
ERGONOMIC SURGICAL GLOVES

ENCORE® LATEX TEXTURED®

KARHENNETTU VIIMEISTELY
LUOTETTAVAMPAAN OTEPITOON

ENCORE® Latex Textured® on suunniteltu vastaamaan niiden käyttäjien 
tarpeisiin, jotka haluavat karheapintaisen käsineen instrumenttien varmaan 
käsittelyyn sekä suurimmat mahdolliset mukavuus- ja turvallisuustasot.

Käsineessä on Ansellin SureFit™-teknologiaa, joka estää rannekkeen 
rullautumisen alas, tarjoten terveydenhuollon ammattilaisille ylivoimaisen 
suojauksen.

Tässä  suojaavassa  käsineessä  on  alkohol ipohja is ia  käsien 
desinfiointiaineita  kestävä polyuretaanisisäpinnoite  ja  se  lisää  uuden 
kerroksen turvallisuutta  ihon ja  lateksin  väliin.

Tämän lisäksi ENCORE® Latex Textured® -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 Kuvioitu, kloorattu ja silikonoitu
Sisäpinta Polyuretaanipinnoitus ja

silikonoitu

KOKO/OneMed-tuotekoodi (lisää alkuun ANS)

5.5 330101055 6 330101060
6.5 330101065 7 330101070
7.5 330101075 8 330101080
8.5 330101085 9 330101090

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 ja PPE-kat. III
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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