
INNOVATIVE SURGICAL GLOVES

GAMMEX® LATEX MOISTURIZING
LEIKKAUSKÄSINE JA SISÄINEN
KOSTEUTUS.

Ansellin GAMMEX® Latex Moisturizing -leikkauskäsine on ensimmäinen
käsine, joka sisältää sisäpinnoitteessaan uutta HydraSoft®-teknologiaa,
joka kosteuttaa ihoasi käsinettä käyttäessäsi.

Ansellin uusi mullistava HydraSoft®-teknologia on suunniteltu säilyttämään
kosteus ja pitämään ihosi kosteutettuna ja notkeana, jotta se voi täyttää
sen luonnollisen suojaustehtävän. HydraSoft® on hellä aralle iholle, mutta
se  tarjoaa  silti  vankan  suojauksen  kuivumista  tai  halkeilua  vastaan.
Käsineiden pukeminen ja  poisottaminen on  nopeaa ja  helppoa myös
kosteilla  käsillä.

GAMMEX® Latex  Moisturizing  on  pehmeä ja  mukava käytössä  ja  se
sisältää mikrokarhennetun ulkopinnan, joka tarjoaa hyvän otepitävyyden
instrumenteistasi, olivatpa leikkausolosuhteet kosteat tai kuivat. Käsineen
materiaali  on  erittäin  elastista  ja  joustavaa,  mikä  varmistaa  riittävän
tuntoherkkyyden  voidaksesi  arvioida  käyttämääsi  painetta.

Lisäksi  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)

TUOTEKUVAUS

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

silikonoitu
Sisäpinta Polyureetaanipinnoitettu ja

kosteutettu: HydraSoft®-pinnoite

5.5 330049055 6 330049060
6.5 330049065 7 330049070
7.5 330049075 8 330049080
8.5 330049085 9 330049090

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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