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DHD™ Operasjonshansker
Dobbel Hanske
Designet med et innvendig belegg
som er spesielt utviklet for å strukturelt
matche hansken overflate.

Vannavstøtende
Hydrofobe polymer belegg avviser
vann for å redusere fuktighet og øke
hanskens levetid under bruk.

Enkel påtagning
Hanskene glir lett på hendene ved tørr, fuktig
eller våt tilstand.

Polymer belegg
Designet med et innvendig polymer
belegg som er molekylært bundet for å
hindre delaminering eller flasser.

Fleksibelt belegg
Det strekker uniformt med lateksen
slik at de to lagene arbeider sammen
som én funksjonabel hanske film.

Pudderfri
Revolusjonerende polymer overflaten
belegg eliminerer behovet for pulver.

ProFeel DHD® Operasjonshansker

PROFEEL DHD® PLATINUM
Pudderfri, Lateks Operasjonshanske
ProFeel DHD Platinum pudderfri, lateks operasjonshanske har en iboende mykhet
som gir en usedvanlig komfortabel og fleksibel hanske. Hansken er spesielt
formulert for uanstrengt og smidig påtagning av doble hansker. Inneholder vår
“Damp Hand Donning (DHD) - den indre overflaten av hansken er belagt med en
særegen polymer for å enklere påtagning med fuktige hender. Overflaten på
hansken er optimalisert for å gi utmerket grep. Et spesialdesignet “klebrig bånd” i
mansjetten av hansken for å hindre nedrulling på operasjonsfrakken
Art.nr: P3355-01 - P3390-01

Størrelse: 5.5 - 9.0

PROFEEL DHD® SENSITIV
Pudderfri, Lateks Operasjonshanske
ProFeel DHD Sensitiv Pudderfri, Lateks Operasjonshanske er fremstilt med et miko
tynt lateksfilm som forbedrer fingerfølsomhet og komfort under kirurgiske inngrep.
Den optimale tykkelsen og den glatte overflaten maximerer sensitiviteten selv om
det brukes doble hansker. Den utmerkede sensitiviteten fra ProFeel DHD Sensitiv
pudderfri, lateks operasjonshanske gjør den ideel som underhanske.
Art.nr: P3355-55 - P3390-55

Størrelse: 5.5 - 9.0

PROFEEL DHD® POLYISOPREN
Pudderfri, Lateksfri Operasjonshanske
Vår lateksfrie og pudderfrie operasjonshanske representerer den nyeste innovasjonen innen syntetisk hanske-teknologi. Operasjonshanskene er produsert ved hjelp
av en egenutviklet syntetisk polymer som er kjemisk identisk med naturgummi lateks
og inneholder vår “Damp Hand Donning - DHD” som gjør det enkelt å ta på hanskene
ved fuktige hender. Med den nye ProFeel DHD Polyisoprene Operasjonshanske kan
du nyte samme følelse, passform og komfort som naturgummi lateks i et 100 %
lateksfritt produkt.
Art.nr: P3355-56 - P3390-56

Størrelse: 5.5 - 9.0

PROFEEL DHD® POLYISOPREN SENSITIVE
Pudderfri, Lateksfri Operasjonshanske
Vår lateksfrie og pudderfrie operasjonshanske representerer den nyeste innovasjonen innen syntetisk hanske-teknologi. Operasjonshanskene er produsert ved hjelp
av en egenutviklet syntetisk polymer som er kjemisk identisk med naturgummi lateks.
Du kan nyte samme følelse, passform og komfort som naturgummi lateks i et 100 %
lateksfritt produkt. Den glatte overflaten og optimale følsomheten gjør at den passer
utmerket som underhankse ved bruk av doble hansker.
Art.nr: P3355-57 - P3390-57

Størrelse: 5.5 - 9.0

PROFEEL DHD® MICRO
Pudderfri, Lateks Operasjonshanske
ProFeel DHD Micro er tynnere enn vanlige operasjonshansker og er designet for
spesialister som krever ekstra fingerfølsomhet for mikro- og optalmiske operasjoner.
Balansen mellom tykkelsen og styrken på materialet er opprettholdt for unngå brudd
på hansken. Den unike brun fargen reflekterer ikke å lys og minimere øye-tretthet
under operasjonen, samtidig virker fargen som en god kontrast til lys-fargede
organer og vev.
Art.nr: P3355-34 - P3390-34

Størrelse: 5.5 - 9.0

