
Signature Latex Essential
Steriele latex poedervrije chirurgische handschoenen 

Voordelen en eigenschappen

Specificaties 

Moeiteloos aantrekken met 
vochtige of droge handen, 
dankzij de E-Z Glide 
polymeercoating

Latex

Meer comfort dankzij verbeterd 
ontwerp

Dit product is gemaakt  
met natuurrubberlatex

Recycleerbare en 
afvalverminderende verpakking

Uitstekende keuze als 
bovenhandschoen bij twee paar 
handschoenen

Het afrollen van de manchet (een 
veel voorkomend probleem bij 
veel handschoenen) wordt 
verminderd dankzij de anti-roll-
down manchettechnologie (ARC)

Ideaal voor algemene chirurgie

Dikte: Afwerking:

Kleur:Grip: 
Gladde afwerking voor meer 
tastgevoeligheid    

Micro Glad TextuurStandaard Ortho

0,23 mm

• Gemaakt van natuurrubberlatex

 » Voorzichtig: Veilig gebruik van deze handschoenen bij personen gevoelig of 
allergisch voor latex is niet vastgesteld

 » Voorzichtig: Dit product bevat natuurrubberlatex, wat allergische reacties kan 
veroorzaken, inclusief anafylactische shock

• Poedervrij, om te helpen poedergerelateerde huidirritatie tegen te gaan, evenals 
complicaties na operaties door granulomen

• Exclusieve Medline SH8 handmal met aparte duim biedt een anatomische pasvorm 
en meer natuurlijke bewegingsvrijheid voor de vingers, duim en palm

• Dunner dan Signature Latex Chirurgische Handschoenen voor betere 
tastgevoeligheid

• Short-dip technologie zorgt ervoor dat er geen E-Z Glide polymeercoating bij het 
manchet zit, om oprollen te voorkomen

Crème



Deze handschoen is een klasse IIa 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. 
© 2022 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML572_NL 05/2022

Bestelinformatie 
Artikelnummer Maat
MSG5955 5 ½
MSG5960 6
MSG5965 6 ½
MSG5970 7
MSG5975 7 ½
MSG5980 8
MSG5985 8 ½
MSG5990 9

50 paar/doos, 200 paar/omdoos

2797 (BSI)
Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrijk

E-Z Glide 
 E-Z Glide polymeercoating bestaat uit drie lagen, inclusief een gepatenteerde oppervlakteactieve coating, om 
aantrekken met droge en vochtige handen makkelijk te maken.

Gepatenteerde oppervlakteactieve coating 1 

Natuurlijk rubber latex

• Waterafstotende coating1

• Poedervrije voering
• Flexibele coating

Regelgeving en kwaliteitsnormen 
 
 
 

• Fabrikant voldoet aan EN ISO 13485

• Klasse IIa medisch hulpmiddel; in overeenstemming met 
Medische Hulpmiddel Richtlijn 93/42/EEC

• Categorie III persoonlijke beschermingsmiddelen; in overeenstemming met PBM Richtlijn (EU) 2016/425

Lengte en breedte 
Artikelnummer Lengte Breedte
MSG5955 276 mm 69 mm
MSG5960 280 mm 78 mm
MSG5965 285 mm 79 mm
MSG5970 285 mm 89 mm
MSG5975 285 mm 93 mm
MSG5980 286 mm 101 mm
MSG5985 288 mm 107 mm
MSG5990 287 mm 108 mm

Voor meer informatie: Neem contact op met uw 
Medline accountmanager of bezoek onze website : 
www.medline.eu/nl


