
INNOVATIVE SURGICAL GLOVES

GAMMEX® NON-LATEX
SENSITIVE
ÄÄRIMMÄINEN MIELENRAUHA
LATEKSIKÄSINEIDEN KORVAAMISEKSI,
KAIKILLE ALLERGIAPROFIILEILLE

Ansell on maailmanlaajuisesti johtava yritys käsien suojauksessa ja se
esittelee  ylpeänä  GAMMEX® Non-Latex  Sensitive  -käsineen.  Uuden
SENSOPRENE®  syn tee t t i sen  j a  k i i hdy t i nkemikaa l i t t oman
koostumuksensa ansiosta on syntynyt ainutlaatuinen leikkauskäsine, joka
tarjoaa  ennennäkemätöntä  käyttömukavuutta  ja  tuntoherkkyyttä
yhdistettynä edistyneeseen allergioiden ennaltaehkäisyyn (sekä lateksista
että  kemikaaleista  aihetutuvat  allergiat)  sekä  terveydenhuollon
ammattilaisil le  että  potilail le.

GAMMEX® Non-Latex Sensitive -käsineet suojaavat terveydenhuollon
ammatti laisia  ja  poti laita  ihoreaktioiden  aiheuttaji l ta  eri laisi l la
ominaisuuksil laan,  kuten  kaseiiniton  koostumus,  joka  minimoi
eläinproteiinien aiheuttamat reaktiot, ja polymeeripinnoite ilman CPC:tä
ehkäisee setyylipyrimidiumkloridin (CPC) aiheuttaman ärsytyksen.

Uraauurtavilla  GAMMEX®  Non-Latex  Sensitive  -käsineillä  on  sama
luonnollinen  istuvuus  ja  mukavuus,  joita  GAMMEX®-käsineissä
arvostetaan.  Käyttäjät  voivat  keskittyä  työsuoritukseen  herkistymättä
ihoärsytyksille.

GAMMEX®-malli  ja valmistustapa takaavat halutun istuvuuden, päälle
pukemisen helppouden ja otepitävyyden sekä pehmeän kermankeltaisen
värin, jota leikkauskäsineiltä odotetaan.

TUOTEKUVAUS

Materiaali Neopreeni
Väri Luonnonvalkoinen
Muotoilu Anatominen
Ranneke Kohoreunainen
Ulkopinta Mikrokuvioitu, kloorattu ja

silikonoitu
Sisäpinta Polyuretaanipinnoitus ja

silikonoitu

5.5 340007055 6 340007060
6.5 340007065 7 340007070
7.5 340007075 8 340007080
8.5 340007085 9 340007090

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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