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Dane teChniCzne

Typ sterylne rękawice operacyjne, bez pudru,  
 z układem syntetycznych powłok wewnętrznych

MATERIAŁ syntetyczny poliizopren

KOLOR kremowy

KSZTAŁT RĘKAWIC w pełni anatomiczny z obrzeżem zwijanym

DŁUGOSC CAŁKOWITA/  6 i 6 ½  270 mm
ROZMIAR 7, 7 ½ i 8 280 mm
wg EN 455-2 8 ½ i 9  285 mm

GRUBOŚĆ ŚCIANy  0,19 - 0,24 mm
pomiar warstwy pojedynczej 
w obszarze dłoni

SZCZELNOŚĆ  AQL 1,0
wg EN 455-1
 

SIŁA ZRyWAJĄCA   ≥ 9 N
wg EN 455-2 

pRZECHOWALNOŚĆ  co najmniej 3 lata
w opakowaniu oryginalnym przy
przechowywaniu wg DIN 7716, ISO 2230

STERyLIZACJA napromieniowanie promieniami gamma z co najmniej  2,5 Mrad (25 kGy)

OpAKOWANIE  lewa i prawa rękawica naciągnięte, w torebce wewnętrznej bez włókien, szczelnie   
 względem ozonu, zapieczętowane w płaskim woreczku medycznym
  W kartonie do pobierania z indykatorem sterylności: 40 par
 W kartonie wysyłkowym z indykatorem sterylności: 240 par

NUMERy ARTyKUŁÓW Rozmiar 5,5     827056521  Rozmiar 7,5     827056721
 Rozmiar 6,0     827056601  Rozmiar 8,0     827056801
 Rozmiar 6,5     827056621  Rozmiar 8,5     827056821
 Rozmiar 7,0     827056701  Rozmiar 9,0     827056901

OZNAKOWANIE EN 1041 und EN 980 
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DESIGNED AROUND yOUR HANDS.

NOWA GENERACJA SYNTETYCZNYCH RĘKAWIC –

WŁaŚCiWOŚCi LateKSU 
Bez aLeRGii na LateKS!
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Sempermed Syntegra IR chroni zdrowie lekarza i pacjenta:
 bez pudru
 bez lateksu naturalnego
 bez protein powodujących alergie.  

Tym samym niebezpieczeństwo uczulenia jest z góry wykluczone – szczególnie dla 
osób z atopią.

PROFILAKTYKA ALERGII NA 
LATEKS

Z syntetycznego poliizoprenu

SempeRmeD SynteGRa iR

nOWa GeneRaCJa RĘKaWiC 
SyntetyCznyCh 

Innowacja na sali operacyjnej: syntetyczny poliizopren (IR).
Cechuje się tymi samymi właściwościami fizycznymi, co lateks naturalny: 
najwyższa elastyczność i siła zrywania, przy niskim naprężeniu.



Sempermed Syntegra IR jest jedną z pierwszych w świecie rękawic z poliizoprenu,  
w której zastosowano innowacyjny system przyspieszaczy (specjalne dwutiokarbami-
niany i ksantogeniany, tzn. dodatki, które przy produkcji rękawic są odpowiedzialne 
za tworzenie sieci materiału). 

Wyjątkową zaletą w przeciwieństwie do powszechnych na rynku systemów przyspie-
szaczy jest znacznie zmniejszony potencjał alergiczny przyspieszaczy w rękawicach.

PRZEKONYWUJĄCA  
TECHNOLOGIA

Z innowacyjnym systemem przyspieszaczy

OPTYMALNE 
BEZPIECZEŃSTWO

Dla najlepszego chwytu

NAJWYŻSZY KOMFORT
Dzięki perfekcyjnemu, w pełni  
anatomicznemu dopasowaniu

Mikroszorstka powierzchnia zapewnia najlepszy chwyt. W celu idealnego prowadze-
nia instrumentów - również w wilgotnym otoczeniu. Idealna kombinacja – innowacyj-
ny materiał i sprawdzone wzornictwo firmy Sempermed – dla wrażliwości dotykowej, 
jak przy lateksie naturalnym.

Poprzedzona badaniami optymalnie równomierna grubość ściany została uwzględ-
niona przy projektowaniu nowej Sempermed Syntegra IR. Pozwoliło to uzyskać 
znaczne polepszenie wrażliwości dotykowej przy równoczesnym maksymalnym bez-
pieczeństwie.

Zaprojektowany specjalnie do wymagań sali operacyjnej, w pełni anatomiczny kształt 
z zakrzywionymi palcami odpowiada naturalnej pozycji rozluźnionej dłoni. Taka pozycja 
ręki zapewnia pracę w rękawicach Sempermed Syntegra IR bez zmęczenia – prowa-
dzenie instrumentów pozostaje pewne, bezpieczne i swobodne również przy dłuższych 
operacjach. Istotną zasługę ma tu również szczególnie szeroki grzbiet dłoni.

Bezpieczne zakończenie 

Stożkowy trzon jest dopasowany do anatomii przegubu ręki i ze swoim zwijanym obrze-
żem tworzy bezpieczne połączenie z fartuchem operacyjnym.

Dzięki miękkiemu i elastycznemu materiałowi Sempermed Syntegra IR można łatwo  
i szybko założyć w każdej sytuacji.

Dlaczego rękawiczki dają się tak łatwo nałożyć? Odpowiedź jest bardzo prosta: Powłoki 
wewnętrzne nie tworzą gładkiej powierzchni, lecz mają specjalną strukturę w kształcie 
sieci, która znacznie redukuję opór tarcia przy zakładaniu. Struktura ta daje też przy-
jemne uczucie na skórze.

Rękawice podwójne zapewniają maksimum bezpieczeństwa przy szczególnie wysokim 
obciążeniu pracą lub przy pacjentach o wysokim ryzyku.

Rękawiczki operacyjne Sempermed gwarantują możliwość bezproblemowego podwój-
nego zakładania z zachowaniem przy tym nadzwyczaj dobrej wrażliwości dotykowej.

OPATENTOWANA TECHNOLO-
GIA – ŁATWE DO NAKŁADANIA

Układ powłok wewnętrznych i możliwość  
podwójnego nakładania


