Prawidłowa procedura
zakładania rękawic
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1. wyjmij rękawicę jedną ręką
2. załóż ją na drugą dłoń

Rękawice diagnostyczne są podstawowym narzędziem ochronnym przed zakażeniami. Odpowiednia jakość
rękawicy gwarantuje maksymalne zabezpieczenie dłoni oraz bezpieczeństwo podczas pracy. W połączeniu
z doskonałą elastycznością oraz wyjątkowo cienkimi ściankami rękawice nitrylowe Dermagrip Ultra LT stanowią
bardzo dobre rozwiązanie dla wszystkich użytkowników.
możliwość pracy ze środkami dezynfekcyjnymi
oraz chemikaliami, co zostało potwierdzone
badaniami zgodnie z normą EN 374

materiał wolny od lateksu i zawartych w nim protein
pozwala wyeliminować reakcje alergiczne typu I
bezpudrowe, pozwalające wyeliminować podrażnienia
skóry wywoływane przez puder

zarejestrowane zarówno jako wyrób medyczny
oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III

miękki i elastyczny materiał zapewnia komfort pracy
zmniejszając jednocześnie zmęczenie dłoni

dopuszczone do kontaktu z żywnością

pewny chwyt dzięki wyraźnej teksturze na palcach

kolorystyczne oznaczenie opakowań w zależności
od rozmiaru ułatwia szybszy wybór odpowiedniej
rękawicy

chlorowana wewnętrzna powierzchnia rękawicy
ułatwiająca zakładanie

brak zawartości szkodliwych tiuramów oraz MBT
mogących powodować reakcje alergiczne typu IV
potwierdzone testem HPLC

pełna ochrona przed przenikaniem wirusów
sprawdzona za pomocą najbardziej wymagających
testów, w tym ASTM F1671

Rozmiary, numery katalogowe
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3. pobierz drugą rękawicę za pomocą dłoni,
na którą masz już założoną rękawicę
4. załóż ja na pierwszą dłoń

rozmiar

nr katalogowy

szerokość dłoni (mm) długość (mm)

ilość w opak.

D1500-80		

≤ 80		

min. 240

250 szt.

D1501-80		

80 ± 10		

min. 240

250 szt.

D1502-80		

95 ± 10		

min. 240

250 szt.

D1503-80		

110 ± 10		

min. 240

250 szt.

D1504-80		

≥ 110		

min. 240

240 szt.

Wyznaczanie nowych standardów
dla opakowań rękawic diagnostycznych

Uchwyty
nr katalogowy

		

rodzaj

GL9665BW				pojedynczy
GL966BW 				potrójny
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Międzynarodowe badania wykazują, że tradycyjne opakowania rękawic diagnostycznych
oraz same rękawice często są zainfekowane ze względu na wielokrotny kontakt z licznymi
użytkownikami.3
Zakładanie zainfekowanych rękawic znacząco zwiększa ryzyko zakażeń krzyżowych
zmniejszając tym samym bezpieczeństwo personelu oraz pacjenta. 4

WYSTARCZY TYLKO JEDNA DŁOŃ, BY ZAINFEKOWAĆ CAŁE OPAKOWANIE RĘKAWIC

Nowy System SafeDon™ Cuff FIRST

Staphylococcus

Nawet ścisłe przestrzeganie wytycznych dotyczących dezynfekcji rąk nigdy nie jest
w stanie zagwarantować jej 100% skuteczności. Liczne przypadki obserwacji mycia
i dezynfekcji rąk wykazały w niektórych przypadkach zgodność z przyjętymi procedurami
na poziomie mniejszym niż 50%. 2

Candida

Zakażenia szpitalne stają się coraz większym problemem w środowisku opieki zdrowotnej.
Najczęstszą drogą przenoszenia mikroorganizmów są ręce pracowników służby zdrowia. 1

Nowatorski system opakowań rękawic diagnostycznych SafeDonTM umożliwia pojedyncze wyjmowanie rękawic
z opakowania za mankiet. Cuff FIRST to wiele korzyści stosowania i przewaga w porównaniu do tradycyjnych
opakowań.

Główne zalety systemu:
uchwyt zamocowany jest na ścianie dzięki czemu
użytkownicy nie dotykają opakowania

system dozowania pojedynczych rękawic
Cuff FIRST zapobiega sklejaniu się rękawic

schowana większa część rękawicy zmniejsza
obszar jej kontaminacji

pojedyncze dozowanie rękawic ułatwia ich szybsze
zakładanie

brak możliwości dotykania innych rękawic
w trakcie ich wyjmowania z opakowania

kompaktowa konstrukcja umożliwia zamontowanie
uchwytu na ścianie oszczędzając miejsce na blacie
roboczym oraz izolując od potencjalnie zakażonych
powierzchni

najbardziej krytyczne powierzchnie rękawicy - dłoń
oraz palce - zabezpieczone przed skażeniem

Cuff FIRST
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MRSA

Pseudomonas

Wyzwania w kontroli zakażeń szpitalnych

Norovirus

Powodów stosowania
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