INNOVATIVE SURGICAL GLOVES

PRODUKTBESKRIVNING
Material
Färg
Form
Krage

GAMMEX® LATEX UNDERGLOVE
DET MEST TILLFÖRLITLIGA SKYDDET FÅR
SIN UNDERLIGGANDE PARTNER
Tillsammans med täta handskbyten är användning av dubbla handskar
(två par handskar) förmodligen en av de mest effektiva metoderna för att
minska exponeringen för blodburna patogener, eftersom detta minskar
antalet potentiella exponeringar tiofalt.
Dubbla handskar ger en signifikant minskning av perforationsgraden för
den inre handsken, och det är särskilt effektivt med den gröna färgen hos
GAMMEX® Latex Underglove som utgör en kraftfull barriär mot infektioner
med stor rivhållfasthet. Detta ger dig ett effektivt skydd mot
viruspenetration samtidigt som den tuffa innerbeläggningen tål
alkoholbaserade desinfektionsmedel.
Både påtagning med fuktiga händer och snabba byten under operationer
går lätt tack vare handskarnas polyuretanfoder med Hydrasoft®.
GAMMEX® Latex Underglove minimerar handtrötthet tack vare de
särskilda formverktygen som används under tillverkningsprocessen. Och
den uppskattade designen – däribland ett självhäftande band längst upp
på den raka kragen – avlastar underarmen under operationer.

Naturgummilatex
Grön
Anatomisk
Rak krage med självhäftande
band
Mikrotexturerad, klorerad och
silikoniserad
Polyuretanbeläggning och
fuktgivare: belagd med
HydraSoft®

Utsida
Insida
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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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