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MICRO-TOUCH® BLUE NITRILE
LEVER NOOIT IN OP BETROUWBAARHEID
EN COMFORT

MMICRO-TOUCH®  Blue  Nitrile  onderzoekshandschoenen  bevatten
geavanceerd stretch materiaal voor het ultieme comfort en een optimale
pasvorm.  Omdat deze handschoen heel sterk is en uitstekend beschermt,
is ze ideaal voor vrijwel alle klinische omgevingen.

MICRO-TOUCH® Blue Nitrile is een niet-steriele, poedervrije handschoen
in 100% nitril. Deze onderzoekshandschoen bevat geen natuurrubberlatex
en komt dus tegemoet aan alle eisen inzake (latex)allergieën van Type I.
Nitrilhandschoenen zijn  aanbevolen  voor  toepassingen die  een hoge
bescherming en bescherming tegen chemische stoffen vereisen. Deze
handschoen  is  getest  voor  gebruik  met  de  volgende  middelen  voor
chemotherapie:  Cisplatin,  Cyclophosphamide (Cytoxan),  Dacarbazine
(DTIC),  Doxorubicin Hydrochloride, Etoposide (Toposar),  Fluorouracil,
Methotrexate, Mitomycin C, Paclitaxel  (Taxol),  Vincristine Sulfate.

Deze nitrilhandschoen biedt de gebruiker een optimale 'touch & feel' en
past uitstekend, waardoor het zelfvertrouwen toeneemt.  Het nitrilmateriaal
van  de  MICRO-TOUCH®  Blue  Nitrile  is  heel  elastisch  en  biedt  een
geheugeneffect, waardoor het zich goed aan de hand van de gebruiker
aanpast. Het reliëf op de vingertoppen biedt extra bescherming door een
goede  greep  op  natte  en  droge  voorwerpen,  om  materialen  en
instrumenten  veilig  en  zeker  te  hanteren.

PRODUCTBESCHRIJVING

Materiaal Nitril
Kleur Blauw
Vorm Eén model voor beide handen
Manchet Gerold
Buitenoppervlak Reliëf op de vingertoppen
Binnenoppervlak Gechloreerd

MAAT / PRODUCTCODE

X-Small 313041060 Small 313041065
Medium 313041070 Large 313041075
X-Large 313041080

MICRO-TOUCH® handschoenen werden ontworpen en ontwikkeld
voor  een  grote  verscheidenheid  aan  ziekenhuispersoneel,
medewerkers  van  spoeddiensten,  ondersteunend  medisch
personeel en artsen in een particuliere praktijk, die de bescherming
zoeken van onderzoekshandschoenen tegen de dagelijkse risico's in
uiteenlopende situaties. MICRO-TOUCH® handschoenen bieden de
bescherming die gebruikers het vertrouwen en de professionele
vrijheid geeft  om hun werk uit  te voeren.

Poedervrije, niet-steriele onderzoekshandschoen in
nitril

MD Klasse I & PBM Cat. III
Registrerende instantie: Centexbel (0493): PBM

Ansell is een wereldleider in superieure oplossingen voor gezondheids- en veiligheidsbescherming die het welzijn van mensen verhogen. Het bedrijf heeft vestigingen in Noord- en Zuid-
Amerika, EMEA en Azië, telt wereldwijd meer dan 13.000 medewerkers en neemt wereldwijd een vooraanstaande positie in op de markt voor industriële en medische handschoenen en in de
sector van seksuele gezondheid en welzijn. Ansell is actief in vier belangrijke segmenten: Medical Solutions (Medische Oplossingen), Industrial Solutions (Industriële Oplossingen), Specialty
Markets (Gespecialiseerde Markten) en Sexual Wellness (Seksueel Welzijn). Informatie over Ansell en zijn producten vindt u op www.ansell.eu.
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