INNOVATIVE SURGICAL GLOVES

TUOTEKUVAUS

GAMMEX® LATEX HYGRIP™

Materiaali
Väri
Muoto
Ranneke
Ulkopinta

Luonnonkumilateksi
Puolittain läpikuultavan valkoinen
Anatominen
Suora ranneke, tarranauhalla
Mikrokuvioitu, erityiskäsitelty
parannettuun otepitävyyteen,
kloorattu ja silikonoitu
Polyuretaanipinnoitus ja
silikonoitu

HALLITTUUN OTEPITOON SUUNNITELTU
INNOVAATIO

Sisäpinta

Ansellin GAMMEX® Latex HyGrip™ -käsineet tarjoavat kirurgeille
turvallista, täsmällistä ja hallittua otepitävyyttä korkean riskin
toimenpiteissä, kuten ortopediassa. Turvallinen instrumenttien käsittely on
tärkeä prioriteetti vaativimmissa kirurgisissa toimenpiteissä.

KOKO/TUOTEKOODI

GAMMEX® Latex HyGrip™ on lisäksi suunniteltu käytettäväksi
päällyskäsineenä yhdessä GAMMEX® Latex Underglove -käsineen
kanssa, kun kaksoiskäsineen käyttöä vaaditaan lisäämään sekä kirurgien
että potilaiden turvallisuutta.
GAMMEX® Latex HyGrip™ -käsine on osa Ansell GAMMEX® -valikoimaa
ja se tarjoaa myös erinomaista käyttömukavuutta, alhaista
allergeenisuutta, pienennetyn neulanreikien riskin sekä korkean
suojaustason. Pukeminen on helppoa käsineen vesipohjaisen synteettisen
sisäpinnoitteen ansiosta jopa silloin, kun kädet ovat kosteat.
GAMMEX® Latex HyGrip™ tarjoaa samat tervetulleet ergonomiset
ominaisuudet, mukaan lukien erityisesti suunniteltu karhennettu pinta
instrumenttien turvalliseen ja varmaan käsittelyyn hyvästä herkkyydestä
tinkimättä. Ohuempi lateksi kämmenessä ja sormissa (verrattuna muihin
kirurgisiin käsineisiin) parantaa myös herkkyyttä.
Käsineessä on suora ranneke, joka helpottaa painetta kyynärvarressa
leikkauksen aikana Lisäksi tarranauha rannekkeen yläosassa ylläpitää
hyvän kontaktin leikkausvaatteeseen ja estää käsinettä rullautumasta alas.

5.5

330053055

6

330053060

6.5

330053065

7

330053070

7.5

330053075

8

330053080

8.5

330053085

9

330053090

GAMMEX®, innovatiivisin ja teknologisesti edistynein
leikkauskäsineiden tuotesarja, tarjoaa kirurgeille,
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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