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MICRO-TOUCH®  DENTA-GLOVE®
HYDRACARE®
HUIDVERZORGING IN COMBINATIE MET
BESCHERMING VOOR TANDHEELKUNDIGE
SPECIALISTEN

De  ontwikkeling  van  optimale  handbescherming  begint  bij  onze
fundamentele belangstelling voor de gebruikers: wat zij doen, hoe zij dit
doen en hoe wij ze kunnen helpen dit beter te doen. Deze aanpak stelt
ons in staat onze handschoenen doelgericht te ontwikkelen. Wij gaan zelfs
verder dan veiligheid en bescherming om in alle opzichten de gezondheid
van de handen te bevorderen.

Moeilijkheden die tandheelkundigen ondervinden: vermoeidheid van de
handen is een ernstig probleem.

Langdurige spierinspanning kan handvermoeidheid veroorzaken en dit
wordt  in verband gebracht  met het  carpaletunnelsyndroom en andere
handletsels. Dit zijn ernstige en pijnlijke aandoeningen die de productiviteit
kunnen beperken, vooral bij tandartsen en mondhygiënisten die voor hun
werk verplicht zijn onderzoekshandschoenen voor eenmalig gebruik te
dragen.

Om de gevolgen van langdurig handschoengebruik voor de handen te
beperken, biedt Ansell de MICRO-TOUCH® Denta-Glove® HydraCare®:
deze  poedervrije,  latex  onderzoekshandschoen  bevat  binnenin  een
glycerol moisturizer die de huid soepel houdt. Dit heeft een aantoonbaar
herstellend effect  op een beschadigde huid,  door de hydratatie en de
soepelheid te verbeteren.

De  combinatie  van  enkelvoudige  chlorering,  si l iconen  en  een
vochtinbrengend  middel  maakt  de  handschoen  gemakkelijk  aan  te
trekken,  zelfs  met  vochtige  handen.De  lichtgroene  kleur  zorgt  voor
gemakkelijke  productidentificatie.  MICRO-TOUCH®  Denta-Glove®
HydraCare® biedt ook hoogwaardige allergiebescherming, veel comfort
en gebruiksgemak.

PRODUCTBESCHRIJVING

Materiaal Natuurrubberlatex
Kleur Lichtgroen
Vorm Eén model voor beide handen
Manchet Gerold
Buitenoppervlak Microstructuur
Binnenoppervlak Licht gechloreerd, behandeld met

siliconen en vochtinbrengend
middel

MAAT / PRODUCTCODE

X-Small 553621 Small 553622
Medium 553623 Large 553624
X-Large 553625

MICRO-TOUCH® handschoenen werden ontworpen voor een grote
verscheidenheid  aan  ziekenhuispersoneel,  medewerkers  van
spoeddiensten, ondersteunend medisch personeel en artsen in een
par t icu l iere  prakt i jk ,  d ie  de  bescherming  zoeken  van
onderzoekshandschoenen  tegen  de  dageli jkse  risico's  in
uiteenlopende situaties. MICRO-TOUCH® handschoenen bieden de
bescherming die gebruikers het vertrouwen en de professionele
vrijheid geeft  hun werk uit  te voeren.

Poedervrije, niet-steriele onderzoekshandschoen in
natuurlatex

MD Klasse I

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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