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SEMPERMED SUPREME

KWALITEIT IN IEDER OPZICHT
Sempermed Supreme staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Het is niet voor niets een van de meest 
gedragen poedervrije operatiehandschoenen in Europa. Dit gegeven verplicht Sempermed ertoe haar 
producten vanuit de fabriek in Oostenrijk voortdurend te optimaliseren en de kwaliteit ervan met het oog 
op uw veiligheid in ieder opzicht te verbeteren – al 90 jaar lang.

EEN GOED BEWAARD GEHEIM 
De synthetische binnencoating, die ervoor zorgt dat u de Sempermed Supreme zo 
gemakkelijk kunt aantrekken, is het resultaat van jarenlang ontwikkelingswerk. De 
structuur van de coating is gepatenteerd.

HET COATINGSYSTEEM 
Waarom u de Sempermed Supreme zo gemakkelijk kunt aantrekken, is eenvoudig te 
verklaren: de binnencoating heeft geen glad oppervlak, maar een speciale structuur 
die lijkt op een netwerk. Daardoor wordt het contactvlak van de film met de huid 
geoptimaliseerd, zodat de wrijvingsweerstand bij het aantrekken aanzienlijk wordt 
verminderd. De structuur zorgt ervoor dat de handschoenen op de huid aangenaam 
fluweelachtig aanvoelen.

TIJDENS EEN OPERATIE VAN HANDSCHOENEN WISSELEN  
Uit onderzoek blijkt dat 24-37% van de chirurgische handschoenen na gebruik 
perforaties vertoont (World J. Surg., 1999). Wanneer een ingreep langer duurt, leidt 
daarnaast het transpiratievocht tussen huidoppervlak en handschoen ertoe dat het 
beschermlaagje van de handschoen gaat opzwellen. Sempermed adviseert daarom 
tijdens een operatie regelmatig nieuwe handschoenen aan te trekken. De speciale 
binnencoating van de Sempermed Supreme maakt het daarbij veel gemakkelijker de 
handschoenen „vochtig“ aan te trekken.

TWEE PAAR HANDSCHOENEN OVER ELKAAR 
Om de bescherming tegen infecties te optimaliseren, wordt het dragen van twee paar 
handschoenen over elkaar hoe langer hoe gebruikelijker.

Bij bijzonder zware belasting en bij risicopatiënten biedt het dragen van twee paar 
handschoenen over elkaar optimale veiligheid. De Sempermed Supreme kan ook in 
dit geval gegarandeerd probleemloos worden aangetrokken zonder dat dit ten koste 
gaat van het tastgevoel. 

GEMAKKELIJK AAN 
TE TREKKEN

wrijving is een kwestie van weerstand

DUBBEL AANTREKKELIJK



OPTIMALE BETROUWBAARHEID 
U bent werkzaam op een uiterst gevoelig vakgebied dat een precieze fijne motoriek 
en een optimaal tastgevoel vereist. De beslissende factor voor een zo groot mogelijke 
betrouwbaarheid in combinatie met een uitstekend gevoel is de wanddikte.

ALS EEN TWEEDE HUID 
Dankzij de stevigheid van het materiaal kon de wanddikte van de Sempermed  
Supreme zo ver worden teruggebracht dat uw fijngevoeligheid door het dragen van 
de handschoenen absoluut niet wordt beïnvloed en een zo groot mogelijke betrouw-
baarheid gewaarborgd is. De Sempermed Supreme is als het ware een nauwelijks 
voelbare tweede huid. En als het er echt op aan komt, profiteert u van het feit dat u 
zonder enig probleem twee paar over elkaar kunt aantrekken. 

UW HAND ALS MAAT VAN ALLE DINGEN 
Uw hand is uniek. Datzelfde geldt voor de vorm van de Sempermed Supreme. 
Speciaal ontwikkeld voor de eisen van de operatiekamer, stemt de volledig 
anatomische vorm met gekromde vingers overeen met de natuurlijke, ontspannen 
houding van de hand.

 EEN PERFECTE AFSLUITING 
De conische schacht is afgestemd op de anatomie van de pols en heeft een rolrand 
die goed aansluit op de operatiejas en daardoor perfect afsluit.

WERKEN ZONDER VERMOEID TE RAKEN 
Door de ontspannen houding van de hand kunt u met de Sempermed Supreme 
werken zonder vermoeid te raken – en kunt u de instrumenten ook bij de langste ope-
raties veilig en ontspannen blijven hanteren.

ZEER HUIDVRIENDELIJK – HET SEMPERIT NABEHANDELINGSPROCÉDÉ 
Sempermed maakt gebruik van een speciaal ontwikkeld, automatisch nabehandelings-
procédé waarbij de handschoenen verschillende keren intensief worden gewassen. De 
hoeveelheid bij de productie gebruikte stoffen die huidirritaties kunnen veroorzaken, 
en het eiwitgehalte van het verwerkte natuurlatex worden daardoor gereduceerd tot 
het technisch mogelijke minimum.

VOOR EEN GEZONDE HUID

PERFECT TASTGEVOEL
met fijngevoeligheid naar topprestaties

OPTIMAAL DRAAGCOMFORT
door de perfecte, volledig 

anatomische pasvorm



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

MATERIAAL Natuurlijke rubber latex

KLEUR Natuurlijk wit

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 - 0,23 mm 

DICHTHEID 
volgens EN 455-1 

AQL 1,0 

TREKSTERKTE  
volgens EN 455-2

  12 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: 50 paar
In verzenddoos met sterilisatie-indicator: 300 paar

BESTELNUMMERS
MEDIQ MEDECO

Maat 5,5 9721060 Maat 7,5 9721066
Maat 6,0 9721062 Maat 8,0 71041
Maat 6,5 9721064 Maat 8,5 9721068
Maat 7,0 71040 Maat 9,0 9721070

ETIKETTERING EN 1041, EN 980, ISO 15223

SEMPERMED SUPREME

TECHNISCHE GEGEVENS

supreme

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
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