INNOVATIVE SURGICAL GLOVES

PRODUKTBESKRIVNING

GAMMEX® LATEX MOISTURIZING
OPERATIONSHANDSKEN MED INBYGGD
ÅTERFUKTNING.
Operationshandsken GAMMEX® Latex Moisturizing från Ansell är den
första handsken någonsin som har den nya Hydrasoft®-tekniken i sin
innerbeläggning och återfuktar din hud när du bär den.
Den nya, revolutionerande Hydrasoft®-tekniken från Ansell har utvecklats
för att hålla kvar fukt och bidra till att hålla huden fuktig och smidig så att
den upprätthåller sin naturliga barriärfunktion. Hydrasoft® är skonsam mot
känslig hud men ger ett robust skydd mot uttorkning och sprickbildning.
På- och avtagning av handskarna går snabbt och enkelt, även med fuktiga
händer.
GAMMEX® Latex Moisturizing är mjuk och bekväm och har en
mikrostrukturerad yta som ger ett bra grepp om instrumenten, oavsett om
förhållandena vid operationen är våta eller torra. Handskmaterialet har
mycket hög elasticitet och flexibilitet så att du får den taktila återkoppling
du behöver för att adekvat bedöma hur stort tryck du ska applicera.
Handskens mycket låga innehåll av latexproteiner och rester av kemiska
acceleratorer uppnås genom flera urlakningsprocesser och tvättcykler
efter tillverkningen samtidigt som sammansättningen är hudvänlig
eftersom den är fri från tiuramer och MBT (merkaptobensotiazol).
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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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