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MICRO-TOUCH® AFFINITY®
EEN COMBINATIE VAN ALLERGIEPREVENTIE
EN COMFORT: ELKE GEZONDHEIDSWERKER
VERDIENT OPTIMALE BESCHERMING

De  MICRO-TOUCH®  Affinity®  onderzoekshandschoenen  zijn  een
voorbeeld  van  de  inspanningen  die  Ansell  onophoudelijk  levert  om
alternatieven  voor  natuurrubberlatex  te  vinden.

Omdat  MICRO-TOUCH® Affinity®  handschoenen  van  neopreen  zijn
gemaakt, zijn ze de ideale oplossing om gezondheidswerkers en patiënten
tegen Type I-allergieën te beschermen. Ze beperken ook het risico op
dermatitis bij  de drager, doordat ze poedervrij  zijn.

MICRO-TOUCH® Affinity® biedt bescherming tegen chemicaliën aan een
comfortniveau vergelijkbaar met latexhandschoenen. Door hun specifieke
neopreensamenstelling zijn MICRO-TOUCH® Affinity® handschoenen
uiterst soepel en rekbaar.

De vingertoppen met reliëf bieden een goede greep in zowel droge als
natte omstandigheden en zodoende een betere instrumenthantering.

Door  hun  neopreensamenstelling  zijn  MICRO-TOUCH®  Affinity®
handschoenen uitstekend bestand tegen talrijke chemicaliën en door hun
donkergroene kleur zijn ze goed te identificeren.

PRODUCTBESCHRIJVING

Materiaal Neopreen
Kleur Groen
Vorm Eén model voor beide handen
Manchet Gerold
Buitenoppervlak Glad met reliëf op de

vingertoppen
Binnenoppervlak Coating in polyacrylaat

MAAT / PRODUCTCODE

X-Small 3770 Small 3771
Medium 3772 Large 3773
X-Large 3774

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  hun werk uit  te voeren.

Poedervrije, niet-steriele onderzoekshandschoen in
neopreen

MD Klasse I
Lees zo nodig aandachtig de gebruiksaanwijzing bij  het product Enkel voor
eenmalig gebruik.

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.

Riverside Business Park, Block J 
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu


