalen med överlägset barriärskydd.
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