
• Afwezigheid van gaten per  
 EN 455: AQL 0.65 

• Synthetische polymeercoating

• Vormer (mal) ontwerp: 
anatomisch 

• Geen residu van versnellers

• Manchet ontwerp: taps 
toelopend en gerold 

• Vingertop: 0.20 mm 

• Handschoenlengte conform 
EN455-2: 2015

• Kleur: Groen  

• Grip: glad   
  

SPECIFICATIES:
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SIGNATURE LATEX GREEN MET ALOË VERA
STERIELE & POEDERVRIJE LATEX CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

Om meer over onze producten te weten te komen, neem ontact op met 
uw medline vertegenwoordiger of kijk op www.medline.eu/nl

 • Formule met natuurrubberlatex 
 - Let op: veilig gebruik van deze handschoenen door personen met een latexallergie is niet vastgesteld 
 - Let op: dit product bevat natuurrubberlatex, wat allergische reacties kan veroorzaken, inclusief anafylaxie
 • Aloetouch® Moisturising Technologie 

 - ’s Werelds eerste therapeutische chirurgische handschoen technologie         
 - klinisch bewezen dat de huid wordt gehydrateerd  
 - Bevat 100% pure gevriesdroogde aloë vera gel aan de binnenzijde 
 - Vergemakkelijkt het aantrekken en hydrateert de handen
 • Poedervrij en met coating van een synthetisch polymeer om het aantrekken bij vochtige handen makkelijker te maken
 • Door de donkergroene kleur vallen gaatjes in de buitenste handschoen extra snel op
 • Ideaal bij het dragen van twee paar handschoenen bij hart, trauma, ortho en hoog-risico ingrepen

Artikelnummer Maat Verpakking

MSG5555 5 ½ 50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5560 6 50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5565 6 ½ 50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5570 7 50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5575 7 ½ 50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5580 8 50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5585 8 ½ 50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos
MSG5590 9 50 Paar/Doos, 200 Paar/Omdoos

Voorschriften en kwaliteitsnormen:
• Gecertificeerd volgens EN ISO 13485     
• Richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEC - Klasse IIA    
• Richtlijn persoonelijke beschermingsmiddelen 89/686/EEC - Categorie III   
  

Aangeraden voor gebruik bij: 
Ideaal bij het dragen van twee paar handschoenen bij hart, trauma, ortho en hoogrisico
ingrepen.
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