
ERGONOMIC SURGICAL GLOVES

ENCORE® NON-LATEX PI HYBRID
LATEKSITON, ILMAN DPG:TÄ OLEVA KÄSINE
SOPII TÄYDELLISESTI YLEISKIRURGIAAN

Encore®  Non-Latex  PI  Hybrid  on  puuteriton  leikkauskäsine,  joka  on 
valmistettu  ainutlaatuisesta  synteettisten  ristikoiden  seoksesta 
(polyisopreeni ja polykloropreeni). Käsineessä ei ole lateksiproteiineja, 
mikä  tekee  siitä  turvallisen  lateksiherkille  (tyyppi  I)  terveydenhuollon 
ammattilaisille  ja  potilaille.

Encore®  Non-Latex  PI  Hybrid  on  DPG:tä  sisältämätön  vaihtoehto 
terveydenhuollon  ammattilaisille,  joilla  on  lateksin  ja  kemikaalien 
aiheuttamia  allergioita,  mikä  on  kasvava  ongelma.

Tämä  uusi  käsine  suojaa  terveydenhuollon  ammattilaisia  ja  potilaita 
ihoreaktioiden muita aiheuttajia vastaan erityisillä ominaisuuksilla, kuten 
kaseiiniton koostumus,  jolla  minimoidaan eläinproteiinien aiheuttamat 
reaktiot,  ja  polymeeripinnoite  i lman  CPC:tä,  mitkä  ehkäisevät 
setyylipyrimidiumkloridin  (CPC)  aiheuttamaa  ärsytystä.

Encore® Non-Latex PI Hybrid -käsineen muotoilu on erityinen: kaareva 
istuvuus ja suurempi leveys kämmenen kohdalla. Tämä vähentää painetta 
rasitukselle altistuville alueille, kuten kämmenpäkiä ja kämmen. Tuloksena 
on hyvä käyttömukavuus käyttäjälle, mikä on erityisen arvokasta pitkien 
leikkaustoimenpiteiden  aikana.  Ansell’s  SureFit™ -teknologia  auttaa 
estämään rannekkeen rullautumisen alas ja varmistaa varman ja mukavan 
istuvuuden.

Luonnonvalkoinen  väri  tekee  si i tä  ihanteell isen  lateksittomiin 
kaksoiskäsineratkaisuihin  yhdessä  vihreän  Encore®  Non-Latex  PI  -
aluskäsineen  kanssa

TUOTEKUVAUS

Materiaali Synteettinen polyisopreeni ja
neopreeni

Väri Luonnonvalkoinen
Muotoilu Anatominen
Ranneke SureFit™ technology:

Kohoreunainen ranneke
tarranauhalla

Ulkopinta Mikrokuvioitu, kloorattu ja
silikonoitu

Sisäpinta Polyuretaanipinnoitus ja
silikonoitu

KOKO/OneMed-tuotekoodi (lisää alkuun ANS)

5.5 354231 6 354232
6.5 354233 7 354234
7.5 354235 8 354236
8.5 354237 9 354238

ENCORE®-käsineet  on  suunniteltu  ja  valmistettu  kirurgeille, 
leikkaussalihoitajille  ja  leikkaussaliavustajalle,  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.

Synteettinen, puuteriton ja steriili polyisopreeni- ja
neopreenileikkauskäsine

MD-luokka IIa
Rekisteröivä viranomainen: British Standards Institution (0086): MD
Lue huolellisesti tuotteen mukana tuleva käyttöohjelehtinen tarpeen mukaan.
Vain kertakäyttöön. Steriili ellei pakkausta ole avattu tai pakkaus ole
vahingoittunut.
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