Chirurgische
Handschoenen:
Ons Verhaal

Medline is meer dan een leverancier van handschoenen.
Wij zijn uw partner.
Als fabrikant van duizenden producten kunnen we u helpen uw resultaten te verbeteren en tegelijkertijd uw totale
waarde te verhogen. Waarom kiezen voor Medline chirurgische handschoenen? Enkele voordelen die wij bieden zijn ons
assortiment, de kwaliteit, klantgerichtheid, en unieke producteigenschappen.

De volgende evolutie: PI, PI Micro, PI Green
Met behulp van gegevens die zijn verzameld via de Custom Fitting-app van Medline, waarbij de handen van duizenden
chirurgen en personeel over de hele wereld zijn gemeten, hebben we onze nieuwe en verbeterde Medline-handvorm
ontwikkeld om het comfort te verbeteren en handmoeheid te verminderen. Het is ons doel om comfort te verbeteren,
handmoeheid te verminderen en de beste pasvorm te bieden voor de overgrote meerderheid van chirurgen en personeel.
De eerste serie handschoenen van onze nieuwe en verbeterde Medline handvorm, is onze SensiCare PI lijn. SensiCare PI,
gemaakt van Isolex, is elastischer met een zacht oppervlakte, wat druk op de hand vermindert en voor een comfortabel
latexvrij gevoel zorgt. De verschillende opties in deze lijn zorgen voor een latexvrije oplossing voor elke arts.

SensiCare® PI
Dit is de eerste handschoen van onze nieuwe en verbeterde Medline handvorm, en is de meest gekozen handschoen
door veel zorgverleners.

SensiCare® PI Micro
De verbeterde tastgevoeligheid van deze handschoen zorgt ervoor dat het een uitstekende keuze is voor neuro-,
vasculaire en cardiochirurgie, maar ook voor het dragen van dubbele handschoenen. De handschoen heeft dezelfde
pasvorm en comfort als SensiCare PI, maar het is onze dunste polyisopreen handschoen.

SensiCare® PI Green
Dit is de ideale latexvrije onderhandschoen, dankzij de donkergroene kleur om gaatjes in de buitenste handschoen
sneller op te kunnen merken. De handschoenen hebben de ideale mix van grip en gladheid om ze eenvoudig aan te
kunnen trekken, met zo min mogelijk wrijving tussen de handschoenlagen en gebruiken daarnaast Aloetouch technologie
om de handen te hydrateren.

De behoefte aan keuze

Latexvrije opties

We begrijpen dat chirurgen en personeel verschillende voorkeuren hebben
voor chirurgische handschoenen. Daarom heeft Medline het meest complete
assortiment chirurgische handschoenen, met verschillende vormen, kleuren,
texturen en diktes.

SensiCare Neopreen

Standaard polychloropreen

SensiCare® PI Evolution
PI blend

De behoefte aan niche producten

SensiCare® PI

De prestaties van latex zonder de
proteïnen

Ons assortiment bevat een aantal niche items waardoor Medline als enige
leverancier aan al uw behoeften voor chirurgische handschoenen kan voldoen.

SensiCare® PI Micro

Verbeterde tastgevoeligheid

DermAssure™ Geen
Steeds meer mensen hebben last van een gevoelige huid en Medline erkent
dat er voor hen een veilig alternatief nodig is. DermAssure Green is Medline‘s
eerste chirurgische handschoen gemaakt zonder chemische versnellers.
De donkergroene kleur, samen met de unieke polymeercoating, maakt
DermAssure Green tot de ideale onderhandschoen. Tegen een gevoelige huid
of voor het dragen van twee paar handschoenen, deze handschoen bevordert
veiligheid voor al uw OK personeel.

DermAssure™ Green

Gemaakt zonder chemische versnellers

SensiCare® PI Green met Aloe

Speciale donkergroene onderhandschoen

Latex opties

Signature Latex Green en SensiCare® PI Green

Signature Latex

Hoewel sommige mensen gevoelig zijn voor chemische versnellers, raakt
de huid van anderen beschadigd als gevolg van de dagelijkse bezigheden in
de zorg. Zaken als vaak handen wassen, handen desinfecteren met sterke
chemicaliën en het dragen van handschoenen kan leiden tot een droge
gebarsten huid. Daarom heeft Medline een oplossing voor dit probleem Aloetouch® technologie, een laag gevriesdroogde organische aloë vera aan
de binnenkant van de handschoen. Dit hydrateert de huid, voor zachte,
gladde handen van zorgverleners. Signature Latex Green en SensiCare PI
Green maken gebruik van deze technologie en zijn ook zeer goede keuzes als
onderhandschoen, dankzij de donkere kleur.

Prestaties en bescherming

Signature Latex Micro

Met meer tastgevoeligheid

Signature Latex Essential

Eenvoudiger aantrekken, meer flexibiliteit

Signature Latex OR
Poedervrije latex

SensiCare® PI Evolution

Signature Latex Green

Instellingen zijn altijd op zoek naar een voordelige latexvrije chirurgische
handschoen. Bij Medline begrijpen we dat er een betaalbare latexvrije
chirurgische handschoen moet zijn, die in de OK gebruikt kan worden.
SensiCare PI Evolution is een chirurgische handschoen van een latexvrij
mengsel. De polyisopreen/polychloropreen mix helpt kosten laag te houden,
terwijl de pasvorm, het gevoel en de prestaties van een PI handschoen
behouden blijven. Dit, samen met de unieke polymeercoating, maakt de
SensiCare PI Evolution een ideale bovenhandschoen bij het dragen van twee
paar handschoenen.
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Handschoen bevat aloë vera om handen
te verzachten en te hydrateren
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