
CLASSIC NEXT GENERATION 

IDEALNA WRAŻLIWOŚĆ DOTYKOWA 
Nowo opracowana metoda z zanurzeniem zapewnia 

ciągłą i równomierną grubość ściany od palców do mankietu. 
Stąd wynika idealna wrażliwość dotykowa i mniejsze zmęczenie 

ręki również podczas dłuższych operacji.
 

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO
Metoda produkcyjna firmy Sempermed odpowiada wszelkim międzynarodowym 
normom jakości i gwarantuje przepisową wartość AQL = 1,5. 
Nowa mieszanka naturalnego lateksu i technologia produkcji 
zapewniają większą wytrzymałość na rozerwanie a tym samym 
większe bezpieczeństwo.

NAJLEPSZY CHWYT I KOMFORT
Dobra wrażliwość dotykowa, dobre prowadzenie i pewny chwyt są szcze-
gólnie ważne w chirurgii. Rękawice mają mikroszorstką, nieślizgającą się 
powierzchnię dla lepszego chwytu.

PIELĘGNACJA SKÓRY 
Rękawice są lekko pudrowane skrobią kukurydzianą i dzięki temu łatwe do nałożenia. 
Dzięki wielokrotnemu praniu (ługowaniu) noszenie rękawic z lateksu naturalnego jest 
dla użytkownika bardzo wygodne.

designed around your hands.



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Semperit Technische Produkte GmbH · Division Sempermed
1031 Vienna · Modecenterstraße 22 · Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

TyP Sterylne rękawice operacyjne, 
 lekko pudrowane

MaTeriaŁ Lateks naturalny (LN)

KoLor Biały

KsZTaŁT rĘKaWiC  W pełni anatomiczny z rolowanym brzegiem

dŁugoŚĆ  6 i 6 ½ 260 mm
CaŁKoWiTa/roZMiar 7, 7 ½ i 8 270 mm
wg EN 455-2 8 ½ i 9 280 mm

gruBoŚĆ ŚCiany  0,15 - 0,20 mm
pomiar warstwy pojedynczej w 
obszarze dłoni 
  

sZCZeLnoŚĆ  AQL 1,5
wg EN 455-1 

siŁa ZryWaJĄCa    ≥ 12 N
wg EN 455-2 

sKŁadoWanie Co najmniej 5 lat
w opakowaniu oryginalnym przy  

magazynowaniu wg DIN 7716, ISO 2230

sTeryLiZaCJa Promieniami gamma, z co najmniej 2,5 Mrad (25 kGy)

oPaKoWanie  1. Sterylne: lewa i prawa rękawica ułożone, w bezwłóknowej torebce wewnętrznej, 
zapieczętowane w płaskim opakowaniu medycznym. 

	 •	60	par	w	dyspenserze	z	indykatorem	sterylności	
	 •	360	par	w	kartonie	wysyłkowym

 2. Towar luzem, niesterylny: 500 lewych i 500 prawych rękawic luzem.  
 Po 500 sztuk w worku z PE zapakowane w kartonie wysyłkowym.

nuMery arTyKuŁÓW Rozmiar 6,0     826054600   Rozmiar 8,0     826054800
 Rozmiar 6,5     826054620  Rozmiar 8,5     826054820
 Rozmiar 7,0     826054700  Rozmiar 9,0     826054900
 Rozmiar 7,5     826054720  

 oZnaKoWanie  EN 1041 i EN 980
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