INNOVATIVE SURGICAL GLOVES

PRODUKTBESKRIVNING

GAMMEX® LATEX SENSITIVE
HÖGSTA MÖJLIGA KÄNSLIGHET FÅS MED
EN TUNNARE HANDSKE
Ansells GAMMEX® Latex Sensitive-handske är särskilt utformad för att
uppfylla kraven vid mikrokirurgi.
Tack vare den mycket tunna latexsammansättningen och Ansells stora
uppmärksamhet på varje aspekt av designen känns de mycket mjuka
GAMMEX® Latex Sensitive-handskarna som en andra hud. Den mycket
tunna latexfilmen (20 % tunnare än en vanlig, puderfri
latexoperationshandske) i kombination med den lätt strukturerade ytan ger
perfekta nivåer av känslighet och taktilitet, vilket hela tiden säkerställer ett
säkert instrumentgrepp.
GAMMEX® Latex Sensitive-handsken ger inte bara en mycket hög grad
av känslighet, dess latexsammansättning ger också låg allergenicitet samt
utmärkt komfort, flexibilitet och användarvänlighet – egenskaper som
handsken har gemensamt med resten av det välkända GAMMEXsortimentet.
Det självhäftande bandet längst upp på kragen gör också att handsken
sitter kvar på operationsrocken och inte glider ner, medan den bruna
färgen minskar de negativa effekterna av reflexer från den starka
belysning som används vid mikrokirurgiska ingrepp.
Den klorerade insidan av handsken gör den också lätt att ta på under torra
förhållanden.
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GAMMEX® är det mest innovativa och tekniskt avancerade
sortimentet av operationshandskar som finns och ger kirurger,
operationssjuksköterskor, operationstekniker och patienter det
aktiva skydd och den överlägsna funktion de behöver. Med det
breda utbudet av tillgängliga alternativ erbjuder GAMMEX
operationshandskar högsta tänkbara nivå av anpassat skydd mot
yttre påfrestningar, allergiska hudreaktioner samt kontamination av
bakterier och virus oberoende av den kirurgiska miljön.

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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