
INNOVATIVE SURGICAL GLOVES

GAMMEX® LATEX
KEHITTYNEET PUUTERITTOMAT
LATEKSIKÄSINEET YLEISKIRURGIAAN.

Ansellin  GAMMEX®  Latex  -käsine  asettaa  huipputason  standardit
leikkauskäsineille niiden suunnittelulla ja lateksikoostumuksella. Tämä
käsine  on  Ansellin  omaan  tekniikkaan  perustuva  turvallisuuden  ja
mukavuuden  optimaalinen  yhdistelmä.  Sen  vertaansa  vailla  oleva
helppokäyttöisyys  tarjoaa  turvallista  suojausta  tuntoherkkyydestä
tinkimättä.

Pukeminen  on  tehty  helpoksi  myös  kosteisiin  käsiin  vesipohjaisen
synteettisen sisäpinnoitteen ansiosta.  Tarranauha rannekkeen päällä
säilyttää hyvän kiinnityksen leikkausvaatteisiin: tämä tehokas muotoilu
helpottaa painetta kyynärvarressa leikkauksen aikana.

GAMMEX®  Latex  -käsineet  tar joavat  vakaan  otepi tävyyden
instrumenteista  sekä  niiden  helpon  ja  varman käsittelyn  kosteissa  ja
kuivissa olosuhteissa. Otepitoa tukee mikrokarhennettu ulkopinta, joka on
valmistettu käyttämällä omaa kuvioitua muottiamme, yhdistettynä tarkasti
säädeltyyn annosteluun viimeisessä kloorausvaiheessa.

Käsineen hyvin  alhainen  lateksiproteiini-  ja  kemiallisten  kiihdyttimien
jäämien  määrä  saavutetaan  pitkillä  uuttoprosesseilla  ja  tuotannon
jälkeisillä pesusykleillä. Koostumus on turvallinen iholle, koska siinä ei ole
tiurameja tai MBT-kemikaaleja (merkaptobentsotiatsoli).

Kaiken kaikkiaan GAMMEX® Latex on vastaus vaativimpiin kirurgisiin
vaatimuksiin,  kuten  sen  menestys  leikkaussaleissa  ympäri  Euroopan
osoittaa.

TUOTEKUVAUS

Materiaali Luonnonkumilateksi
Väri Valkoinen
Muotoilu Anatominen
Ranneke Suora ranneke, tarranauhalla
Ulkopinta Mikrokuvioitu, kloorattu ja

silikonoitu
Sisäpinta Polyuretaanipinnoitus ja

silikonoitu

5.5 330048055 6 330048060
6.5 330048065 7 330048070
7.5 330048075 8 330048080
8.5 330048085 9 330048090
9.5 330048095

GAMMEX®,  innovat i iv is in  ja  teknolog isest i  ed is tynein
l e i k k a u s k ä s i n e i d e n  t u o t e s a r j a ,  t a r j o a a  k i r u r g e i l l e ,
leikkaussalihoitajille,  leikkaussaliavustajille  ja  potilaille  heidän
tarvitsemaansa aktiivista suojausta ja äärimmäistä suorituskykyä.
Laajan  käytettävissä  olevan  valikoiman  ansiosta  GAMMEX®-
leikkauskäsineet tarjoavat korkeimman tason mukautettua suojausta
ulkoisia uhkia, allergisia ihoreaktioita sekä bakteeri- ja virustartuntoja
vastaan kaikissa leikkausympäristöissä.

Luonnonlateksinen puuteriton steriili leikkauskäsine

MD-luokka IIa ja PPE-kat. III
Rekisteröivä viranomainen: British Standards Institution (0086): MD, British
Standards Institution (0086): 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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Solutions (Teollisuuden ratkaisut), Specialty Markets (Erikoismarkkinat) ja Sexual Wellness (Seksuaalinen hyvinvointi). Lisää tietoa Ansellista ja sen tuotteista löydät osoitteesta www.ansell.eu.
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