®
Nitrile Gloves

UW NIEUWE FAVORIETE
HANDSCHOEN.

Colloidal
Oatmeal Relief

U ZORGT VOOR
PATIENTEN, WIJ VOOR
UW HANDEN.
Verplegers hebben dagelijks hun handen vol aan het verzorgen
van patienten en bewoners. Het dragen van handschoenen
is nodig, maar kan leiden tot een droge en geirriteerde huid.
Onze nieuwe Restore nitrielhandschoenen, zijn Medline’s eerste
handschoenen die colloїdaal haver bevatten om het dragen
van handschoenen comfortabeler te maken. Verzorg het meest
waardevolle gereedschap van uw personeel: hun handen!
.

WAT IS COLLOЇDAAL HAVER?
Colloїdaal haver is heel erg fijn gemalen haver, waardoor waardevolle
bestanddelen vrijkomen. De FDA bevestigt dat colloidaal haver tijdelijk
de huid kan beschermen en dat het lichte huidirritatie en jeuk door
uitslag of eczeem kan verlichten.

Colloїdaal haver is een bewezen huidbeschermer en wordt
wereldwijd aanbevolen door dermatologen.1

HOE WERKT HET?
Restore Nitrile handschoenen creёren een laag van colloїdaal haver tussen de
huid en de handschoen, die de huid tegen uitdrogen en de gevolgen daarvan
beschermt. Dit innovatieve product geeft uw handen een aangenaam gevoel,
terwijl u werkt.

Colloїdaal haver helpt irritatie en jeuk als gevolg van een
droge huid verlichten.

MicroStop

DE VOLGENDE
EIGENSCHAPPEN
MAKEN UW
RESTORE NITRILE
HANDSCHOEN
TOT UW NIEUWE
FAVORIET:
» Efficiёnte verpakking - Microstop een doorzichtige barriёre strip bij de
opening van de doos zorgt ervoor dat
de handschoenen er niet snel uitvallen,
zodat u alleen eruit haalt wat u nodig
heeft, en u minder afval creёert.
» Zachte kleur - Restore’s roomwitte
kleur ziet er even zacht uit als
dat het voelt op uw handen.
» Kleurgecodeerde maten - elke doos
heeft een kleur die gerelateerd is aan
de maat, zodat u iedere keer makkelijk
uw handschoen kan pakken.

Nitrile Gloves
Protecting the hands of caregivers
Artikelnummer

Maat

Verpakking

OAT-XS

X-Small

200 st/doos, 10 dozen/overdoos

OAT-S

Small

200 st/doos, 10 dozen/overdoos

OAT-M

Medium

200 st/doos, 10 dozen/overdoos

OAT-L

Large

200 st/doos, 10 dozen/overdoos

OAT-XL

X-Large

180 st/doos, 10 dozen/overdoos

Regelgeving & Kwaliteitsnormen:
- Medical Device Regulation (EU) 2017/745
- Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 – category III
- Regulation (EU) 10/2011 for plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs
- Restore Nitrile gloves are class I non-sterile medical devices intended to be used by healthcare professionals.
Before use, consult instructions and precautions on the corresponding labelling.
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