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MICRO-TOUCH® DENTA-GLOVE®
BLUE NITRILE
BLIJF COMFORTABEL EN ONTSPANNEN
ZONDER FUNCTIONALITEITSVERLIES

Laat je handschoenen meewerken, niet tegen je. De MICROTOUCH®
DENTA-GLOVE® Blue  Nitrile  handschoenen  zijn  voorzien  van  onze
innovatieve  ERGOFORM™  ergonomische  designtechnologie  om
spierinspanning te verminderen  en zo gewrichten, ligamenten en pezen
minder te belasten. Duurzaam genoeg om ze wat ruwer aan te kunnen
trekken  maar  met  goede  vingergevoeligheid  en  grip  voor  fijne,
nauwkeurige  operaties.  De  perfecte   keus  voor  mensen  die   type I-
allergieën voor natuurlijk rubberlatex proberen te voorkomen zonder op
comfort in te leveren. Deze wordt je nooit moe!

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
• Innovatieve filmtechnologie voor comfort en grip
• Robuust om scheuren tijdens het aantrekken te voorkomen
•  ERGOFORM™  ergonomische  designtechnologie  vermindert
vermoeidheid  van  de  hand  t i jdens  lang  durende  procedures

AANBEVOLEN VOOR
• Meer vingergevoeligheid en beweeglijkheid,  vooral voor heel precieze
operaties
• Standaard onderzoeksprocedures met matig risico
• Extra comfort tijdens lang durende operaties aan een stuk door
• Bescherming tegen type I-latexallergie bij medisch personeel of patiënten
• Oraal onderzoek

PRODUCTBESCHRIJVING

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

MAAT / PRODUCTCODE

X-Small 3130050XS Small 31300500S
Medium 31300500M Large 31300500L
X-Large 3130050XL

MICROTOUCH® premium handschoenen voor medisch onderzoek
zijn wetenschappelijk ontwikkeld en komen tegemoet aan iedere
behoe f te  van  med isch  pe rsonee l .  De  geavanceerde
designeigenschappen  bestaan  onder  meer  u i t  Ansel ' ls
ergonomische technologieën, die zorgen voor comfort tijdens lang
durende 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 MICROTOUCH® kunnen zich met een gerust hart richten
op wat echt belangrijk is: hun eigen gezondheid en bescherming en
die van hun patiënten.

Poedervrije, niet-steriele onderzoekshandschoen in
nitril

MD Klasse I
Registrerende instantie: British Standards Institution (0086): PBM

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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