ERGONOMIC SURGICAL GLOVES

PRODUKTBESKRIVNING
Material

ENCORE® NON-LATEX PI HYBRID

Färg
Form
Krage

EN LATEXFRI, DPG-FRI HANDSKE SOM ÄR
PERFEKT FÖR ALLMÄNKIRURGI

Utsida

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

Insida
ENCORE® Non-Latex PI Hybrid är en puderfri operationshandske
tillverkad av en unik blandning av syntetiska vävmaterial (polyisopren och
polykloropren). Tack vare att den är fri från latexproteiner är den säker att
använda för sjukvårdspersonal och patienter som är latexkänsliga (typ I).

STORLEK/ARTIKELNUMMER

ENCORE® Non-Latex PI Hybrid är ett DPG-fritt polyisoprenalternativ för
sjukvårdspersonal med latexallergier och kemiska allergier orsakade av
DPG som är ett ökande problem.
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Denna nya handske skyddar sjukvårdspersonal och patienter mot
ytterligare orsaker till hudreaktioner genom bland annat avsaknad av
kasein för att minimera reaktioner mot animaliskt protein, samt en
polymerbeläggning utan CPC som eliminerar irritationer på grund av
cetylpyridinklorid (CPC).
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ENCORE® Non-Latex PI Hybrid tillverkas med hjälp av en särskild
handskformare och har en svängd form med större vidd över handen:
detta minskar trycket på överbelastade områden som tumbasen och
handflatan. Resultatet är god komfort för användaren vilket är särskilt
värdefullt under långa operationer. Ansells SureFit™-teknik bidrar till att
hindra att kragen rullar ner och ger en bekväm passform.
Handsken är cremefärgad, vilket gör den idealisk som en latexfri lösning
för användning av dubbla handskar tillsammans med den gröna
ENCORE® Non-Latex PI Underglove.

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 syntetisk
polyisopren och neopren
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.
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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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