
Restore® Sense Nitril Onderzoekshandschoenen
Medline's onderzoekshandschoenen met een laagje colloïdale haver

Het comfort 
dat u verdient 

om te voelen





U zorgt voor uw patiënten.
Onze handschoenen zorgen 

voor uw handen.
Het gebruik van handschoenen in dit veeleisende 
beroep zorgt voor een eindeloze nat-droogcyclus 

die kan leiden tot een droge en/of geïrriteerde huid. 

Met Restore Sense nitril onderzoekshandschoenen, 
Medline's handschoenen met een laagje colloïdale 

haver, kan het zorgpersoneel hun meest belangrijke 
instrumenten - de handen - hydrateren. 

Dermatologische 
problemen in de 
gezondheidszorg

80%

89%

85%

van de verpleegkundigen 
zijn niet blij met de staat 
van hun handen op het 
werk1

van de verpleegkundigen 
hebben geen 
gehydrateerde en zachte 
handen op het werk1

van de verpleegkundigen 
ervaart huidirritatie aan 
de handen1



Wat is colloïdale haver?
Colloïdale haver is haver die fijngemalen is om de meest waardevolle componenten te 
kunnen benutten voor de grootst mogelijke voordelen. Wanneer het wordt toegepast, 
kan colloïdale haver de geïrriteerde, droge en/of jeukende huid kalmeren en lichte 
huidirritaties, zoals huiduitslag of eczeem, verlichten. De stof wordt al lang gebruikt 
voor dermatologische toepassingen.

Hoe werkt het?
De colloïdale haver coating van Restore Sense vormt een laag tussen de huid en de 
handschoen, om de handen gehydrateerd te houden, waardoor ze zachter en gladder 
aanvoelen.

Effectiviteit van handschoenen 
met colloïdale haver 
Medline Industries, Inc. studie

Studie door Medline Industries, Inc.2 op het effect van het 
gebruik van handschoenen met colloïdale haver
• 40 zorgverleners hebben deelgenomen
• De deelnemers beoordeelden hun eigen huid voor en  

na het onderzoek 
• Deelnemers gebruikten handschoenen met colloïdale  

haver gedurende 4 tot 14 dagen
• Huidirritatie werd gemeten op een 12-puntsschaal

Bevindingen:
• Voor het onderzoek was de gemiddelde huidirritatie  

score - 2,39 van 12
• Na het onderzoek was de gemiddelde huidirritatie  

score - 1,36 van 12
• Er was een significante vermindering (p = 0,022)
• 90% van de deelnemers gaven aan huidverbeteringen  

te ervaren



Restore Sense klinisch onderzoek (oktober 2019)
• Uitgevoerd in 4 Italiaanse ziekenhuizen
• Met 188 deelnemers
• Met enquête voor en na het onderzoek
• Inclusief gebruik van Restore Sense voor 5 dagen

Restore Sense verpakking
Medline maakt afvalvermindering eenvoudiger, door innovatieve verpakkingen:
• MicroStop™ folie (voorkomt dat meer dan het bedoelde aantal handschoenen uitde 

doos gepakt wordt, of dat handschoenen uit de doos vallen)
• Flat-layer verpakking (zorgt ervoor dat er meer handschoenen in een doos passen, 

zonder het formaat van de doos te wijzigen)

De resultaten van de studie zijn op aanvraag verkrijgbaar.1

Resultaten voor 
het onderzoek

Resultaten na 
het onderzoek

De huid van mijn handen is geïrriteerd. 89% 13%

Ik ben tevreden over de staat van mijn handen tijdens het werk. 20% 98%

Mijn handen zijn gehydrateerd en voelen zacht aan op het werk. 11% 89%
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How often do gloves fall out of the box (per shift)?

Pre trial Post trial



Restore Sense eigenschappen

Bescherming

Kalmerende groene kleur

Huidvriendelijk 

Verpakkingsoplossingen

• AQL van 1,0 (industriestandaard is 
1,5)

• PBM Categorie III, type C
• Uitgebreide testen met chemicaliën
• Getest op weerstand tegen 

cytostatica

• Exclusieve kleur

• Voorkomt milde vormen van 
huidirritatie

• Colloïdale haver coating hydrateert 
en verzacht de huid

• HPLC-getest op sporen van 
chemische versnellers

• Geoptimaliseerde verpakking 
250 st/doos

• MicroStop folie
• Op kleur gebaseerde maatvoering
• Flat-layer verpakking



Restore Sense nitril handschoenen

Artikelnummer Omschrijving Verpakking

OATN32XS Extra-small 250/doos; 2,500/omdoos

OATN32S Small 250/doos; 2,500/omdoos

OATN32M Medium 250/doos; 2,500/omdoos

OATN32L Large 250/doos; 2,500/omdoos

OATN32XL Extra-large 230/doos; 2,300/omdoos

Regelgeving en kwaliteitsnormen: 
• Restore® nitril handschoenen zijn klasse I niet steriele medische hulpmiddelen volgens 

MDR (EU) 2017/745 bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.
• Persoonlijke Beschermingsmiddelen Verordening (EU) 2016/425 - categorie III
• Verordening (EU) 10/2011 voor plastic materiaal en voorwerpen die bestemd zijn om in 

aanraking te komen met voedsel
• Getest op gebruik met cytostatica volgens ASTM D 6978

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



FOLLOW US

1Restore Sense Pre- and Post-trial Evaluation - Italy Messina Tender, October 2019
2Medline Industries, Inc. Evaluation of Colloidal Oatmeal-coated Exam Gloves on Skin of Healthcare Workers, 2016

Dit product is een klasse I niet-steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. 
Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.
© 2021 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1199_NL 11/2021.

Voor meer informatie over onze producten kunt u contact opnemen met 
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