INNOVATIVE SURGICAL GLOVES

PRODUKTBESKRIVNING

GAMMEX® NON-LATEX
NÄSTA GENERATIONENS HANDSKLÖSNING
FÖR ALLERGIPREVENTION.

Material
Färg
Form
Krage

Neopren
Grön
Anatomisk
Rak krage med självhäftande
band
Mikrotexturerad, klorerad och
silikoniserad
Polyuretanbelagd och
silikoniserad

Utsida

Ansells innovativa operationshandske GAMMEX® Non-Latex är en av de
säkraste lösningarna för individuella allergiska reaktioner på marknaden
idag.

Insida

GAMMEX® Non-Latex-handsken är fri från latexproteiner och kemiska
acceleratorer och därmed idealisk för att förebygga typ I-allergier och
minimera risken för typ IV-allergier för sjukvårdspersonal och patienter.
Som en del av Ansells GAMMEX®-serie kombinerar GAMMEX® NonLatex komfort med utmärkt punkterings- och rivstyrka och upprätthåller ett
etablerat anseende angående känslighet och utmärkt grepp i både våta
och torra förhållanden.

STORLEK/ARTIKELNUMMER

Handsken tillverkas med en särskild handskformare som ger handsken en
böjd passform och en större bredd över hela handen: detta minskar trycket
på överbelastade områden som tumbasen och handflatan. Resultatet är
god komfort för användaren vilket är särskilt värdefullt under långa
operationer.
En extra lång krage med ett självhäftande band ger förbättrat grepp på
ärmen och förhindrar att kragen rullar ner för en säker passform.
Sist men inte minst har handsken har också hög motståndskraft mot
alkohol och en lång rad olika kemiska produkter, förutom den starka
motståndskraften mot viruspenetration som har verifierats av omfattande
AVPP tester (se AVPP-broschyren).
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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 neopren
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.
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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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