
Wyrób dla bezpieczeństwa

Rękawice operacyjne wyprodukowane specjalną 

metodą zanurzeniową przekonują swą wysoką 

odpornością na rozryw i niezawodną szczelnością.

Kontrola jakości od początku do końca

Od początku do końca jest sprawdzana jakość 

podczas produkcji w Wimpassing (Austria).

Tak więc Sempermed może zagwarantować lepsze 

wyniki AQL niż wymagane w normach.

Acceptable Quality Level = 1,0

Pewny chwyt

Szorstka nawierzchnia dba o znakomite wyczucie doty-

ku, niezawodne użycie przyrządów i pewny chwyt na

mokro.

Przyjazność skórze

Odpowiednio do najnowszej wiedzy rękawice poprzez

kilkakrotne pranie (leaching) są wyczyszczone optymal-

nie z materiałów szkodliwych.

Praca niemęcząca

Wygodna, pełnoautomatyczna forma oraz elastyczna,

miękka warstwa lateksowa zapewniają niemęczącą

pracę rąk w sali operacyjnej.

Lekko pudrowa – dla sali operacyjnej



Typ Sterylne rękawice operacyjne,
lekko pudrowane

Materiał Lateks naturalny (NR)

Puder Czysta skrobia kukurydziana

Barwa Biała

Forma rękawicy Pełnoautomatyczna z krawędzią zawijaną

Długość całkowita/wielkość 6 i 6 1/2 270 mm
7 i 7 1/2 280 mm
8, 8 1/2 i 9 285 mm

Grubość ścianki
W strefie dłoni 0,19 - 0,24 mm

Szczelność
Wg EN 455-1 AQL 1,0

Odporność na zerwanie
Wg EN 455-2 ≥ 12 N

Zdolność na magazynowanie
W opakowaniu oryginalnym przy 
magazynowaniu
wg DIN 7716, ISO 2230 Co najmniej 5 lat

Sterylizacja Promienie gamma co najmniej 2,5 mrad (25 kGy)

Opakowanie Lewa i prawa rękawica zwinięte z bezwłóknową otoczką, z 
powłoką ozonową,zapieczętowane w medycznym opakowaniu

W kartonie podajnikowym ze wskaźnikiem sterylizacyjnym: 50 par
W kartonie transportowym ze wskaźnikiem sterylizacyjnym: 300 par

Oznakowanie EN 1041 + EN 980

Produkcja przy zastosowaniu systemu zarządzania jakością wg ISO 9001, EN 46001 I EN 556 dla produktów steryl-

nych oraz przy zachowaniu wytycznych GMP.

Szczegóły techniczne

Po nałożeniu usunąć
puder. Wytrzeć 

rękawice starannie
sterylnym, wilgotnym

ręcznikiem lub gąbką.

Pieczęć/naklejka przedstawiciela
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