
SUPREME GREEN
DE IDEALE ONDERHANDSCHOEN

GLAD OPPERVLAK – makkelijk aan te trekken
DUNNE WANDDIKTE – voor optimaal tastgevoel
HOGE VEILIGHEID – maakt perforaties makkelijk waarneembaar

supreme green



De Sempermed Supreme Green is perfect te gebruiken als onderhandschoen. De groene kleur van deze 
handschoen maakt perforaties in de handschoen tijdens het opereren gemakkelijker waarneembaar. In 
combinatie met de Sempermed Supreme is het de beste oplossing als het gaat om veiligheid en comfort. 

   De Sempermed Supreme Green heeft dezelfde pasvorm als 
de Sempermed Supreme. Dankzij het gladde oppervlak van 
deze onderhandschoen kan de Sempermed Supreme als bo-
venhandschoen gemakkelijk over de Sempermed Supreme 
Green worden aangetrokken.

   De Sempermed Supreme Green onderhandschoen is spe-
ciaal ontwikkeld volgens de eisen in de operatiekamer. Een 
anatomisch perfecte vorm met een extra brede en comfor-
tabele handrug en natuurlijk gekromde vingers maakt het 
mogelijk de handen ontspannen te houden en te werken 
zonder vermoeid te raken.

   De Sempermed Supreme Green is de ideale handschoen om 
onder een andere handschoen te dragen. Om de bescher-
ming tegen infecties te optimaliseren, wordt het dragen 
van twee paar handschoenen over elkaar hoe langer hoe 
gebruikelijker. Zo zijn perforaties in de bovenhandschoen– 
die anders vaak onopgemerkt blijven – snel waarneembaar. 
Wanneer er vloeistof tussen de handschoenen terechtkomt, 
vormt zich een duidelijk zichtbare vlek. De bovenhand-
schoen kan dan onmiddellijk worden vervangen. De groene 
kleur van de onderhandschoen versterkt de door het vocht 
veroorzaakte verkleuring.

SEMPERMED SUPREME GREEN

DE IDEALE ONDERHANDSCHOEN
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TYPE
Steriele operatiehandschoen, voor eenmalig gebruik,  
poedervrij, met synthetische binnencoating

MATERIAAL Natuurlatex

KLEUR Groen

HANDSCHOENVORM Volledig anatomisch met rolrand  

TOTALE LENGTE/MAAT
volgens EN 455-2

6 en 6 ½ min. 270 mm
7, 7 ½ en 8  min. 280 mm
8 ½ en 9  min. 285 mm

WANDDIKTE
in de handpalm enkel gemeten

min. 0,17 mm

DICHTHEID / TREKSTERKTE 
volgens EN 455-1 / volgens EN 455-2

AQL 1,0 /  12N

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

3 jaar

VERPAKKING

Linker en rechter handschoen met omgeslagen manchet, in vezelvrije binnenverpakking, 
ozondicht, ingeseald in medische peel open folieverpakking
In dispenserdoos met sterilisatie-indicator: 50 paar
In verzenddoos met sterilisatie-indicator: 300 paar

BESTELNUMMERS 
MEDIQ MEDECO

Maat 6,0 9721096 Maat 8,0  9721104
Maat 6,5 9721098 Maat 8,5  9721106
Maat 7,0  9721100 Maat 9,0  9721108
Maat 7,5  9721102  

ETIKETTING EN 1041, EN 980, ISO 15223

TECHNISCHE GEGEVENS

supreme green

LET OP: Dit product bevat natuurlatex en kan leiden tot allergische reacties en in sommige gevallen tot een anafylactische reactie.
ADVIES: Voor meer informatie over chemicaliën bestendigheden neem contact op met Mediq Medeco. Productinformatie is te vinden op onze website  
www.mediqmedeco.nl. Gegevens over technische details zijn gemiddelde waarden van de produktie en kunnen derhalve in enkele gevallen afwijkend zijn.  
Drukfouten, technische wijzigingen voorbehouden. 

Mediq Medeco Nederland
Tel: (0186) 63 44 00  |  Fax: (0186) 61 68 93
info@mediqmedeco.nl  |  www.mediqmedeco.nl

Mediq Medeco België 
Tel: (0032)14 45 40 01  |  Fax: (0032)14 45 30 07
info@mediqmedeco.be  |  www.mediqmedeco.be

NEEM CONTACT MET ONS OP!
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