
CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN:
ONS VERHAAL

MEDLINE IS MEER DAN EEN LEVERANCIER VAN HANDSCHOENEN.
WIJ ZIJN UW PARTNER
Als fabrikant van duizenden producten kunnen wij u helpen klinische resultaten te verbeteren en tegelijkertijd uw totale 
waarde te maximaliseren. Waarom kijken naar chirurgische handschoenen van Medline? Selectie, kwaliteit, klantgerichtheid 
en unieke productkenmerken zijn slechts enkele van de voordelen die we te bieden hebben.

MATERIAAL MAAKT UIT MET ISOLEX
Terwijl de branche wegtrekt van latex, raken behandelaren steeds meer bekend met polyisopreen. Maar wist u dat 
Medline’s SensiCare de allereerste polyisopreen chirurgische handschoen was?
Medline gaat door met deze innovatie en is één van de twee bedrijven ter wereld die zelf polyisopreen, het ruwe materiaal 
dat gebruikt wordt in vele latexvrije handschoenen, maakt. Medline’s polyisopreen, Isolex, wordt gemaakt in de VS. We 
hebben volledige controle over het productieproces, waardoor onze klanten zich nooit zorgen hoeven te maken over 
kwaliteits- of leveringsproblemen.

DE VOLGENDE EVOLUTIE: Pl, PI MICRO,PI ORTHO, Pl GREEN
Gebruikmakend van gegevens die zijn verzameld via de Custom Fitting-app van Medline, die de handen van duizenden 
chirurgen en personeel over de hele wereld meet, hebben we onze nieuwe en verbeterde handmal van Medline ontwikkeld 
om het comfort te verbeteren en handmoeheid te verminderen. Onze doelen: comfort verbeteren, handvermoeidheid 
verminderen en optimaal bij de overgrote meerderheid van chirurgen en personeel passen.

De eerste serie handschoenen op onze nieuwe en verbeterde handmal van Medline is onze PI-lijn. SensiCare Pl is 
gemaakt van lsolex en heeft een verbeterde elasticiteit met een zacht oppervlak, waardoor minder druk op de hand 
wordt uitgeoefend en een comfortabel latexvrij gevoel wordt geboden. De diverse opties in deze lijn bieden een latexvrije 
oplossing voor elke arts.

SENSICARE® PI
De originele handschoen op onze nieuwe en verbeterde handmal van Medline. Dit is de favoriete keuze van veel 
professionals in de gezondheidszorg geworden.

SENSICARE® PI MICRO
Onze dunste polyisopreen handschoen. De verbeterde tastgevoeligheid maakt deze handschoen een geweldige optie voor 
neuro, vasculair, cardio en bij dubbele handschoenen, terwijl ze dezelfde pasvorm en comfort bieden als SensiCare PI.

SENSICARE® PI ORTHO

Ontworpen voor dat extra niveau van bescherming. SensiCare Pl Ortho is 0,32 mm, waardoor het de ideale dikte heeft voor 
een ortho-handschoen. We hebben ook de grip verbeterd om dit een geschikte optie te maken, ongeacht of deze als de 
bovenste of onderste handschoen wordt gebruikt.

SENSICARE® PI GREEN

De ideale latexvrije onderhandschoen, met zijn felgroene kleur om gaatjes in de bovenste handschoen te herkennen, en de 
perfecte grip voor balans tussen gemakkelijk aantrekken en minder frictie tussen beide lagen handschoenen.



DE BEHOEFTE AAN KEUZE
We begrijpen dat chirurgen en personeel specifieke 
voorkeuren hebben als het gaat om chirurgische 
handschoenen. Medline biedt de meest uitgebreide reeks 
chirurgische handschoenen met een verscheidenheid aan 
opties voor vorm, kleuren, textuur en diktes.

DE BEHOEFTE AAN NICHE 
PRODUCTEN.
Binnen ons productportfolio zijn er een aantal niche-items 
die Medline de enige one-stop-shop voor alle behoeften van 
chirurgische handschoenen maken.

DERMASSURE™ GREEN

Huidgevoeligheden nemen toe. Medline erkent de noodzaak 
om een veilige optie te bieden aan mensen die aan deze 
gevoeligheden lijden. DermAssure Green is Medline’s eerste 
chirurgische handschoen gemaakt zonder chemische 
versnellers. De donkergroene kleur, in combinatie met een 
unieke polymeercoating, maakt DermAssure Green ook 
tot een ideale onderhandschoen. Van huidgevoeligheden 
tot dubbele handschoenen, dit is een handschoen die de 
veiligheid van al uw OK-personeel bevordert.

SENSICARE® PI EVOLUTION

Faciliteiten zijn voortdurend op zoek naar een voordelige 
latexvrije chirurgische handschoen. Medline begrijpt 
de behoefte aan een betaalbare latexvrije chirurgische 
handschoen die klinisch acceptabel is voor gebruik in 
de OK. SensiCare PI Evolution is de enige gemengde 
latexvrije chirurgische handschoen op de markt.De 
Polyisopreen-polychloropreenmix, gekoppeld met een 
unieke polymeercoating, maakt SensiCare PI Evolution ook 
een ideale overhandschoen bij dubbele handschoenen.

SENSICARE® SHIELD

Sensicare Shield is de enige latexvrije en poedervrije 
stralingsbeschermingshandschoen op de markt die gemaakt 
is van polyisopreen en wolfraam in plaats van lood gebruikt 
als het beschermende middel. Deze gespecialiseerde 
handschoen beschermt de handen van gebruikers tegen 
verspreide secundaire straling tijdens procedures waarbij 
ioniserende straling aanwezig is van de C-arm en andere 
röntgenapparaten.

LATEXVRIJE OPTIES
Neolon® 2G
Standaard polychloropreen

SensiCare® PI Evolution
PI mengsel

SensiCare® PI
De prestaties van latex zonder het eiwit

SensiCare® PI Micro
Voor Betere Tastgevoeligheid

DermAssure™ Green
Gemaakt zonder chemische versnellers

SensiCare® PI Ortho
Extra Dik, Extra Bescherming

SensiCare® PI Green with Aloe
Speciale donkergroene onderhandschoen

SensiCare® Shield
Verzwakt straling

LATEX OPTIES
Signature Latex
Prestaties + Bescherming

Signature Latex Micro
Uitstekende Tastgevoeligheid

Signature Latex Essential
Gemakkelijk aan te trekken & Flexibiliteit

Triumph® Classic
Een uitstekend alternatief voor gepoederd Latex

OR Standard PF
Latex poedervrij

Signature Latex Grip
Extra textuur voor meer grip

Signature Latex Ortho
Extra Dik, Extra Bescherming

Triumph® Green
Donkergroene onderhandschoen met Aloë Vera

Signature Latex Green
Donkergroene onderhandschoen met Aloë Vera

OR Standard
Latex Poeder
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6 Coronation Ave, Kings Park 
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1800 110 511
www.medline.com/au

Handschoen bevat Aloë Vera om handen 
te hydrateren en te verzachten

Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten die kunnen optreden binnen deze brochure te corrigeren.
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Dit product is een klasse IIa medisch hulpmiddel. Lees de 
gebruiksaanwijziging en de voorzorgsmaatregelen voor gebruik.
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