
HALYARD* PURPLE NITRILE*  
POEDERVRIJE NIET-STERIELE EN STERIELE 
NITRIL ONDERZOEKSHANDSCHOENEN 

In elke zorgsituatie is bescherming tegen blootstelling aan micro-organismen 
van vitaal belang – voor u en voor de patiënten die aan uw zorg zijn 
toevertrouwd. Handschoenen bieden de primaire bescherming die nodig is 
om te voorkomen dat u in contact komt met besmettelijke stoffen, zoals door 
bloed overgebrachte ziekteverwekkers. Tevens verminderen ze het risico van 
kruisbesmetting.

Ons complete assortiment omvat handschoenen voor eerstelijnsgezondheids-
zorg, gebitsverzorging, diagnostiekproeven, en dagelijkse patiëntenverzorging.

De HALYARD* PURPLE NITRILE*-productlijn omvat een 
uitgebreid assortiment latexvrije niet-steriele en steriele 
onderzoekshandschoenen.  De PURPLE NITRILE* is geschikt 
voor gebruik bij allerlei niet-steriele medische toepassingen. 
De PURPLE NITRILE*-XTRA met een 5,5 cm langere manchet 
geeft u extra bescherming bij situaties met een hoog risico, 
waarbij sprake kan zijn van blootstelling aan door het bloed 
overgebrachte ziekteverwekkers of infectueuze vloeistoffen.  
De PURPLE NITRILE* Steriele Paren zijn uitstekend geschikt 
voor steriele, niet-chirurgische handelingen op afdelingen zoals 
gynaecologie/verloskunde, eerste hulp/trauma, intensive care/
hartbewaking, bij wondverzorging en in brandwondencentra.

FUNCTIONELE VOORDELEN

•  Direct te onderscheiden van handschoenen van 

natuurlijk rubberlatex en andere synthetische 

handschoenen, dankzij de unieke paarse kleur.

•  Getextureerde vingertoppen verbeteren de grip in 

natte en droge omstandigheden.

•  Aangepast ontwerp verbetert het comfort en de 

pasvorm.

•  Verkrijgbaar in twee lengten: 240 mm en 310 mm.

•  Verkrijgbaar in steriele paren.

KLINISCHE SPECIFICATIES

•  Natuurlijk rubber, latexvrij – het primaire materiaal 

is acrylonitril butadieen, waardoor het risico van 

allergische reacties op latexproteïnen (Type I) wordt 

voorkomen.

•  PURPLE NITRILE*-XTRA-materiaal is 

goedgekeurd voor gebruik met een groot aantal 

chemotherapiegeneesmiddelen en glutaraldehyde 

om de permeatie- en doorbraaktijd vast te stellen.1

•  Poedervrij (conform ASTM D 6124), waardoor het 

risico van poedergerelateerde complicaties, zoals 

irriterende contactdermatitis, geminimaliseerd wordt.

PURPLE NITRILE*

Medische handschoenen



Referenties: 1. De testresultaten zijn geregistreerd. Waarschuwing: Dit product mag niet gedragen worden door personen die allergisch zijn voor chemische toevoegingen.

Neem voor meer informatie contact op met 
het Customer Care Team van Halyard:

Tel: 0800 023 10 79 (gratis uit NL)

Fax: 0800 023 10 78 (gratis uit NL)

Tel: 0800 78 775 (gratis uit BELUX)

Fax: 0800 78 774 (gratis uit BELUX)

customerservice.bnl@hyh.com

www.halyardhealth.nl
*  Gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Halyard Health, Inc. of haar filialen. De COLOR PURPLE is een 

gedeponeerd handelsmerk van HYH. ©2015 HYH. Alle rechten voorbehouden. HC203-05-NL

KNOWLEDGE NETWORK*  
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Hulpmiddelen en best practices

Klinisch onderzoek

Streven naar perfectie

KWALITEITSNORMEN
•  Voldoet aan of overtreft AQL 1,5, in 

overeenstemming met de Europese Norm 
EN 455-1 en 455-2.

•  CE-certificering als Medisch Hulpmiddel 
Klasse I (93/42/EEG).

•  Biocompatibiliteit zoals getest in overeen-
stemming met ISO 10993 (1-2-5-10-12), 
incl. bij primaire huidirritatie, herhaalde 
sensibilisering en de Modified Draize-test bij 
200 personen.

•  Gesteriliseerd in overeenstemming met  
EN ISO 11137, Sterility Assurance Level (SAL)  
van 10-6.

•  Vervaardigd in overeenstemming met het 
kwaliteitssysteem EN ISO 13485.

PRODUCTSPECIFICATIES
PURPLE NITRILE*

METINGEN  
(MINIMAAL)

DIKTE 
(METING ENKELE DIKTE) 

LENGTE

Middelvinger 
(15 mm vanaf de top)

0,15 240 mm/310 mm
(gemeten van de
top van de middelvinger
tot de rand van
de manchet)

Handpalm 0,12

Manchet 0,09

VÓÓR VEROUDERING NA VEROUDERING

Treksterkte Maximale
rekbaarheid

Treksterkte Maximale
rekbaarheid

>9 N (Median 
13-15 N)

> 500 % >6 N (Median 
13-15 N)

> 450 %

BESTELINFORMATIE

PURPLE NITRILE*

CODE MAAT
HANDSCHOENEN/
DISPENSER

DISPENSERS/
OMDOOS

52000M X-small 100 10

52001M Small 100 10

52002M Medium 100 10

52003M Large 100 10

52004M X-large 90 10

Lengte: 240 mm

CODE MAAT
HANDSCHOENEN/
DISPENSER

DISPENSERS/
OMDOOS

50600M X-small 50 10

50601M Small 50 10

50602M Medium 50 10

50603M Large 50 10

50604M X-large 50 10

XTRA - Lengte: 310 mm

CODE MAAT
PAREN/
DISPENSER

PAREN/
OMDOOS

52201M Small 50 200

52202M Medium 50 200

52203M Large 50 200

Steriele paren - Lengte: 240 mm

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN (minimaal)
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Opmerking: Bovenstaande afmetingen en eigenschappen kunnen verschillen binnen 
vooraf gedefinieerde specificaties. Dit document is opgesteld aan de hand van de meest 
recente gegevens. In het kader van ons voortdurend streven naar verbetering kunnen de 
kenmerken van het product zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


