INNOVATIVE SURGICAL GLOVES

PRODUKTBESKRIVNING
Material
Färg
Form
Krage

GAMMEX® NON-LATEX PI
OÖVERTRÄFFAD FUNKTION OCH SKYDD
FÖR ALLA HÄNDER
Ansell har förbundit sig att leverera innovativa produkter som bidrar till
säkerheten för patienter och sjukvårdspersonal i hela den perioperativa
miljön – före, under och efter operationen.
På grund av den stora förekomsten av latexallergier och kemiska allergier
har vi fokuserat på att utveckla innovativa produkter med nya latexfria
material och tekniker för att ge dig den naturliga passform och komfort
som du uppskattar hos GAMMEX®-handskarna.
Produktlinjen GAMMEX® Non-Latex är ett mycket komplett sortiment av
alternativ utan latex med ett avancerat skydd mot kemiska allergiska
reaktioner för sjukvårdspersonal.
GAMMEX® Non-Latex PI är ett DPG-fritt polyisoprenalternativ för
sjukvårdspersonal med latexallergier och kemiska allergier orsakade av
DPG, vilket är ett ökande problem.

Syntetisk polyisopren
Vit
Anatomisk
Rullad krage med självhäftande
band
Mikrotexturerad, klorerad och
silikoniserad
Polyuretanbelagd och
silikoniserad

Utsida
Insida

* Puder: modifierad majsstärkelse (USP)
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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.

En syntetisk DPG-fri handske som är perfekt för allmänkirurgi.
Den vita färgen gör den idealisk som en icke-latexlösning för dubbla
handskar tillsammans med den gröna GAMMEX® Non-Latex PI
Underglove.

Puderfri, steril operationshandske av syntetisk
polyisopren
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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