
SYNTEGRA IR   
LATEX EIGENSCHAPPEN 
ZONDER LATEXALLERGIE!

VRIJ VAN NATUURLATEX – van synthetisch polyisopreen
OVERTUIGENDE TECHNOLOGIE – met innovatief  procesversnelsysteem
OPTIMALE VEILIGHEID – met een optimaal comfort



SEMPERMED SYNTEGRA IR  

EEN NIEUWE GENERATIE 
SYNTHETISCHE HANDSCHOENEN

De innovatie in de operatiekamer: synthetisch polyisopreen. Schittert met dezelfde fysische eigenschappen 
als natuurlijk latex: hoogste elasticiteit en treksterkte, bij geringe spanning.

De Sempermed Syntegra IR beschermt zowel arts als patiënt:  
 poedervrij 
 natuurlijk latexvrij
 vrij van allergene proteïnes. 

Hierdoor wordt het gevaar van overgevoeligheid bij voorbaat uitgeschakeld –   
in het bijzonder voor atopici.

DE LATEXALLERGIE- 
PROFYLAXE

van synthetisch polyisopreen

De Sempermed Syntegra IR kan dankzij het zachte, elastische materiaal in iedere 
situatie makkelijk en snel worden aangetrokken.

Dit heeft te maken met de inwendige coating. Deze vormt geen glad oppervlak, 
maar beschikt over een speciale netwerkstructuur waardoor wrijvingsweerstand 
bij het aantrekken aanzienlijk wordt gereduceerd. De structuur zorgt voor een 
aangenaam gevoel op de huid. Bij bijzonder hoge belasting of bij risicopatiën-
ten bieden twee handschoenen over elkaar een maximum aan veiligheid.

De Sempermed operatiehandschoenen garanderen probleemloos dubbel aan-
trekken, met een buitengewoon goed tastgevoel.

GEOCTROOIEERDE  
TECHNOLOGIE – EENVOUDIG 

AAN TE TREKKEN
het coatingsysteem en de mogelijkheid 

 van dubbel aantrekken



De volledig anatomische vorm met de licht gekromde vingers, speciaal ontwikkeld voor 
de vereisten van de operatiekamer, beantwoordt aan de natuurlijke ontspannen houding 
van de hand. Deze ontspannen handhouding waarborgt dat u met de Sempermed Synte-
gra IR kunt werken zonder vermoeid te raken – en dat het hanteren van uw instrumenten 
ook bij langere operaties ontspannen, rustig en veilig blijft. Een essentiële bijdrage hier-
toe levert ook de extra brede handrug.

Een veilige afsluiting
De conische manchet is aangepast aan de anatomie van de pols en vormt met zijn rolrand 
een veilige afsluiting met de operatiejas.

Het microgeruwde oppervlak garandeert een optimale grip. Voor een perfecte hante-
ring van instrumenten – ook in een vochtig milieu. De ideale combinatie – een innove-
rend materiaal met het beproefde Sempermed design – voor een zelfde tastgevoel als 
bij natuurlijk latex.

De uit onderzoek verkregen optimale gelijkmatige wanddikteverdeling is bij de ont-
wikkeling van de nieuwe Sempermed Syntegra IR toegepast, waardoor het tastgevoel 
duidelijk werd verbeterd, bij gelijktijdig geoptimaliseerde veiligheid.

De Sempermed Syntegra IR is wereldwijd één van de eerste polyisopreen-handschoe-
nen waarbij een innoverend procesversnelsysteem wordt toegepast. Er wordt gebruik 
gemaakt van additieven die bij de handschoenproductie relevant zijn voor de netwerk-
structuur van het materiaal. Deze additieven zijn speciale dithiocarbamaten en xantho-
genaten. Het eminente voordeel in tegenstelling tot de in de handel gebruikelijke pro-
cesversnelsystemen is de duidelijk verbeterde huidvriendelijkheid dankzij een  
geringer allergiepotentieel van de versnellers in de handschoen.

OPTIMAAL COMFORT
dankzij perfecte, volledig anatomische pasvorm

OPTIMALE VEILIGHEID
voor de beste grip

OVERTUIGENDE  
TECHNOLOGIE

met innovatief procesversnelsysteem

syntegra IR



TYPE
Steriele operatiehandschoen, voor eenmalig gebruik, poedervrij,  
met synthetische binnencoating

MATERIAAL Synthetisch polyisopreen

KLEUR Crème

HANDSCHOENVORM Volledig anatomisch met rolrand

TOTALE LENGTE/MAAT
volgens EN 455-2

5 ½, 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 enkelvoudig gemeten 

0,19 - 0,24 mm 

DICHTHEID 
volgens EN 455-1 

AQL 1,0 

TREKSTERKTE  
volgens EN 455-2

  9 N

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

3 jaar

STERILISATIE Gammabestraling met minstens 2,5 Mrad (25 kGy)

VERPAKKING

Linker en rechter handschoen met omgeslagen manchet in pluisvrije  
binnenenveloppe, ozondicht, ingeseald in medische peel open-folieverpakking

In dispenserdoos met sterilisatie-indicator: 40 paar
In verzenddoos met sterilisatie-indicator: 240 paar

BESTELNUMMERS
MEDIQ MEDECO

Maat 5,5 9721220 Maat 7,5 97741
Maat 6,0 9721222 Maat 8,0 9721228
Maat 6,5 9721224 Maat 8,5 9721230
Maat 7,0 9721226 Maat 9,0 9721232

ETIKETTERING EN 1041, EN 980, ISO 15223

SEMPERMED SYNTEGRA IR  

TECHNISCHE GEGEVENS

NATUUR

LATEX
VRIJ

syntegra IR

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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