
ONDERZOEKSHANDSCHOENEN

Ref-XXXX-20200225

MICRO-TOUCH® NITRILE STERILE
PER PAAR STERIEL VERPAKTE, POEDERVRIJE
ONDERZOEKSHANDSCHOENEN IN NITRIL, MET
EXTRA LANGE MANCHET

Deze steriele handschoen is gemaakt van synthetisch nitril dat zeer elastisch is en
een superieure barrièrebescherming en perforatieweerstand biedt. Ze is de ideale
oplossing voor een hele reeks steriele (niet-chirurgische) onderzoeksprocedures.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

Per paar verpakt•
Lange manchet van 30 cm voor extra bescherming•
Vingers met reliëf voor extra greep en betrouwbaarheid.•
Bescherming tegen Type I-latexallergie•
Getest voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie*•

* Zie productverpakking of neem contact op met de Klantendienst van Ansell voor de
permeatietijden  van  specifieke  geneesmiddelen  voor  chemotherapie  en
aanbevelingen

AANBEVOLEN VOOR:

Bescherming tegen Type I-latexallergie bij medisch personeel of patiënten•
Steriele procedures buiten de O.K.•
Getest voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie•

PRODUCTBESCHRIJVING

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

MAAT / PRODUCTCODE

Small 6034151 Medium 6034152
Large 6034153 X-Large 6034154

Poedervrije, steriele onderzoekshandschoen in nitril

MD Klasse I & PBM Cat. III
Registrerende instantie: Centexbel (0493): PBM
Lees zo nodig aandachtig de gebruiksaanwijzing bij  het product Enkel voor
eenmalig gebruik. Steriel, tenzij deze verpakking werd geopend of beschadigd.

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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