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ENCORE® NON-LATEX PI
UNDERGLOVE
UITZONDERLIJKE PRESTATIES EN
BESCHERMING VOOR ELKE HAND

Ansell  zet  zich  in  de medische wereld  van innoverende producten te
voorzien die  de veiligheid  van patiënten en zorgverleners  tijdens het
volledige  perioperatieve  proces  verbeteren,  voor,  tijdens  en  na  een
chirurgische  ingreep.

Omdat  latex-  en  chemicaliënallergieën  zo'n  grote  impact  hebben,
ontwikkelden wij innoverende producten met nieuwe, latexvrije materialen
en technologieën, om u de natuurlijke pasvorm en het comfort te leveren
waarvoor u ENCORE®-handschoenen waardeert.

De productlijn ENCORE® Non-Latex is een uitgebreid arsenaal latexvrije
handschoenen. Deze gaan verder in allergiebestrijding dan enkel tegen
latex  beschermen:  ze  bieden  zorgverleners  een  geavanceerde
bescherming  tegen  allergische  reacties  op  chemicaliën.

ENCORE® Non-Latex PI Underglove is een DPG-vrije handschoen in
polyisopreen  voor  zorgverleners  die  lijden  aan  latexallergieën  en
chemicaliënallergieën  veroorzaakt  door  DPG.

Een DPG-vrije, non-latex onderhandschoen die optimaal beschermt.

De groene kleur maakt de handschoen ideaal voor de non-latex oplossing
voor  het  dragen  van  dubbele  handschoenen,  samen  met  de  witte
ENCORE®  Non-Latex  PI  Hybrid  en  ENCORE®  Ultra.

PRODUCTBESCHRIJVING

Materiaal Synthetisch polyisopreen
Kleur Groen
Vorm Anatomisch
Manchet Gerolde manchet met kleefstrook
Buitenoppervlak Glad, gechloreerd &

gesiliconiseerd
Binnenoppervlak Polyurethaancoating &

gesiliconiseerd

MAAT / PRODUCTCODE

5.5 340114055 6 340114060
6.5 340114065 7 340114070
7.5 340114075 8 340114080
8.5 340114085 9 340114090

ENCORE® handschoenen worden ontwikkeld voor chirurgen, OK
verpleegkundigen  en  chirurgische  technici  die  zoeken  naar
bescherming en veiligheid met een hoog niveau van ergonomie,
beweeglijkheid  en  comfort  tijdens  het  opereren.  ENCORE®
handschoenen bieden het soort bescherming dat het vertrouwen
van gebruikers verhoogt en leveren tevens optimaal comfort tijdens
operaties.

Synthetische,  poedervrije,  steriele  chirurgische
handschoen  in  polyisopreen

MD Klasse IIa
Registrerende instantie: British Standards Institution (2797): MD
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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