
INNOVATIVE SURGICAL GLOVES

GAMMEX® LATEX UNDERGLOVE
LUOTETTAVIMMAN SUOJAUKSEN SAA SEN
ALLA OLEVA KUMPPANI

Kaksoiskäsineiden (kahden käsineparin pitäminen päällekkäin)  käyttö
yhdistettynä käsineiden säännölliseen vaihtamiseen on todennäköisesti
yksi  tehokkaimmista  tavoista  vähentää  altistumista  veren  kautta
kulkeutuville patogeeneille, koska se vähentää potentiaalisten altistumisen
määrää kertoimella 10.

Kaksoiskäsineen  käyttö  vähentää  huomattavasti  sisemmän käsineen
reikiintymisnopeutta. Se on erityisen tehokas vihreän GAMMEX® Latex
Underglove -käsineen kanssa, joka tarjoaa vahvan suojan infektioilta ja
loistavan  repäisykestävyyden.  Tämä  antaa  tehokkaan  suojan
viruspenetraatiota vastaan ja samalla käsineen sisäpinnoite kestää hyvin
alkoholipohjaisia desinfiointiaineita.

Sekä käsineiden kosteana pukeminen että nopea vaihto leikkausten välillä
on helppoa käsineiden polyuretaanivuoreen integroituvan HydraSoft®-
teknologian ansiosta.

GAMMEX®  La tex  Unde rg love  m in imo i  käs ien  väsym is tä
valmistusprosessin aikana käytettyjen erityisten muottien ansiosta. Sen
arvostettu muotoilu, mukaan lukien tarranauha suoran rannekkeen päällä,
helpottaa painetta kyynärvarressa leikkauksen aikana.

TUOTEKUVAUS

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

silikonoitu
Sisäpinta Polyureetaanipinnoitettu ja

kosteutettu: HydraSoft®-pinnoite

5.5 330050055 6 330050060
6.5 330050065 7 330050070
7.5 330050075 8 330050080
8.5 330050085 9 330050090

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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