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GAMMEX® LATEX SENSITIVE
MAXIMÁLNÍ CITLIVOST PŘICHÁZÍ S TENČÍ
RUKAVICÍ

Rukavice GAMMEX® Latex Sensitive jsou speciálně určeny pro splňování
náročných požadavků mikrochirurgie.

Díky svému velmi tenkému složení a důrazu společnosti Ansell na každý
detail  designu dávají velmi lehké rukavice GAMMEX® Latex Sensitive
pocit  druhé  kůže.  Velmi  tenká  latexová  vrstva  (o  20  %  tenčí  než
standardní  nepudrované latexové chirurgické rukavice) v kombinaci  s
jemně zdrsnělým povrchem poskytují perfektní úrovně citlivosti a zaručují
jistý úchop instrumentů za všech okolností.

Rukavice GAMMEX® Latex Sensitive poskytují  nejen vysokou úroveň
citlivosti,  ale jejich latexové složení rovněž přináší nízkou alergenicitu,
vynikající  pohodlí,  pružnost  a  snadnost  používání  -  vlastnosti,  které
rukavice  sdílejí  se  zbytkem proslulé  řady  GAMMEX®.

Kromě  toho  přilnavý  pásek  na  horním  konci  manžety  udržuje  dobrý
kontakt s chirurgickým pláštěm a předchází tak srolování rukavice dolů a
jejich hnědá barva snižuje nepříznivý vliv odlesků od silných světelných
zdrojů používaných při mikrochirurgických procedurách.

A vnitřní ošetření rukavic chlorem činí jejich navlékání snadným v suchých
podmínkách.

POPIS PRODUKTU

Materiál Přírodní latex
Barva Světle hnědá
Tvar Anatomický
Manžeta Rovná manžeta
Vnější povrch Mikrodrsné, chlorované
Vnitřní povrch Chlorované

VELIKOST/KÓD PRODUKTU

5.5 330051055 6 330051060
6.5 330051065 7 330051070
7.5 330051075 8 330051080
8.5 330051085 9 330051090

GAMMEX® jsou nejinovativnější  a technologicky nejpokročilejší
dostupnou řadou chirurgických  rukavic,  která  nabízí  chirurgům,
sálovým  sestrám,  chirurgickým  technikům  a  pacientům  aktivní
ochranu  a  maximální  výkon,  jaký  potřebují.  Díky  široké  škále
dostupných  variant  chirurgické  rukavice  GAMMEX®  dosahují
nejvyšší úrovně ochrany vytvořené na zakázku proti vnější agresi,
alergickým reakcím pokožky a bakteriální a virové kontaminaci bez
ohledu na typ operačního prostředí.

Steri lní  nepudrované  chirurgické  rukavice  z
přírodního  latexu

ZP Třídy IIa a OOP Kat. III
Registrační orgán: British Standards Institution (2797): MD, Centexbel (0493):
PPE
Čtěte pozorně leták s návodem na použití přiložený k produktu, pokud je to
relevantní. Pouze pro jednorázové použití. Sterilní dokud balení není otevřeno
nebo poškozeno. Tento produkt obsahuje přírodní latex, který může způsobit
alergické reakce včetně anafylaktického šoku.

Společnost Ansell je celosvětovou vůdčí společností poskytující vynikající řešení ochrany zdraví a bezpečnosti, které zlepšuje lidem kvalitu života. Ansell působí v Severní Americe, Latinské
Americe, Evropě a Asii, zaměstnává více než 13 000 lidí po celém světě a má vedoucí pozici na trhu průmyslových a zdravotnických rukavic stejně jako v oblasti zdravého sexuálního života i
zdravého životního stylu na celém světě. Ansell působí ve čtyřech hlavních obchodních segmentech: Medical Solutions (řešení pro zdravotnictví), Industrial Solutions (průmyslová řešení),
Specialty Markets (speciální trhy) a Sexual Wellness (zdravý sexuální život). Informace o společnosti Ansell a jejích výrobcích naleznete na www.ansell.eu.
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