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93-700

Sterylne rękawice nitrylowe
Wytrzymałe nitrylowe rękawice jednorazowe
bez naturalnego lateksu

Jednorazowe rękawice nitrylowe TouchNTuff® 93-700
zapewniają najwyższą ochronę przed szerokim spektrum
chemikaliów
Nowe, sterylne rękawice nitrylowe TouchNTuff® to korzystne
finansowo rozwiązanie zapewniające dobrą ochronę dłoni
przed narażeniem na rozprysk chemikaliów. Rękawice te są
na tyle cienkie, aby zagwarantować zręczność i precyzję
przy pracy, ale wystarczająco solidne, by nie były podatne na
rozerwania i wrażliwe na kontakt z chemikaliami. Dalsza obróbka
i sterylizacja owocuje uzyskaniem najlepszego w swojej klasie
podstawowego materiału syntetycznego, który zapewnia
wysoką wytrzymałość mechaniczną i chemiczną w porównaniu
do naturalnego lateksu, bez ryzyka wystąpienia uczulenia na
naturalny lateks.

Branże
Biotechnologia
Farmacja
Produkcja urządzeń medycznych
Analizy laboratoryjne
Zastosowania
Sporządzanie mieszanin płynów
Procesy filtrowania
Praca przy szczepionkach
przeznaczonych do wstrzyknięć
Pomiary analityczne
Peletyzacja i produkcja tabletek
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93-700

Sterylne rękawice nitrylowe
Wytrzymałe nitrylowe rękawice jednorazowe
bez naturalnego lateksu

Najważniejsze cechy
Znakomita ochrona przed chemikaliami

Niska alergenność

Rękawice TouchNTuff® zapewniają najwyższą ochronę
przed szerokim spektrum chemikaliów spośród wszystkich
jednorazowych rękawic nitrylowych.

Dzięki temu, że są pozbawione białek naturalnego lateksu,
rękawice te mogą być bezpiecznie używane przez osoby
z alergią na lateks (typu I).

Wysoka odporność na przekłucie

Czystość i sterylność

Dzięki temu, że wyprodukowano je z nitrylu, rękawice te
zapewniają trzy razy wyższą odporność na przekłucie niż
standardowe rękawice lateksowe.

Wszystkie rękawice są po wyprodukowaniu czyszczone,
pakowane parami i sterylizowane, aby zapewnić
optymalne rozwiązanie do zastosowań w otoczeniu
krytycznym.

Zwiększony poziom bezpieczeństwa i wygody
Standardy ochrony

Wyjątkowy skład chemiczny rękawic TouchNTuff® zapewnia
użytkownikowi dużą wygodę i zwiększoną ochronę
przedramienia (dłuższy mankiet).

TouchNTuff® 93-700
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Parametry
MARKA | MODEL

OPIS

ROZMIAR

DŁUGOŚĆ

KOLOR

GRUBOŚĆ

STERYLIZACJA

TouchNTuff® 93-700

W 100% syntetyczne
oburęczne rękawice
nitrylowe, oczyszczone,
sterylizowane i niez
awierające naturalnego
lateksu

6.5-7 (Small)
7.5-8 (Medium)
8.5-9 (Large)
9.5-10 (Xtra Large)

300 mm

Zielony

Czubek palca, mm:
0,20

Promieniowanie gamma;
poziom zapewnienia
sterylności SAL:
1/1 000 000

Dłoń, mm:
0,135
Mankiet, mm:
0,08

OPAKOWANIE

TouchNTuff ® jest zarejestrowanym znakiem handlowym, stanowiącym własność spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. (C) 2012 Ansell Limited.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów
firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do
konkretnego celu.
O firmie Ansell
Firma Ansell jest światowym liderem w dostarczaniu rozwiązań zapewniających najlepszą ochronę zdrowia i bezpieczeństwa oraz poprawiających jakość ludzkiego życia.
W swoich placówkach na terenie Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, regionu EMEA i Azji firma Ansell zatrudnia łącznie ponad 10 000 pracowników, zajmując wiodącą pozycję
na rynkach rękawic do zastosowań przemysłowych i medycznych, a także w kategorii zdrowia i bezpieczeństwa życia seksualnego na całym świecie. Zakres działania firmy
Ansell koncentruje się na czterech głównych branżach: Medical Solutions (Rozwiązania medyczne), Industrial Solutions (Rozwiązania przemysłowe), Specialty Markets (Rynki
specjalistyczne) i Sexual Wellness (Zdrowie seksualne).
Informacje dotyczące firmy Ansell i jej produktów można znaleźć na stronie: www.ansell.eu.
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ZTNT93-700 PSEN / TouchNTuff 93-700 PS EN / 500 / 41214 / Cnx

Rękawice są pakowane parami w etui PE i zgrzewane koperty PE; 10 par na zgrzewany woreczek PE; 5 zgrzewanych
woreczków PE na worek zbiorczy PE; 4 worki zbiorcze PE w pełnym kartonie; 200 par na karton. Wszystkie nadruki
są wykonywane przy użyciu zgodnego z normami pomieszczenia sterylnego, odpornego na alkohol izopropylowy
tuszu. Rękawice są pakowane w potrójne torebki w celu uzyskania jak najlepszej ochrony przed skażeniem. Torebki
PE można łatwo otworzyć, oddzierając ich brzeg.

