
SYNTEGRA GREEN
EEN PERFECTE COMBINATIE MET 
HET OOG OP UW BESCHERMING

VRIJ VAN NATUURLATEX – van synthetisch polyisopreen
OVERTUIGENDE TECHNOLOGIE – met innovatief procesversnelsysteem
HOGE VEILIGHEID - maakt perforaties goed waarneembaar

syntegra green
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TECHNISCHE GEGEVENS

De ideale onderhandschoen geeft groen licht voor meer veiligheid bij operaties. De groene kleur maakt 
perforaties in de handschoen gemakkelijker waarneembaar. Daardoor is de Sempermed Syntegra Green in 
combinatie met de Syntegra IR de ideale oplossing als het gaat om veiligheid, comfort en huidvriendelijkheid.

   De combinatie van de beide Sempermed Syntegra operatie-
handschoenen, die vrij zijn van poeder en natuurlatex en 
daardoor ook van allergene eiwitten, biedt gebruikers en  
patiënten maximale veiligheid.

   Onze Sempermed Syntegra handschoenen zijn speciaal  
ontwikkeld volgens de eisen in de operatiekamer. Een ana-
tomisch perfecte vorm met een extra brede en comfortabele 
handrug en natuurlijk gekromde vingers maakt het mogelijk 
de handen ontspannen te houden en te werken zonder ver-
moeid te raken.

   Het synthetische handschoenmateriaal polyisopreen heeft 
vrijwel dezelfde structurele eigenschappen als natuurlatex, 
waardoor het net zo elastisch, soepel en scheurvast is en het-
zelfde tastgevoel biedt.

SEMPERMED SYNTEGRA GREEN

VOOR OPTIMALE VEILIGHEID 

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

   Een speciale binnencoating maakt het mogelijk de hand-
schoen gemakkelijk aan te trekken en tussen twee operaties 
in van handschoenen te wisselen.

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

MATERIAAL Synthetisch polyisopreen

KLEUR Groen

HANDSCHOENVORM Volledig anatomisch met rolrand

TOTALE LENGTE/MAAT
volgens EN 455-2

5 ½ min. 275 mm
6, 6 ½ en 7 min. 280 mm
7 ½, 8, 8 ½ en 9 min. 290 mm

WANDDIKTE
in de handpalm enkelvoudig gemeten 

min. 0,15 mm

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

AQL 1,0 /  9N

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

Maas 5 ½ 9721204 Maas 7 9721210 Maas 8 ½ 9721216
Maas 6 9721206  Maas 7 ½     9721212  Maas 9  9721218
Maas 6 ½ 9721208  Maas 8 9721214

ETIKETTERING EN 1041, EN 980, ISO 15223

syntegra green

NATUUR

LATEX
VRIJ

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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