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ONTDEK UW 2e HUID

BeSCHerMinG teGen inFeCtieS  – virusdicht voor gebruikers en patiënten 
UitSteKenD tAStGeVOel  – door geoptimaliseerde wanddikte
HOOG DrAAGCOMFOrt  - dankzij het innovatieve zachte materiaal 

nitrile skin 2
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TypE Onsteriele, poedervrije onderzoekshandschoen voor eenmalig gebruik 

MaTEriaal Nitrile-Butadien-Rubber (NBR)

KlEur Lavendelblauw

HaNDSCHOENVOrM Vlak met rolrand

TOTalE lENGTE/MaaT
volgens EN 455-2

XS, S, M, L, XL   240 mm

WaNDDiKTE
in de handpalm dubbel gemeten

Mediaan 0,14 mm

DiCHTHEiD volgens EN 455-1 AQL 1,5 

TrEKSTErKTE volgens EN 455-2

TrEKSTErKTE Productiewaarde

≥ 6 N
Mediaan 7 N

HOuDBaarHEiD
in originele verpakking bij opslag volgens  
DIN 7716, ISO 2230

3 jaar

VErpaKKiNG Dispenserdoos XS, S, M, L 200 stuks los, XL 180 stuks los 
10 dispenserdozen per verzenddoos

ETiKETTEriNG EN 1041, EN 980, EN 420 und ISO 15223

GEBruiKSDOElEiNDE 
volgens MDD 93/42 EEC 
volgens PPE 89 / 686 EEC

Medisch product klasse I 
Beschermende handschoen voor eenmalig gebruik – PBM-categorie III
(tijdelijk beperkte bescherming tegen chemische invloeden)2)

Een goed tastgevoel is naast bescherming, draagcomfort en huidvriendelijkheid het belangrijkste beoorde-
lingscriterium bij de keus van de juiste onderzoekshandschoen. De nieuwe Sempercare Nitrile skin² com-
bineert deze eigenschappen in een unieke, buitengewoon lichte handschoen.
Het zachte materiaal dat in ons Europees researchcentrum werd ontwikkeld zorgt dankzij de geoptimali-
seerde wanddikte voor maximaal tastgevoel en comfort bij optimale bescherming tegen infecties.
Otndek uw 2e huid!

   Beschermt gebruikers en patiënten tegen overbrenging van 
infecties. Naast de vereisten van de Europese norm inzake 
dichtheid voldoen de handschoenen ook aan de gestelde 
eisen inzake virusdichtheid overeenkomstig ASTM F 1671.

     De Sempercare Nitrile Skin² voelt zich dankzij het nieuw 
ontwikkelde materiaal buitengewoon zacht en licht aan.

   Het elastische materiaal biedt hoogstmogelijk draagcomfort 
und maximaal tastgevoel. 

    De gestructureerde vingertoppen garanderen een altijd  
zekere grip, zelfs in een vochtig milieu.

   De handschoen is poedervrij en bevat geen natuurlatex-
eiwitten. Hierdoor is deze bij uitstek geschikt voor personen 
met een type-I-allergie die het niet zonder het comfort van 
latex willen stellen.

  Het beproefde Sempercare wasproces tijdens de productie 
van de handschoen staat ook bij de Sempercare Nitrile Skin² 
garant voor maximale huidvriendelijkheid, zowel voor de 
patiënt als voor de gebruiker.

   De lavendelblauwe kleur vergemakkelijkt de onderscheiding 
van natuurlatex-handschoenen en zorgt ervoor dat de hand-
schoenen makkelijk te herkennen zijn.

TECHNiSCHE GEGEVENS

De technische gegevens zijn gemiddelde productiewaarden. De werkelijke waarden kunnen hier in bepaalde gevallen licht van afwijken.    1) conform EN 455-1 en ASTM F 1671    
2) Neem s.v.p. nota van de Sempercare® chemicaliënbestendigheidslijst, die te vinden is op     www.sempermed.com/sempermed_informs/chemical_resistance

SeMPerCAre® nitrile SKin2
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NEEM CONTaCT MET ONS Op!
VOOR MEER INFORMATIE:
Brocacef BV - Maarssen
Tel:  030-2452594. · Fax:  030-2452297
e-mail: intramuraal@brocacef.nl
www.brocacefintramuraal.nl

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m. b. H.  
Division Sempermed
Austria · 1030 Vienna · Modecenterstraße 22  
Tel.: +43 1 79 777-0 · Fax: +43 1 79 777-630  
e-mail: sempermed@semperit.at · www.sempermed.com

NEEM CONTACT MET ONS OP!
Mediq Medeco
Postbus 1555 | 3260 BB Oud-Beijerland
Telefoon (0186) 63 44 00 | Fax (0186) 61 68 93
info.medeco@mediq.nl | www.mediqmedeco.nl
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