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MICRO-TOUCH® COATED
GEMAKKELIJK AAN TE TREKKEN EN
MAXIMAAL COMFORT

Dankzij de polyacrylaatbinnencoating, die snel en gemakkelijk aantrekken
verzekert,  zijn de MICRO-TOUCH® Coated handschoenen van Ansell
ideaal voor wie vaak en vlug handschoenen moet wisselen.

De handschoenen zijn zeer comfortabel en door een keuze uit vijf maten
zitten ze als gegoten.

Deze onderzoekshandschoen met een CE-markering van Klasse I  als
medisch hulpmiddel, heeft bovendien een CE-markering van Categorie III
als persoonlijk beschermingsmiddel. Gebruikers zijn daardoor zeker van
een meer consistente kwaliteit en bescherming bij talrijke toepassingen.

De latexsamenstelling en de geoptimaliseerde filmdikte zorgen voor een
hoge elasticiteit, soepelheid en vingergevoeligheid.

Uitgebreide  loog-  en  wascycli  na  de  productie  garanderen  een
handschoen met een zeer laag proteïnegehalte. Dit, samen met het feit
dat de handschoen poedervrij is, beperkt aanzienlijk het risico op Type I-
allergieën. Bovendien verminderen het lage gehalte aan restchemicaliën
en de afwezigheid van thiurams het risico op Type IV-allergieën.

Door haar laag allergenenprofiel is de MICRO-TOUCH® Coated ideaal
voor  medisch  personeel  dat  een  poedervrije  omgeving  tot  stand  wil
brengen  of  behouden.

PRODUCTBESCHRIJVING

Materiaal Natuurrubberlatex
Kleur Beige
Vorm Eén model voor beide handen
Manchet Gerold
Buitenoppervlak Reliëf op de vingertoppen
Binnenoppervlak Coating in polyacrylaat

MAAT / PRODUCTCODE

X-Small 553301 Small 553302
Medium 553303 Large 553304
X-Large 553305

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  vertouwen en de professionele
vrijheid  geeft  hun werk  uit  te  voeren.

Poedervrije, niet-steriele onderzoekshandschoen in
natuurlatex

MD Klasse I & PBM Cat. III
Registrerende instantie: Centexbel (0493): PBM
Lees zo nodig aandachtig de gebruiksaanwijzing bij  het product Enkel voor
eenmalig gebruik. Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties
kan veroorzaken, zelfs anafylactische reacties.

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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