BRIGHTWAY® POEDERVRIJE NITRIL ONDERZOEKSHANDSCHOENEN, NIET-STERIEL, 100 STUKS

De niet-steriele poedervrije nitril onderzoekshandschoenen Brightway® 100
stuks zijn hoogwaardige wegwerphandschoenen, gemaakt van stevig nitril.
Dankzij het speciaal ontwikkelde materiaalmengsel beschermt deze
handschoen tegen chemische spatten, maar biedt tegelijkertijd een goede
tastgevoeligheid en een stevige greep.
Dankzij het zachte materiaal zit de handschoen comfortabel op de huid en de
verlengde manchet beschermt ook de pols. Ook producten, die met de
wegwerphandschoenen verwerkt worden, zijn beschermd, omdat deze
siliconenvrij is en dus ook voor het werken met levensmiddelen geschikt is.
Door hun uitstekende materiaaleigenschappen kunnen nitril handschoenen in
de meest uiteenlopende situaties worden gebruikt, zoals bij
verpleegwerkzaamheden, wondverzorging, op zeer besmettelijke plaatsen
zoals MRSA en norovirussen, in het huishouden, in de keuken, enz. De
nauwsluitende schacht met een stevige rolrand biedt extra veiligheid tegen
het binnendringen van vloeistoffen. Het materiaal is bijzonder elastisch en
scheurvast, biedt een optimale pasvorm en een hoge gripveiligheid.
Hoge kwaliteit (afmetingen, scheurvastheid en biocompatibiliteit voldoen aan
EN 455 1-4, testzwaarte AQL1.5). Goedgekeurd voor de bereiding en
behandeling van alle soorten voedsel (direct contact op korte termijn).
Bescherming tegen het binnendringen van chemicaliën en micro-organismen
volgens EN374:1-5. PPE Cat III.Kleuren Blauw, Wit of Lavendel.
Handschoenlengte ca. 24 cm, inhoud 100 stuks per verpakking.

Brightway is een hoogwaardige fabrikant uit
Maleisië die sinds 1988
medische handschoenen
produceert. Zij produceren
verschillende soorten handschoenen onder hun eigen
merk en ook als OEMproducent voor bv. Kimberly
Clark.
Brightway heeft een totaal
van 52 productielijnen met
een capaciteit van 340 miljoen handschoenen per
maand. Een totaal personeelsbestand van 2500
medewerkers, productinnovatie en proces-verbeteringen
zijn hun sleutel om aan de
behoeften van de klanten te
voldoen en hun status als
hoogwaardige handschoenenproducent te behouden.

BRIGHTWAY® POEDERVRIJE NITRIL ONDERZOEKSHANDSCHOENEN, NIET-STERIEL, 100 STUKS

Materiaal:

Normen:

100% Nitril, blauw

EU MDD klasse I niet-steriel
EU MDR-verordening 2017/745

Afmetingen en materiaaldikte:

EU-Richtlijn 93/42/EEG Bijlage V

ASTM D6319-10

EU 2016/425 Module D (PBM categorie III)

o Vingertoppen 0,12 mm (+/- 0,02 mm)

EN 420:2003 + A1:2009

o Palmen 0,09 mm (+/- 0,02 mm)

EN 455:1-4 (1:AQL 1,5)

o Manchetten 0,07 mm (+/- 0,02 mm)

EN 374-1:2016 Type C(K)
EN 16523-1:2015

Kan aan beide zijden worden gebruikt

EN 374-4:2013

Totale lengte 245 mm

EN 374:5:2016 (VIRUS)

Vingertoppen met textuur

EN 1186
ISO 13485:2016

Beschikbare maten:

ISO 9001:2015

S 86 mm - 3,3 Gram

FDA 510 (k) K990878

M 96 mm - 3,6 Gram
L 109 mm - 4,3 Gram
XL 116 mm - 4,6 Gram

EU vertegenwoordiger Brightway:
S.B. Pharma GmbH, Köln, Duitsland
EU-kennisgevingsorganen:
2777 SATRA Technology Ireland BSI Assurance UK Ltd

COBAMED is een totaalleverancier van persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM's) en medische
hulpmiddelen. Wij bieden onze klanten directe en
onmiddellijke toegang tot de productie van producten van
hoge kwaliteit in grote hoeveelheden tegen concurrerende
prijzen, terwijl wij zorgen voor de nodige kwaliteitsborging, inspectie, logistiek en financiële processen.
Ons wereldwijde netwerk van betrouwbare servicepartners
en fabrikanten helpt onze klanten snel en zonder risico
toegang te krijgen tot een breed scala aan
kwaliteitsproducten.

COBAMED
T:+31 657765304

De productspecificaties zijn gebaseerd op informatie die door de
fabrikant van de beschreven producten is verstrekt. Cobamed aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor fouten in deze informatie.

COBAMED wordt ondersteund door haar wereldwijde
kantoren in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk,
Turkije, de VS, Colombia, Chili, Argentinië, Uruguay,
India, Maleisië, Thailand en China.
Wij nemen duurzaamheid serieus en zetten ons in voor
traceerbaarheid op hoog niveau. We werken samen met
betrouwbare fabrikanten om kwaliteit en ethische productie te garanderen. Als deelnemer aan het UN Global
Compact volgen wij de Sustainable Development Goals
van de VN als leidraad om een beter bedrijf op te bouwen
en samen met onze partners aan een betere wereld te
werken.

Cootjans Beheer BV
Dommelstraat 14
5551 TA Valkenswaard, Nederland

info@cobamed.com
www.cobamed.com

