BLACK-FIRE*
Poedervrije nitrile onderzoekshandschoenen
4
DE HANDSCHOEN
DIE
DUBBEL WERK DOET
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Als eerstehulpverlener hebt u meer dan
één taak. Nu hebben uw handschoenen
dat ook. De nieuwe BLACK-FIRE* nitrile
onderzoekshandschoen beschermt u bij
het werken met patiënten en wanneer u
het verkeer moet omleiden. De handschoen
waarschuwt u zelfs als er een gevaarlijke
2
5
scheur
in zit.
Aan twee kanten te dragen
De BLACK-FIRE* handschoen beschikt over
een zwarte kant en een opvallende oranje
kant. Deze is handig voor het omleiden van
verkeer en in situaties met slecht zicht.
Breukdetectie
Dankzij de gepatenteerde QUICK CHECK*
technologie ontdekt u snel waar scheuren en
beschadigingen de bescherming aantasten.
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Eerstehulpverleners
moeten op elke situatie 6
zijn voorbereid. De innovatieve BLACK-FIRE*
handschoenen van Halyard helpen u daarbij
en bieden u de dubbele bescherming die
u zoekt in een handschoen.

BLACK-FIRE*
Poedervrije nitrile onderzoekshandschoenen

BLACK-FIRE* NITRILE ONDERZOEKSHANDSCHOENEN ZIJN ONTWORPEN
VOOR SUPERIEURE BESCHERMING
EN VEILIGHEID.

BLACK-FIRE* Nitrile onderzoekshandschoenen

• Gepatenteerde samenstelling met nitril voor
optimaal comfort en sterkte
• Bevat geen natuurlijke latex

BLACK-FIRE* hand
schoenen kunnen aan
twee kanten worden
gedragen. Draag de
oranje kant naar buiten
toe in situaties waarbij
zichtbaarheid van groot
belang is.

Verpakking

X-Small

150 stuks/doos 10 dozen/verpakking

45257

Small

150 stuks/doos 10 dozen/verpakking

45258

Medium

150 stuks/doos 10 dozen/verpakking

45259

Large

150 stuks/doos 10 dozen/verpakking

45260

X-Large

140 stuks/doos 10 dozen/verpakking

Diktemetingen¥

MM

Middelvinger:

0,14

Handpalm:

0,10

Manchet:

0,09

Gemiddelde lengte:

> 242mm

¥

gebaseerd op een medium handschoen

Fysieke eigenschappen
Voor veroudering
Gemiddelde kracht tot breekpunt:

9N

Breukrek:

650%

Na veroudering

QUICK CHECK* technologie
BLACK-FIRE* hand
schoenen beschikken over
de gepatenteerde QUICK
CHECK* technologie
waarmee u eenvoudig
scheuren kunt ontdekken,
doordat de opvallende
oranje binnenlaag dan
zichtbaar wordt.

Maat

45256

Productspecificaties

Twee handschoenen in één
RAABREEKMO OMKEERBAAR

Artikel

Gemiddelde kracht tot breekpunt:

11 N

Breukrek:

550%

Kwaliteitsnormen
CE-gemarkeerd product op basis van richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.
Klasse van het hulpmiddel: I
Voldoet aan EN 455, EN 374 en EN 420
PPE Cat III en goedgekeurd voor verwerking van levensmiddelen.
Gefabriceerd conform kwaliteitssystemen ISO 13485 en ISO 9001.

AQL - EN455-1
Aanvaardbaar kwaliteitsniveau

Let op: Deze onderzoekshandschoenen bieden geen bescherming
tegen hitte of brand. Gebruik ze daarom niet in situaties waarin u
wordt blootgesteld aan vuur, vlammen of andere hittebronnen.

1.0

Patent aangevraagd

Ga voor meer informatie over BLACK-FIRE*
handschoenen naar www.halyardhealth.nl
KNOWLEDGE NETWORK* Klinische voorlichting
Deskundige klantenservice
Professionele buitendienst
Hulpmiddelen & best practices
Klinisch onderzoek
Streven naar perfectie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met de klantenservice van Halyard:
Tel: 0800 023 10 79 (gratis uit NL)
Fax: 0800 023 10 78 (gratis uit NL)
Tel: 0800 78 775 (gratis uit BE)
Fax: 0800 78 774 (gratis uit BE)
customerservice.bnl@hyh.com
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