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van gerapporteerde handschoen-
geassocieerde allergische 
contacteczeem wordt toegeschreven 
aan chemische versnellers. 6

MEER DAN 

80%

Wat doet u als u, of iemand van uw chirurgische  
personeel, huidproblemen heeft zoals rode,  
geïrriteerde, gebarsten en jeukende handen? 

Eén van uw eerste stappen kan  
zijn om over te stappen op poedervrije  
chirurgische handschoenen. Maar wat  
als het probleem blijft? U stapt dan  
misschien over op chirurgische  
handschoenen die zijn gemaakt zonder  
natuurlijk rubberlatex. Maar wat kan dit  
probleem nog meer veroorzaken? 

Dit type huidreactie kan  
worden veroorzaakt door  
andere materialen die bij de  
fabricage van handschoenen  
worden gebruikt, waaronder een  
groep chemicaliën die versnellers  
worden genoemd en die type IV  
allergische reacties kunnen veroorzaken. 1

Wat zijn chemische 
versnellers?
Chemische versnellers worden toegevoegd 
aan het handschoenmateriaal tijdens het 
fabricageproces om ze steviger en elastischer 
te maken. Versnellers worden zowel bij latex en 
synthetische handschoenen gebruikt.2

Problemen die verder 
gaan dan latex: 

De impact van chemische  
allergieën 

op uw personeel
Wat gebeurt er wanneer een Type IV  
allergische reactie optreedt?3 

Klinisch gezien verschijnt een Type IV-allergie als een rood, 
verhoogd en voelbaar gebied op het contactpunt met de 
handschoen, samen met 
subjectieve symptomen zoals 
jeuk, een branderig gevoel en 
tintelingen. Andere symptomen 
zijn onder meer:   erytheem, 
zwelling, barsten, natheid en 
droogheid van de huid op de 
contactplaats, hoewel eczeem 
zich buiten het contactgebied kan 
uitbreiden.

• De Type IV reactie begint 
op het moment dat de 
antigenen (zoals resterende 
chemicaliën die uit de 
handschoen in het eigen 
zweet zijn opgenomen) 
de huid binnendringen en 
de vorming van T-cellen 
veroorzaken die gevoelig 
zijn voor de specifieke 
antigenen. 

• Herhaalde blootstelling aan 
het antigeen bij allergische 
personen resulteert in de 
reactivering van gevoelige 
T-cellen en de productie 
van een ontstekingsreactie 
die de type IV symptomen 
veroorzaakt. 
 
 
 
 

 
 

• Deze effecten treden 
doorgaans 6 tot 48 uur 
na blootstelling aan het 
antigeenbevattende 
product op en kunnen tot 4 
dagen aanhouden.

• Allergisch contacteczeem 
brengt een nog groter risico 
op door bloed overgedragen 
ziekteverwekkers met 
zich mee, omdat de meest 
effectieve barrière van het 
lichaam, de intacte huid, 
wordt aangetast. 4 

Wist u dat? 
Hoewel de percentages van de meeste 
andere beroepsziekten dalen, stijgen 
de percentages huidaandoeningen 
juist. 5

Contacteczeem (samen met 
andere beroepsgerelateerde 
huidaandoeningen) is de 
tweede meestvoorkomende 
beroepsaandoeningen, in de 
VS. Bureau of Labor Statistics.7 
Verpleegkundigen met beroepseczeem 
missen gemiddeld zes dagen per jaar,8 
en de gemiddelde kosten voor de 
instelling kunnen enkele duizenden 
dollars in verloren werkdagen zijn.9

Studies tonen aan dat de chemische 
versnellers en andere toevoegingen 
die gewoonlijk worden gebruikt bij de 
productie van nitril-, latex- en non-la-
texhandschoenen allergisch contactec-
zeem (type IV-allergie) kunnen veroor-
zaken. 10 Een versneller waarvan studies 
hebben aangetoond dat deze bijzonder 
problematisch is, is difenylguanidine 
(DPG).

In 2019 toonde het Dejonckheere-on-
derzoek aan dat 86 procent van de 
zorgverleners met contacteczeem po-
sitief reageerde toen ze werden getest 
op DPG. 10



1947
De eerste chirurgische 
handschoen met poeder, 
natuurrubberlatex en 
chemische versnellers11

1983
De eerste poedervrije 
handschoen, maar 
nog steeds met 
natuurrubberlatex en 
chemische versnellers12                                                  

1990s
De eerste chirurgische 
handschoen zonder poeder 
of natuurrubberlatex, 
maar nog steeds met 
versnellers13

2016
Medline introduceert de volgende 
generatie handschoenen zonder 
poeder, natuurrubberlatex of 
chemische versnellers

POEDER LATEX VERSNELLERS

Uitstekende tastgevoeligheid 

DermAssure, stevig en toch dunner dan 
traditionele chirurgische handschoenen, 
levert uitstekende tastgevoeligheid om 
behendigheid in de handen te behouden 
tijdens de ingreep.

Geen oprollend manchet 
DermAssure is ontworpen 
met ARC (anti-roll down cuff) 
technologie, om te voorkomen 
dat het manchet oprolt, 
wat veel voorkomt bij veel 
chirurgische handschoenen.

Algemene toepassing 
DermAssure is ideaal voor 
algemene chirurgische als 
onderhandschoen of alleen, maar 
ook voor elke chirurgische ingreep 
met personeel dat gevoelig is voor 
chemische versnellers.

Uitstekend comfort 
De nieuwe, geavanceerde 
polychloropreenformule geeft 
DermAssure flexibiliteit en zachtheid, 
waardoor het comfortabel is om 
te dragen, zelfs tijdens langdurige 
ingrepen. DermAssure is ook gemaakt 
met een beter ontwerp voor meer 
comfort.

DermAssure Green: 
Een nieuw alternatief gemaakt zonder
chemische versnellers
Eerst waren er poedervrije chirurgische handschoenen. Daarna kwamen 
handschoenen gemaakt zonder natuurrubberlatex. Nu is er Medline DermAssure 
Green - een geavanceerde chirurgische handschoen, gemaakt zonder 
natuurrubberlatex, zonder poeder en zonder chemische versnellers, om prestaties te 
verbeteren en veiligheid te bevorderen bij het dragen van dubbele handschoenen. 

Verbeteren van comfort en tastgevoeligheid
DermAssure Green is gemaakt met een technologisch geavanceerde formule, 
gemaakt zonder chemische versnellers, maar toch het uitstekende comfort en de 
prestaties biedt die u verwacht en nodig heeft.

DermAssure Green, gemaakt met de volgende generatie synthetische materialen, 
voelt zacht en biedt verbeterde tastgevoeligheid. Het geheim van het succes van 
DermAssure is een nieuwe polychloropreenformulering die een verbeterde pasvorm 
en flexibiliteit biedt om handvermoeidheid te verminderen en meer natuurlijke 
bewegingen mogelijk te maken in vergelijking met de huidige versnellervrije en 
synthetische handschoenen.

De volgende evolutie in chirurgische 
handschoenen



Samenwerken alsof het één handschoen is

Meer dan 80%
van alle gaatjes in chirurgische 
handschoenen worden niet opge-
merkt.13

Hoe langer de handschoenen 
gebruikt worden, hoe hoger het 
risico op gaatjes wordt.14

 Ondanks de bewezen effectiviteit van het 
systeem met dubbele handschoenen, hebben 
sommige chirurgen en zorgverleners er nog 
steeds hun twijfels over, namelijk: 

 1) De beweging tussen de buitenhandschoen en 
de onderhandschoen, wat mogelijk controle- en 
gripproblemen kan veroorzaken

 2) Minder gevoeligheid en behendigheid, omdat een 
tweede handschoen omslachtig kan zijn.

 De handschoenen die worden 
gebruikt voor de methode 
van het dragen van dubbele 
handschoenen van Medline 
lossen beide en vele 
andere problemen op.

Buitenhandschoen

Medline onderhandschoen

Externe polymeercoating

Hechting met de 
buitenhandschoen 

Vervaardigd met een speciale 
coating aan de buitenkant 

van de handschoen, hechten 
Medline onderhandschoenen 

aan de buitenhandschoen, 
waardoor het idee wordt 
gegeven dat er maar één 

handschoen wordt gedragen, 
waardoor de prestaties 

verbeteren.

Gemakkelijk te herkennen 
Dankzij de donkergroene 
kleur van de Medline 
onderhandschoenen kan 
de drager gemakkelijk zien 
wanneer er een gaatje 
is in de lichtgekleurde 
buitenhandschoen.

Minder omslachtig 
Omdat ze dunner 
zijn dan andere 
traditionele chirurgische 
handschoenen, 
voelen de Medline 
onderhandschoenen 
bij gebruik niet 
volumineus of dik aan, 
wat de gevoeligheid en 
behendigheid verbetert.

Risico op gaatjes in de handschoen 

Het risico van blootstelling aan ziekteverwekkers die via bloed worden overgedragen, is één van de 
grootste zorgen van chirurgen en chirurgisch personeel. Gaatjes in chirurgische handschoenen, die vaak 
niet zichtbaar zijn voor het menselijk oog, zijn meestal nog steeds groot genoeg om ziekteverwekkers 
van de handschoendrager naar de patiënt te laten gaan en een infectie te veroorzaken.

» De dubbele handschoenmethode kan het risico op 
blootstelling aan bloed en lichaamsvloeistoffen 
tot 87% verminderen als de buitenhandschoen 
geperforeerd is. 15

» In een onderzoek onder 582 handschoendragers 
die de dubbele handschoentechniek gebruikten, 
kon meer dan ¾ (77%) gaatjes in de handschoen 
detecteren. 16

Waarom zou u deze techniek moeten 
gebruiken?

Wist u dat?

» Het gebruik van 2 chirurgische handschoenen 
vermindert het risico op ongevallen met 
scherpe voorwerpen, waardoor het risico op 
kruisbesmetting tussen de zorgverlener en de 
patiënt wordt verminderd.

» Bovendien helpt deze techniek 
microperforaties in de buitenlaag eerder op 
te sporen.

Hoe gebruikt u deze techniek?

1. Trek een paar donkere 
onderhandschoenen aan.

2. Trek daar overheen een 
paar lichte handschoenen 
aan voor het contrast.

3. Merk gaatjes eenvoudig 
op als ze ontstaan.

Dit risico aanpakken met de dubbele  
handschoenmethode

Gaatjes in handschoenen 
kunnen leiden tot 
de overdracht van 
ziekteverwekkers.
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Chemo-getest
Medline's DermAssure Green is getest op gebruik met de volgende cytostatica.

Geneesmiddel Minimale doorbraakdetectietijd 
voor geneesmiddel

Carmustine (BCNU),* 3,3 mg/ml (3.300ppm) 30,6 minuten (30,6, 30,6, 30,8**)
Cisplatin, 1,0 mg/ml (1.000ppm) Tot 240 minuten
Cyclophosphamide (Cytoxan), 20 mg/ml (20.000ppm) Tot 240 minuten
Dacarbazine (DTIC), 10,0 mg/ml (10.000ppm) Tot 240 minuten
Doxorubicin hydrochloride, 2,0 mg/ml (2.000ppm) Tot 240 minuten
Etoposide (Toposar), 20,0 mg/ml (20.000ppm) Tot 240 minuten
Paclitaxel (Taxol), 6,0 mg/ml (6.000ppm) Tot 240 minuten
Fluorouracil, 50,0 mg/ml (50.000ppm) Tot 240 minuten
Thiotepa,* 10,0 mg/ml (10.000ppm) 31,2 minuten (31,2, 60,8, 61,3**)
Vincristine sulfaat, 1,0 mg/ml (1.000ppm) Tot 240 minuten
 *Houd er rekening mee dat de volgende geneesmiddelen een lage permeatietijd hebben: Carmustine (BCNU) 30,6 

minuten,  
Thiotepa 31,2 minuten.

 **Monster 1/2/3

Bestelinformatie
Artikelnr. Maat Verpakking
MSG6555 5 ½ 200 paar/doos
MSG6560 6 200 paar/doos
MSG6565 6 ½ 200 paar/doos
MSG6570 7 200 paar/doos
MSG6575 7 ½ 200 paar/doos
MSG6580 8 200 paar/doos
MSG6585 8 ½ 200 paar/doos
MSG6590 9 200 paar/doos

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren. 
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VOLG ONS 

Neem voor meer informatie over dit product contact op met 
Medline accountmanager, of bezoek onze website: www.medline.eu/nl 

DermAssure Green voldoet aan alle 
industriële kwaliteitsnormen
Chirurgen en personeel kunnen erop vertrouwen dat de chirurgische handschoenen 
van Medline DermAssure Green 100% zijn geïnspecteerd op gaatjes, scheuren 
en visuele defecten. Medline’s AQL 0,65 voldoet aan de EN455-1 eisen van 0,65. 
Medline's testen voldoen aan ASTM, EN en ISO normen.

Deze handschoen is een klasse IIa steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. 
Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking. 
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