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ENCORE NON-LATEX PI HYBRID
IN SMART PACK
DETTE ER EN LATEKS- OG DPG-FRI HANSKE
SOM ER PERFEKT FOR GENERELL KIRURGI

ENCORE® Non-Latex PI Hybrid er en pudderfri kirurgisk hanske som er
laget av en unik blanding av syntetiske nett (polyisopren og polykloropren).
Den inneholder ikke lateksproteiner, noe som gjør at den er trygg å bruke
selv hvis helsepersonellet eller pasientene er sensitive overfor lateks (type
I).

ENCORE®  Non-Latex  PI  Hybrid  er  et  DPG-frit t  alternativ  for
helsepersonell som lider av lateks- og kjemikalieallergier som forårsakes
av DPG, noe som er et stadig økende problem.

Denne nye hansken beskytter helsepersonell og pasienter mot ytterligere
kilder til hudreaksjoner som følge av den kaseinfrie formelen – som bidrar
ti l  å  minimere  reaksjoner  på  dyreproteiner  –  og  det  CPC-frie
polymerbelegget  –  som eliminerer  irritasjon som forårsakes av  cetyl-
pyridiniumklorid  (CPC).

ENCORE®  Non-Latex  PI  Hybr id  produseres  i  en  spes ie l l
formgivningsmaskin,  noe som gir  den en buet  passform og en større
bredde over hånden: Dette reduserer trykket på overarbeidede områder
som tommelroten og håndbaken. Resultatet blir god komfort for brukeren,
noe som er særlig verdifullt under lange operasjoner. Ansells SureFit™-
teknologi bidrar til å forhindre at mansjetten rulles ned, og gir en sikker og
komfortabel passform.

Kremfargen gjør den ideell som en lateksfri dobbelthanskeløsning som
kan  brukes  sammen  med  den  grønne  ENCORE®  Non-Latex  PI
Underglove.

PRODUKTBESKRIVELSE

Materiale Syntetisk polyisopren og neopren
Farge Kremfarget
Form Anatomisk
Mansjett SureFit™ technology: Mansjett

med rullekant og klebebånd
Utvendig
overflate

Teksturert, kloret- og
silikonbehandlet

Innvendig
overflate

Polyuretanbelagt og
silikonbehandlet

STØRRELSE/PRODUKTKODE

5.5 340105055 6 340105060
6.5 340105065 7 340105070
7.5 340105075 8 340105080
8.5 340105085 9 340105090

ENCORE®-hanskene  er  designet  og  konstruert  for  kirurger,
operasjonssykepleiere  og  operasjonsteknikere  som  ønsker
beskyttelse  og  sikkerhet  med avansert  ergonomi,  smidighet  og
komfort under operasjoner. ENCORE®-hanske beskytter brukerens
hender  på en måte som øker  brukerens trygghet  og gir  optimal
komfort  under  kirurgiske inngrep.

Steril pudderfri kirurgisk hanske fremstilt av syntetisk
polyisopren og neopren

MD Klasse IIa
Registreringsmyndighet: British Standards Institution (0086)
Hvis relevant, les nøye gjennom bruksanvisningen som følger med produktet.
Kun til engangsbruk. Steril når pakningen er uåpnet og uskadd.

Ansell er en verdensleder i helse- og sikkerhetsprodukter av høy kvalitet som øker menneskets velvære. Med fabrikker i Nord- og Syd-Amerika, Europa, Midt-Østen, Afrika og Asia, sysselsetter
Ansell mer enn 13,000 personer over hele verden og har en ledende posisjon i verdensomspennende markeder for hansker til industri markedet og helsesektoren, og innenfor kategorien
seksualhelse og komfort. Ansell er engasjert i fire hovedforretningsområder:  Medical Solutions (Løsninger for helsesektoren), Industrial Solutions (Løsninger for industrien), Specialty Markets
(spesialmarkeder) og Sexual Wellness (seksualhelse). Du finner mer informasjon om Ansell og Ansells produkter på www.ansel.eu.
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