
MICRO-TOUCH  Sterile

P e r f o r m a n c e  S e r i e s

Latex, powder-free, examination
glove with superior comfort and
grip

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 bescherming zoeken van onderzoekshandschoenen

tegen de dagelijkse risico's in uiteenlopende situaties. MICRO-TOUCH

handschoenen bieden de bescherming die gebruikers vertrouwen en

professionele vrijheid bieden hun werk uit te voeren.

A a n b e v o l e n  v o o r

Steriele procedures buiten de OK

Standaard onderzoeksprocedures met een matig risico

Vochtig aantrekken

®

®
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MICRO-TOUCH
Optimale bescherming, elke
dag opnieuw

MICRO-TOUCH  premium handschoenen
voor medisch onderzoek zijn
wetenschappelijk ontwikkeld en komen
tegemoet aan iedere behoefte van medisch
personeel. De geavanceerde
designeigenschappen bestaan onder meer
uit Ansells ergonomische technologieën,
die zorgen voor comfort tijdens
langdurende procedures, innovaties op het
gebied van grip op natte voorwerpen om
ongelukken tijdens het hanteren te
voorkomen en uiterst dunne films voor
maximale gevoeligheid. Goed voorbereide
zorgverleners met een comfortabele
bescherming door veelzijdige soorten
MICRO-TOUCH kunnen zich met een gerust
hart richten op wat echt belangrijk is: hun
eigen gezondheid en bescherming en die
van hun patiënten.
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MICRO-TOUCH  Sterile

P e r f o r m a n c e  S e r i e s

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal Natuurlijk rubberlatex Kleur Wit

Manchetlengte Norm Poedergehalte Poedervrij

Extern
handschoenoppervlak

Volledig met reliëf Beschikbare maten S, M, L

Goedgekeurd voor
gebruik met
chemotherapeutische
geneesmiddelen

Nee Steriel Ja

Antistatisch Niet-getest

BESTELINFORMATIE

Maat S M L

Ansell Productcode 553342 553343 553344

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking 1 paar/papieren zakje 50 paar per doos 4 dozen per karton

Houdbaarheidstermijn 3 Years

Bewaarinstructies
Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden
van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

Categorie III, EN 455 deel 3, EN 455 deel 4, EN 455 deel 2, EN 455 deel 1, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 13485, ISO 9001,
ISO 10993-10:2004

sensibilisatoren

Zinkdiëthyldithiocarbamaat (ZDEC) Zinkdibutyldithiocarbamaat (ZDBC)

Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch hiervoor ingrediënt in de handschoen en kan daardoor irriterend en / of allergische
contactreacties.

®

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
VS Tel.: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesalesus@ansell.com

Latin America & Caribbean
Tel: +52 (442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazil Tel: +55-11-3356-3100
Brazil E-mail:
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East &
Africa
Tel: +32 (0)2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
Tel: +603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
Tel: +61 3 9270 7270
E-mail:
protection@ap.ansell.com

Ansell,  en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS:
www.ansell.com/patentmarking. 
© 2019 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.ansell.comS
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