
ERGONOMIC SURGICAL GLOVES

ENCORE® LATEX ACCLAIM®

PUUTERITON LATEKSIKÄSINE
YLEISKIRURGIAAN

Ansell  on  suunnitellut  ENCORE®  Acclaim®  -käsineet  vastaamaan 
parhaimpien  mahdollisten  pukemis-,  ote-  ja  tunto-ominaisuuksien 
kasvavaan  kysyntään.

Ansellin ensiluokkainen puuteriton luonnonkumilateksista valmistettu 
leikkauskäsine.

Käsine  tarjoaa  Ansellin  SureFit™-teknologiaa  estämään  rannekkeen 
alasrullautumisen yhdistettynä maksimaaliseen leikkaussalissa vaadittuun 
turvallisuustasoon. Se antaa terveydenhuollon ammattilaisille erinomaisen 
suojauksen.

Käsineen  paksuus  mahdollistaa  mukavan  istuvuuden ja  erinomaisen 
tuntoherkkyyden  kirurgisten  toimenpiteiden  aikana  yksöis-  tai 
kaksoiskäsinekäytössä.  Tämä  hyvin  tasapainotettu  mukavuuden  ja 
turvallisuuden yhdistelmä, joka sisältää myös alkoholipohjaisia käsien 
desinfiointiaineita  kestävän  polyuretaanisisäpinnoitteen,  lisää  uuden 
kerroksen  turvallisuutta  ihon  ja  lateksin  väliin.

Tämän  lisäksi  ENCORE®  Acclaim®  -käsineissä  on  hyvin  vähän 
lateksiprotei ineja  (30  μg/g  tai  vähemmän  veteen  l iukenevia 
kokonaisproteiineja grammassa)  ja  niiden erityinen lateksikoostumus, 
jossa on vähennetty kiihdytinkemikaalien käyttöä, minimoi ihoärsytyksen 
riskiä.

TUOTEKUVAUS

Materiaali Luonnonkumilateksi
Väri Valkoinen
Muotoilu Anatominen
Ranneke SureFit™ technology:

Kohoreunainen ranneke
tarranauhalla

Ulkopinta Sileä, kloorattu
Sisäpinta Polyuretaanipinnoitus ja

silikonoitu

KOKO/OneMed-tuotekoodi (lisää alkuun ANS)

5.5 330100055 6 330100060
6.5 330100065 7 330100070
7.5 330100075 8 330100080
8.5 330100085 9 330100090

ENCORE®-käsineet on suunniteltu ja valmistettu kirurgeille,
leikkaussalihoitajille ja leikkaussaliavustajille, jotka tarvitsevat
suojausta ja turvallisuutta sekä kehittynyttä ergonomiaa, kätevyyttä
ja mukavuutta. ENCORE®-käsineet tarjoavat käsille suojausta, joka
nostaa käyttäjien luottamusta, ja ne tarjoavat optimaalista
käyttömukavuutta leikkauksen aikana.

Luonnonlateksinen puuteriton steriili leikkauskäsine

MD-luokka IIa
Rekisteröivä viranomainen: British Standards Institution (2797): MD, Centexbel 
(0493): PPE
Lue huolellisesti tuotteen mukana tuleva käyttöohjelehtinen tarpeen mukaan.
Vain kertakäyttöön. Steriili ellei pakkausta ole avattu tai pakkaus ole
vahingoittunut. Tämä tuote sisältää lateksia, joka saattaa aiheuttaa allergisia 
reaktioita, mukaan lukien anafylaktisia reaktioita.
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