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GAMMEX® NON-LATEX
NOVÁ GENERACE RUKAVIC ŘEŠÍCÍCH
PREVENCI ALERGIÍ.

Inovativní chirurgické rukavice Ansell GAMMEX® Non-Latex jsou jedním z
nejbezpečnějších řešení pro individuální alergické reakce, které jsou v
dnešní době na trhu.

Rukavice GAMMEX® Non-Latex neobsahují latexové proteiny a chemické
urychlovače, takže jsou ideální pro prevenci alergií Typu I a minimalizují
riziko alergií Typu IV u zdravotnického personálu a pacientů. GAMMEX®
Non-Latex  jsou  součástí  řady  rukavic  Ansell  GAMMEX®,  kombinují
pohodlí s vynikající odolností proti proděravění a protržení a pokračují tak
v zavedené reputaci řady pro svou citlivost a vynikající úchop v mokrých i
suchých podmínkách.

Díky vyrábění na speciální formě mají rukavice zaoblený tvar a větší šířku
napříč rukou: to snižuje tlak v nejnamáhanějších oblastech jako je bříško
palce a dlaň. Výsledkem je dobré pohodlí uživatele, které je obzvláště
ceněno v průběhu dlouhých operačních procedur.

Extra dlouhá manžeta s přilnavým páskem poskytuje lepší uchycení na
rukávu, předchází srolování dolů a zajišťuje bezpečné padnutí na ruku.

V neposlední řadě mají rukavice rovněž vysokou odolnost proti alkoholům
a  široké  škále  chemických  produktů  spolu  se  silnou  odolností  proti
pronikání  virů,  které  je  ověřeno intenzivními  testy  AVPP (viz  brožura
AVPP).

POPIS PRODUKTU

Materiál Neopren
Barva Zelená
Tvar Anatomický
Manžeta Rovná manžeta s přilnavým

páskem
Vnější povrch Mikrodrsné, chlorované a

silikonizované
Vnitřní povrch Polyuretanové povrstvení a

silikonizované

VELIKOST/KÓD PRODUKTU

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

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.

Sterilní  neoprenové  nepudrované  chirurgické
rukavice

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.

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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