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SYNTEGRA UV  
EEN NIEUWE DIMENSIE IN  
HUIDVRIENDELIJKHEID EN DRAAGCOMFORT

ZEER GOEDE HUIDVRIENDELIJKHEID - vrij van latex en procesversnellers
HET COMFORT VAN EEN LATEX HANDSCHOEN - dankzij polyisopreen materiaal
MINDER VERMOEIDHEID VAN DE HAND - optimaal tastgevoel



SEMPERMED® SYNTEGRA UV 

EEN NIEUWE DIMENSIE IN
HUIDVRIENDELIJKHEID EN DRAAGCOMFORT

In de gezondheidssector, waar het gebruik van wegwerp handschoenen voor bescherming en 
hygiëne steeds meer onmisbaar wordt, ervaren zowel medische staf als patiënten veelvuldig 
allergieën. In tegenstelling tot de bekende type I allergie patiënten (latex intolerantie), 
hebben veel mensen ook last van een allergie op versnellers die gebruikt worden in het 
productieproces (type IV allergie). 

Na jaren van onderzoek is het Sempermed R&D team erin geslaagd om met behulp van het 
fotochemische proces -  veroorzaakt door UV licht - de handschoen film te koppelen. Dit nieuwe 
in Oostenrijk ontwikkelde productieproces maakt het mogelijk de nieuwe Sempermed Syntegra 
UV te produceren zonder procesversnellers. Dankzij polyisopreen, een materiaal vergelijkbaar met 
natuurlatex, biedt het ook het vertrouwde comfort van latex.

De voordelen voor de gebruikers zijn enorm:    ZEER GOEDE HUIDVRIENDELIJKHEID – vrij van latex en procesversnellers

   HET COMFORT VAN EEN LATEX HANDSCHOEN – dankzij polyisopreen materiaal

   MINDER VERMOEIDHEID VAN DE HAND – optimaal tastgevoel



SPECIALE EIGENSCHAPPEN VAN POLYISOPREEN
„In tegenstelling tot chloropreen rubber is de moleculaire structuur van natuurlijk rubber identiek aan dat van polyisopreen 
rubber. Handschoenen gemaakt van polyisopreen latex hebben daarom dezelfde elasticiteit en comfort als de handschoenen van 
natuurlatex, met volledige veiligheid voor latexallergie”, verklaart Dr. Raimund Schaller, hoofd van de Sempermed R&D afdeling.

GEPATENTEERD PRODUCTIE PROCES

NATUURLATEX POLYISOPREEN CHLOROPREEN

In het bal- en stokdiagram (sferische weergave) hebben de 
individuele atoomtypes verschillende kleuren om hen te kun-
nen onderscheiden. Bijvoorbeeld, koolstof atomen zijn zwart 
gekleurd, chloor groen en waterstof wit.

Deze grafische kaart laat duidelijk zien dat polyisopreen en 
natuurlatex een identieke moleculaire structuur hebben, 
terwijl chloropreen daarentegen verschilt.

De vloeibare polyisopreen mix wordt bestraald met 
ultra violet licht.1. De handschoenen worden ondergedompeld 

in bestraalde latex mix.2. De afgewerkte handschoenen worden direct op 
de mal bestraald met ultra violet licht.3.



SEMPERMED® SYNTEGRA UV 

TECHNISCHE GEGEVENS

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

TREKSTERKTE 
overeenkomstig EN 455-2

 9 N

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

3 jaar

KLEUR Wit STERILISATIE Gammabestraling met minstens (25 kGy)

VORM Volledig anatomisch met rolrand

VERPAKKING

Linker en rechter handschoen met omgeslagen 
manchet in pluisvrije binnenenveloppe, ozondicht, 
geseald in medische peel-open folieverpakking. 
 
In dispenser doos met sterilisatie indicator: 40 paar
In transport doos met sterilisatie indicator: 240 paar

TOTALE LENGTE/MAAT
overeenkomstig 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 handpalm

0.20 – 0.25 mm 
BESTELNUMMERS
MEDIQ MEDECO

Maat 5 ½  9721234 Maat 7 ½  9721242
Maat 6      9721236 Maat 8      9721244
Maat 6 ½  9721238 Maat 8 ½  9721246
Maat 7      9721240 Maat 9      9721248

DICHTHEID
overeenkomstig EN 455-1

AQL 1.0 ETIKETTERING EN 1041, ISO 15223

VRIJ VAN NATUUR-LATEX

PROCESVER-SNELLER VRIJ
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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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