
INNOVATIVE SURGICAL GLOVES

GAMMEX® NON-LATEX
SEURAAVAN SUKUPOLVEN
KÄSINERATKAISU ALLERGIOIDEN
EHKÄISYYN.

Ansellin innovatiivinen GAMMEX® Non-Latex -leikkauskäsine on tänään
yksi  turvallisimmista  ratkaisuista  yksilöllisiin  allergisiin  reaktioihin
markkinoilla.

GAMMEX®  Non-Latex  -käsine  ei  sisäl lä  lateksiprotei ineja  tai
kiihdytinkemikaaleja,  joten  se  sopii  estämään  tyypin  I  allergioita  ja
minimoimaan tyypin IV allergioiden riskiä terveydenhuollon ammattilaisille
ja potilaille. Osana Ansellin GAMMEX®-valikoimaa GAMMEX® Non-Latex
yhdistää mukavuuden erinomaiseen reikiintymis- ja repäisykestävyyteen
ylläpitäen vakiintuneen herkkyyden ja erinomaisen otepitävyyden maineen
sekä märissä että kuivissa olosuhteissa.

Käsine on valmistettu käyttämällä erityistä muottia, joka antaa kaarevan
istuvuuden ja  suuremman leveyden kädelle.  Tämä vähentää painetta
rasitukselle altistuville alueille, kuten peukalonpää ja kämmen. Tuloksena
hyvä  käy t tömukavuus ,  m ikä  on  e r i t y i sen  tä rkeää  p i t k ien
le i kkaus to imenp i te iden  a ikana .

Erityisen pitkä ranneke tarranauhalla tarjoaa paremman pidon hihasta ja
estää alas rullautumista.

Käsine on erittäin kestävä alkoholille ja laajalle valikoimalle kemikaaleja.
Lisäksi se on hyvin kestävä viruspenetraatiota vastaan, mikä on todettu
kattavissa AVPP-testeissä (katso AVPP-esite).

TUOTEKUVAUS

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

silikonoitu
Sisäpinta Polyuretaanipinnoitus ja

silikonoitu

5.5 340006055 6 340006060
6.5 340006065 7 340006070
7.5 340006075 8 340006080
8.5 340006085 9 340006090

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.

Puuteriton steriili neopreenileikkauskäsine

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.
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Ansell on maailmanlaajuisesti johtava terveyden ja turvallisuuden suojaratkaisuja tarjoava yritys, jonka ylivoimaiset tuotteet parantavat ihmisten hyvinvointia. Yhtiöllä on toimintaa Pohjois-
Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa ja se työllistää yli 13 000 ihmistä maailmanlaajuisesti. Yhtiöllä on johtava asema teollisuuden ja terveydenhuollon markkinoilla 
sekä seksuaalisen terveyden ja hyvinvoinnin aloilla maailmanlaajuisesti.  Ansellin toiminta painottuu neljälle pääliiketoiminta-alueelle:  Medical Solutions (Terveydenhuollon ratkaisut), Industrial 
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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