
CLASSIC NEXT GENERATION 

IDEÁLIS TAPINTÁSÉRZET 
Az újonnan kifejlesztett merítő eljárás egyenletes 

falvastagságot biztosít az ujjaktól egészen a kesztyű száráig. 
Ezáltal ideális a tapintásérzet, és hosszabb műtétek során sem 

fárad el  a kéz. 

NAGYOBB BIZTONSÁG 
A Sempermed gyártási eljárása megfelel az összes nemzetközi minőségi 
szabványnak és garantálja az előírt 1,5-ös AQL-értéket. Az új 
natúrlatex-keverék és a gyártási technológia nagyobb szakító-
szilárdságot, és ezáltal nagyobb biztonságot nyújt.

KITŰNŐ FOGÁS ÉS KÉNYELEM
A megfelelő tapintásérzet, a biztos irányítás és a biztonságos fogás külö-
nösen fontos a sebészet területén. A kesztyű mikro-érdesített, csúszásmen-
tes felülete kitűnő fogást biztosít.

BŐRVÉDELEM
A kesztyűt vékony, kukoricakeményítőből előállított púderréteg fedi, mely megkönnyíti 
a kesztyű felhúzását. A többszöri átmosás a natúrlatex kesztyűk különösen kényelmes 
viseletét biztosítja.

designed around your hands.



VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!

Sempermed Magyarország Kft.
1025 Budapest · Szépvölgyi út 146. · Tel.: 06-1-335-7111 ;  06-1-335-7113  ·  Fax: 06-1-335-7112
E-mail: office@sempermed.hu · www.sempermed.com

TECHNIKAI ADATOK

TÍPus Steril sebészeti kesztyű, 
 enyhén púderezett

aLaPanyag Natúrlatex  (NL)

sZÍn Fehér

KesZTyŰForMa  Teljesen anatomikus, göngyölt szárral

TeLJes hossZ/MÉreT  6  és  6 ½ 260 mm
az EN 455-2 szerint 7, 7 ½  és  8 270 mm
 8 ½  és  9 280 mm

FaLVasTagsÁg  0,15 - 0,20 mm
a tenyérrészen egyszer mérve
  

VÍZhaTLansÁg  AQL 1,5
az EN 455-1 szerint 

sZaKadÁs   ≥ 12 N
az EN 455-2 szerint 

TÁroLhaTÓsÁg legalább 5 év
eredeti csomagolásban, a DIN 7716  
és ISO 2230 szabványoknak  
megfelelő tároláskor 

sTeriLiZÁLÁs Gammasugárzás minimum 2,5 Mrad (25 kGy)

CsoMagoLÁs 1. steril csomagolás: jobb és bal kesztyű szárával rostmentes belső zsebbe tűrve,  
 lezárt egészségügyi tasakban.

	 •	60	pár	sterilitás	jelzővel	ellátott	adagolódobozban
	 •360	pár	szállítókartonban

 2. csomagolatlan, nem steril áru: 500 bal és 500 jobb kesztyű, csomagolás nélkül. 
 500 darabot tartalmazó PE-zsák, szállítókartonba csomagolva.

 CiKKsZÁMoK 6,0-os méret 826054600   8,0-as méret 826054800 
 6,5-es méret 826054620  8,5-es méret 826054820 
 7,0-es méret 826054700  9,0-es méret 826054900 
 7,5-es méret 826054720  

 JeLÖLÉs  az EN 1041 és az EN 980 szabványnak megfelelően
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