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Rukavice nitrilové Sempercare®Nitrile

Sempercare®Nitrile je vyšetřovací rukavice v barvě modré s rolovaným okrajem a nabízí odolnost a
ochranu zároveň. Je to výrobek pro kritické zacházení s určitými chemikáliemi a cytostatiky. Je vysoce
odolná proti protržení, neobsahuje proteiny přírodního latexu a proto je vhodná pro alergiky typu I.
Vhodná pro použití v nemocnicích, laboratořích a farmacii.

Kat.číslo
39883
45020
45021
45022
47183

Popis produktu
Rukavice nitrilové Sempercare®Nitrile: modré, nepudrované, XS; ktn(10x100ks)
Rukavice nitrilové Sempercare®Nitrile: modré, nepudrované, S; ktn(10x100ks)
Rukavice nitrilové Sempercare®Nitrile: modré, nepudrované, M; ktn(10x100ks)
Rukavice nitrilové Sempercare®Nitrile: modré, nepudrované, L; ktn(10x100ks)
Rukavice nitrilové Sempercare®Nitrile: modré, nepudrované, XL; ktn(10x90ks)

Rukavice nitrilové Sempercare® Velvet

Sempercare® Velvet je sametově měkkou a velmi lehkou alternativou rukavic bez latexu pro ty, kteří
hledají rukavice s výjimečnou kombinací dobrých hmatových vlastností a pevnosti. Inovativní, nová
receptura materiálu dovoluje při snížené tloušťce stěny maximální ochranu před infekcí a kromě toho
nabízí vynikající pohodlí při nošení. Sametově hebký levandulově modrý materiál přilne jako druhá
kůže a hodí se zvláště pro osoby s citlivou nebo namáhanou pokožkou.

Kat.číslo
106401
106402
106403
106404
106405

Popis produktu
Rukavice nitrilové Sempercare® Velvet: modré, nepudrované, XS; ktn(10x200ks)
Rukavice nitrilové Sempercare® Velvet: modré, nepudrované, S; ktn(10x200ks)
Rukavice nitrilové Sempercare® Velvet: modré, nepudrované, M; ktn(10x200ks)
Rukavice nitrilové Sempercare® Velvet: modré, nepudrované, L; ktn(10x200ks)
Rukavice nitrilové Sempercare® Velvet: modré, nepudrované, XL; ktn(10x180ks)
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Rukavice nitrilové Sempercare®Nitrile Skin2

Vyšetřovací rukavice Sempercare® Nitrile skin² je levandulově modrá rukavice s rolovaným okrajem. Dobrá
hmatová citlivost je vedle komfortu nošení a příjemnosti k pokožce významným kritériem hodnocení při
výběru správné vyšetřovací rukavice. Sempercare Nitrile Skin² kombinuje tyto vlastnosti do jedinečné,
výjimečně lehké rukavice. Nabízí díky inovativnímu měkkému materiálu vysoký komfort nošení. Protože
neobsahuje proteiny přírodního latexu, je vhodná pro alergiky typu I. Vhodná pro použití v nemocnicích,
soukromých ordinacích, ošetřovatelské oblasti, laboratořích, farmacii a kontakt s potravinami.

Kat.číslo

Popis produktu

32 615
30 802
30 803
30 804
30 818

Rukavice nitril. Sempercare®Nitrile Skin2: fialové, nepudr., XS; ktn(10x200ks)
Rukavice nitril. Sempercare®Nitrile Skin2: fialové, nepudr., S; ktn(10x200ks)
Rukavice nitril. Sempercare®Nitrile Skin2: fialové, nepudr., M; ktn(10x200ks)
Rukavice nitril. Sempercare®Nitrile Skin2: fialové, nepudr., L; ktn(10x200ks)
Rukavice nitril. Sempercare®Nitrile Skin2: fialové, nepudr., XL; ktn(10x180ks)

Rukavice nitrilové Sempercare®Nitrile Shine+

Sempercare®Nitrile Shine+ je nitrilová vyšetřovací rukavice v bílé barvě s rolovaným okrajem. Nabízí odolnost a
ochranu zároveň. Je to výrobek pro kritické zacházení s určitými chemikáliemi a cytostatiky.
Vysoce odolná proti protržení, neobsahuje proteiny přírodního latexu a je tedy vhodná pro alergiky typu I.
Vhodná pro použití v nemocnicích, laboratořích a farmacii.

Kat.číslo
32 920
32 921
32 922
32 923

Popis produktu
Rukavice nitril.
Rukavice nitril.
Rukavice nitril.
Rukavice nitril.

tel.: +420 731 476 698
+420 731 476 638

Sempercare®Nitrile Shine+: bílé, nepudrované, S; ktn(10x150ks)
Sempercare®Nitrile Shine+: bílé, nepudrované, M; ktn(10x150ks)
Sempercare®Nitrile Shine+: bílé, nepudrované, L; ktn(10x150ks)
Sempercare®Nitrile Shine+: bílé, nepudrované, XL; ktn(10x135ks)
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Rukavice latexové Sempercare®edition

Sempercare®edition je vyšetřovací rukavice, nesterilní, bezpudrové, v bílé barvě s rolovaným
okrajem, z přírodního latexu. Tato vyšetřovací rukavice byla vyvinuta s pohodlnější přiléhavostí pro
příjemnější nošení. Povrch rukavice umožňuje dobrý úchop. Syntetická vnitřní vrstva zajišťuje snadné
a rychlé navlékání a je velice příjemná k pokožce. Je vysoce odolná proti protržení a hodí se pro
použití v nemocnicích, soukromých ordinacích, dentální oblasti, ošetřovatelské oblasti, laboratořích,
farmacii a kontakt s potravinami.

Kat.číslo

Popis produktu

30635
30638
30637
30636
30634

Rukavice latexové Sempercare®edition: bílé, nepudrované, XS; ktn(10x100ks)
Rukavice latexové Sempercare®edition: bílé, nepudrované, S; ktn(10x100ks)
Rukavice latexové Sempercare®edition: bílé, nepudrované, M; ktn(10x100ks)
Rukavice latexové Sempercare®edition: bílé, nepudrované, L; ktn(10x100ks)
Rukavice latexové Sempercare®edition: bílé, nepudrované, XL; ktn(10x90ks)

tel.: +420 731 476 698
+420 731 476 638
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