UNDERSÖKNINGSHANDSKE

MICRO-TOUCH® NITRA-TEX®
ALLERGIPREVENTION I KOMBINATION MED
UTMÄRKT BARRIÄRSKYDD OCH
KEMIKALIEBESTÄNDIGHET.
Idag är sjukvårdspersonal mycket medvetna om risken för typ I-allergier till
följd av exponering för latex.
Ansells MICRO-TOUCH® Nitra-Tex®-handskar är tillverkade av 100 %
nitril samt är latex- och puderfria. Dessutom ger den 100 % tiuramfria
sammansättningen och avsaknaden av kemikalier en signifikant minskad
risk för typ IV-allergier.
Nitrilhandskar är starkare än vinylhandskar och de flesta latexhandskar.
MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® har exceptionellt goda fysikaliska
egenskaper och en hög motståndskraft mot ett stort antal kemiska
produkter, inklusive cytostatika.
Kloreringen av handskens innerbeläggning gör påtagningen enkel
samtidigt som frånvaron av puder avsevärt minskar risken för nötning av
huden. Mikrogreppmönstret på fingrarna ger ett bra grepp för instrument.
Handskarna är också lämpliga för kontakt med livsmedel.
Kombinationen av enkel påtagning, hög komfort och säkert grepp gör
MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® och MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® EP™ till
det optimala valet för många sjukvårdsanställda.
MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® EP™ med sin utökade längd på 300 mm ger
ett ännu bättre skydd.

PRODUKTBESKRIVNING
Material
Färg
Form
Krage
Utsida
Insida

Nitril
Ljusblå
Kan användas på båda händerna
Med rullad kant
Texturerad
Klorerad

STORLEK/ARTIKELNUMMER
x-small

700111

small

700112

medium

700113

large

700114

x-large

700115

MICRO-TOUCH®-handskarna är utformade och konstruerade för en
rad olika grupper av sjukhuspersonal, akutsjukvårdare och personal
på vårdcentraler samt personal hos privata vårdgivare som behöver
skyddet från undersökningshandskar för de olika situationer som de
står inför varje dag. MICRO-TOUCH®-handskarna ger användarna
det handskydd de behöver för att tryggt och professionellt kunna
utföra sitt arbete.

Puderfri, osteril undersökningshandske av nitril
MD klass I och PPE kat. III
Registeringsmyndighet: Centexbel (0493): PPE
Läs noga bruksanvisningen om en sådan medföljer produkten. Endast för
engångsbruk.

Denna undersökningshandske är CE-märkt som medicinsteknisk enhet
klass I och är dessutom certifierad och CE-märkt som personlig
skyddsutrustning kategori III, vilket garanterar en jämn kvalitet för en lång
rad tillämpningar.
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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
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(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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