
designed around your hands.

Niebieski kolor ułatw
ia szybkie odróżnienie od rękawic lateksowych.
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n  Rękawice Sempercare Nitrile są teraz jeszcze bar-
dziej miękkie i elastyczne, dlatego też zapewniają 
perfekcyjne dopasowanie i wrażliwość.  

n Miękki materiał zwiększa komfort noszenia oraz 
zapewnia wygodną i bezpieczną pracę przez dłuższy 
czas. 

n  Rękawice są bezpudrowe i nie zwierają protein natu-
ralnego lateksu, tym samym nadają się znakomicie 
dla alergików typu I, którzy nie chcą rezygnować  
z podwyższonego komfortu, podobnego do komfortu 
elastycznego lateksu naturalnego.  

n  Dzięki kilkukrotnym cyklom prania podczas produk-
cji rękawice w całości stają się przyjazne dla skóry.

n  Teksturowane końce palców zapewniają dobry chwyt 
również w wilgotnym otoczeniu.

n  Większa wytrzymałość na przekłucie i lepsza odpor-
ność na działanie substancji chemicznych nitrylu (przy 
tej samej grubości ściany, co lateks naturalny) zapew-
niają lepszą ochronę użytkownika, zachowując wygodę

n  Niebieski kolor ułatwia szybkie odróżnienie od  
rękawic lateksowych

Sempercare NItrIle

SYNtetYcZNa alterNatYWa Dla lateKSU 

Wypróbowane bezpieczeństwo nitrylowych rękawic do badań lekarskich w 
połączeniu ze zbliżonymi do lateksu właściwościami noszenia czynią  
z nowej generacji rękawic Sempercare Nitrile optymalne rozwiązanie bez 
lateksu naturalnego.

DaNe tecHNIcZNe

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

Typ Rękawice do badań lekarskich, bez pudru

MaTeriaŁ Kauczuk butadienowo-nitrylowy (NBR)

KoLor niebieski

KsZTaŁT rĘKaWiC płaski z rolowanym brzegiem

dŁugoŚĆ CaŁKoWiTa/roZMiar  S, M, L, XL   240 mm
wg EN 455-2 

gruBoŚĆ ŚCiany  min. 0,16 mm
pomiar warstwy podwójnej w obszarze dłoni 

sZCZeLnoŚĆ / siŁa roZryWaJĄCa AQL 1,5  /  9 N
wg EN 455-1 / wg EN 455-2

prZeChoWyWanie 3 lata
W opakowaniu oryginalnym  
przy magazynowaniu wg DIN 7716, ISO 2230

opaKoWanie 1. Niesterylne: w dyspenserze S, M, L 100 sztuk luzem, XL 90 sztuk luzem 
 2. Sterylne: 40 par w dyspenserze, lewa i prawa rękawica naciągnięte, w bezwłóknowej 
  torebce wewnętrznej, zapieczętowane w płaskim woreczku medycznym 

oZnaKoWanie EN 1041 + EN 980, ISO 15223


