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Kenmerken en voordelen
 • Nitril onderzoekshandschoenen
 • Poedervrij, latexvrij, niet-steriel
 • Scheurt bij een kracht van 8.4 N
 • Dikte:

 » Vinger: 0.14 mm
 » Palm: 0.10 mm
 » Manchet: 0.08 mm

 • Vingertoppen met structuur  
voor betere grip

 • AQL 1.0
 • Onderzoekshandschoenen  

voor links en rechts
 • Verlengd manchet om u beter  

te beschermen
 • Gecertificeerd onder de huidige 

PBM regelgeving, categorie III 
voor hoog-risico omgevingen

 • Hoog niveau van bescherming 
tegen cytostatica en andere 
chemicaliën

Regelgeving en kwaliteitsnormen
 • Getest en goed gekeurd als een klasse 1 niet-steriel medisch 

hulpmiddel overeenkomstig Medische Hulpmiddelen Verordening 
(EU) 2017/745, voldoet aan de normen EN455 delen 1,2,3 en 4

 • Volgens de EU voorschriften van Verordening EU 2016/425 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) categorie III, voldoet aan 
de normen EN420, EN374-1, 2, 4, 5 en EN16523-1

 • Gefabriceerd volgens ISO 13485
 • Getest op resistentie tegen chemicaliën in overeenstemming met 

EN16523-1 en chemo medicijnen volgens ASTM D 6978-05
 • Getest op virale penetratie in overeenstemming met EN374-5
 • Regelgeving (EU) Nr. 10/2011 voor plastic materiaal en voorwerpen 

die bestemd zijn om in aanraking te komen met voedsel

Aanbevolen voor gebruik bij

Bestelgegevens

SensiCare® Extended Cuff
Nitril onderzoekshandschoenen beschermen u langer.

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. 
Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.
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Kraamafdeling Steriele 
verwerking

Laboratorium Apotheek/
oncologie

Verpleegaf-
deling

Intensieve 
zorgafdeling

Artikelnummer Maat Verpakking
MDSEXTXS XS 100/doos, 10 dozen/omdoos
MDSEXTS S 100/doos, 10 dozen/omdoos
MDSEXTM M 100/doos, 10 dozen/omdoos
MDSEXTL L 100/doos, 10 dozen/omdoos
MDSEXTXL XL 90/doos, 10 dozen/omdoos

Voor extra bescherming en uitstekende tastgevoeligheid. 
We weten dat u op zoek bent naar een alternatief voor latexvrije 
handschoenen om uw patiënten en personeel te beschermen. 
Nitril onderzoekshandschoenen zijn een populaire keuze, maar 
niet zonder tekortkomingen. Met Medline‘s nieuwe SensiCare® 
onderzoekshandschoenen heeft u eindelijk alle voordelen - het 
comfort van latex in een nitril handschoen.

Innovatieve verpakkingstechnologie
MicroStop folie Flat-layer 

verpakking
Op kleur gebaseerde 
maatvoering
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