INNOVATIVE SURGICAL GLOVES

TUOTEKUVAUS

GAMMEX® LATEX MICRO
PARANNETTU HERKKYYS JA OTEPITÄVYYS,
SUUNNITELTU ERITYISESTI
MIKROKIRURGIAAN
GAMMEX® Latex Micro -leikkauskäsine on suunniteltu erityisesti
mikrokirurgisiin toimenpiteisiin. Se tarjoaa varman otepitävyyden ja se on
helppo pukea sekä märkiin että kuiviin käsiin.
Sen ohut lateksikalvo (15 % ohuempi kuin tavalliset
lateksileikkauskäsineet, kuten GAMMEX® Latex) tarjoaa parannettua
herkkyyttä ja samalla ylläpitää korkeat suojausominaisuudet. GAMMEX®
Latex Micro -käsineen mikrokarhennettu ulkopinta tarjoaa 12 % paremman
otepitävyyden kuin GAMMEX® Latex ja mahdollistaa paremman otteen
hallinnan tarkkuutta vaativien toimenpiteiden aikana sekä märissä että
kuivissa olosuhteissa.
GAMMEX® Latex Micro -käsineet on helppo pukea myös kosteisiin käsiin,
ja ne tarjoavat kaikki ne ominaisuudet, joista GAMMEX®-merkki on
tunnettu: pehmeä ja mukava istuvuus, korkeatasoinen suojaus ja alhainen
allergeenisuus. Varren tarranauha varmistaa varman pidon
leikkausvaatteista ja ruskea väri vähentää heijastusten haittoja
mikrokirurgisissa toimenpiteissä käytettävistä vahvoista valonlähteistä.
Käsineen pukeminen on nopeaa ja helppoa myös kosteilla käsillä
vesipohjaisen synteettisen (polyuretaani) sisäpinnoitteen ansiosta, joka
yhdistää sekä hydrofiiliset että hydrofobiset komponentit. Käyttäjälle tämä
tarkoittaa, että käsineen käyttö on nopeaa ja helppoa: käsinettä voidaan
käyttää kaksinkertaisena ja se tekee vaihdot toimenpiteiden välillä nopeiksi
ja ongelmattomiksi.
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Luonnonkumilateksi
Vaaleanruskea
Anatominen
Suora ranneke, tarranauhalla
Mikrokuvioitu, kloorattu ja
silikonoitu
Polyuretaanipinnoitus ja
silikonoitu

KOKO/TUOTEKOODI
5.5

330052055

6

330052060

6.5

330052065

7

330052070

7.5

330052075

8

330052080

8.5

330052085

9

330052090

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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