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Blå Nitril Undersøkelseshanske

Hygiene System
En effektiv smittevernsløsning når hygiene er viktigst
SafeDon Hygiene System Nitrilhanske er den sterkeste og mest holdbare av våre engangshansker. En særdeles tynn hansker med ekstrem komfort som gir et
godt grep og god fingerfølsomhet. Godkjent for for det nye Matdirektivet, EC No 10/2011 og er EK sertifisert. Inneholder ikke naturlatex.

SafeDon Hygiene System
Kontaktsmitte er en økende bekymring i ethvert arbeidsmiljø hvor håndhygiene og er nødvendige tiltak for god hygiene. Observasjonsstudier viser lav
etterlevelse av hånd hygiene og at kontaminerte hender fører til økt risiko for kryss-kontaminering. Det nye innovative SafeDon Hygiene System dispenserer kun
én og én hanske med mansjetten først og eliminerer berøringen av hanskens mest kritiske overflater - tommelen, finger og håndflate. SafeDon Hygiene System
gir en mer effektiv smittevernsløsning når hygiene er viktigst.

(1-6)

SafeDon Hygiene System reduserer risikoen for kryss-smitte. (5,6)
1. WHO, 2009: WHO Guidelines on Hand Hygiene in Healthcare: a summary 2. Folkehelseinstituttet, 2004: Nasjonal Veileder for handhygiene3. Hughes KA, Cornwall J, Theis J-C, Brooks HJL. Bacterial contamination
of unused, disposable non-sterile gloves on a hospital orthopaedic ward, 2013 4. Diaz et al, 2008: Contamination of examination gloves in patient rooms and implications for transmission of antimicrobial-resistant microorganisms
5. Swann-Morton Study, 2009: Six weeks trial with SafeDon 6. Swann-Morton Study, 2010: Six weeks trial with SafeDon

SafeDon Hygiene System dispenserer
kun én og én hanske med mansjetten
først og eliminerer berøring rundt åpningen
og andre “ubrukte” hansker inne i boksen

SafeDon Hygiene System eliminerer
at hankser faller ut av boksen og dermed
reduserer svinn

PRODUKT INFORMASJON
Type: Pudderfri, ikke-steril, 270 mm
Primær Materiale: Acrylonitrile - butadiene
Pulver: Pudderfri
Farge: Blå
Produktdesign: Ambidextrous, mikroteksturerte fingre og rullekant
Emballasje: 200 hansker per dispenser (180 XL)
Dimensjoner:
Hanske Str.

Reorder#

Extra-small
Small
Medium
Large
Extra-Large

Bredde (mm)

SDN-300-01
SDN-300-02
SDN-300-03
SDN-300-04
SDN-300-05

≤80
80 ± 10
95 ± 10
110 ± 10
≥110

Lengde (mm)

270 min
270 min
270 min
270 min
270 min

Tykkelse:
Tykkelsesmålinger av hanske
Fingre
Håndﬂate
Mansjett

Enkel vegg (mm)

(15 mm fra tuppen)
(midten av håndﬂate)
(25 mm fra mansjett kanten)

min. 0.11±0.2
min. 0.08±0.2
min. 0.07±0.2

Fysiske egenskaper:
Parametere

Strekkfasthet
Tøyelighet

100% nitril materiale som
eliminererType I allergiske
reaksjoner assosiert med
NR-Lateks protein

Økt gjennombruddstid
mot et bredere spekter
av kjemikalier enn lateks
hansker av samme
tykkelse

(MPa)
(N)

Før Aldring
14 min
6 min

Etter Aldring

Produktet samsvarer med:

Overlegen strekkfasthet og
punkteringsmotstand
SafeDon Hygiene System
eliminerer berøring på hanskens
mest kritiske overflate:
- tommel, fingre og håndflate
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14 min
6 min

