
Assortiment

Glovex ultra tex

Omschrijving
Artikel-
nummer

Inhoud 
per doos

Inhoud 
verzendkarton

Z-index-
nummer

Small - per 100 46480-00 1 10 x 1 15146723

Medium - per 100 46481-00 1 10 x 1 15146715

Large - per 100 46482-00 1 10 x 1 15146707

Extra large - per 100 46483-00 1 10 x 1 15146685

Latex, disposable onderzoekshandschoen

Glovex® ultra tex

Eigenschappen en functies

Glovex ultra tex is zowel aan de linker- als aan 
de rechterhand te dragen. De handschoen is 
geruwd voor een goede grip. Dit maakt de 
handschoen comfortabel, houdt de tastzin 
optimaal en hindert de bewegingsvrijheid van 
de handen nauwelijks. De boord van de 
handschoen is voorzien van een rolrand.

Glovex ultra tex is poedervrij, waardoor geen 
poederresten achterblijven op de handen.

Glovex ultra tex handschoenen zijn verpakt in 
een dispenserdoos van 100 stuks en 
verkrijgbaar in vier maten.

Toepassingen

• Als infectie-preventie bij verbandwisselingen 
van wonden

• Bij reinigingswerkzaamheden in het algemeen 
en het reinigen van besmet instrumentarium 
of materiaal in het bijzonder

• Bij gebruik van huidonvriendelijke en/of licht 
agressieve stoffen, zoals oplosmiddelen

• Bij toediening van rectale medicijnen of 
laxantia

• Ter bescherming van verpleegkundigen bij het 
oplossen van intraveneuze medicatie

• Ter bescherming bij de uitvoering van diverse 
handelingen waarbij kans bestaat op contact 
met besmettelijk materiaal 

Hierbij moet worden opgemerkt dat Glovex 
handschoenen slechts gedurende korte tijd 
bescherming kunnen bieden tegen de inwerking 
van zeer agressieve stoffen, zoals cytostatica.



Assortiment

Glovex ultra vinyl

Omschrijving
Artikel-
nummer

Inhoud 
per doos

Inhoud 
verzendkarton

Z-index-
nummer

Small - per 100 45587-00 1 10 x 1 14883147

Medium - per 100 45588-00 1 10 x 1 14883139

Large - per 100 45589-00 1 10 x 1 14883120

Vinyl, disposable onderzoekshandschoen

Glovex® ultra vinyl

Eigenschappen en functies

Glovex ultra vinyl is een wegwerphandschoen 
gemaakt van polyvinylchloride en is zowel aan 
de linker- als aan de rechterhand te dragen.  Het 
ultra vinyl is zeer zacht, wat bevordelijk is voor 
de goede pasvorm van de handschoen.  
Dit maakt de handschoen comfortabel, houdt de 
tastzin optimaal en hindert de 
bewegingsvrijheid van de handen nauwelijks. 
De boord van de handschoen is voorzien van 
een rolrand.

Glovex ultra vinyl is poedervrij, waardoor geen 
poederresten achterblijven op de handen.  
De handschoen is een alternatief bij 
overgevoeligheid voor latex. 

Glovex ultra vinyl handschoenen zijn verpakt in 
een dispenserdoos van 100 stuks en 
verkrijgbaar in drie maten.

Toepassingen

• Als infectie-preventie bij verbandwisselingen 
van wonden

• Bij reinigingswerkzaamheden in het algemeen 
en het reinigen van besmet instrumentarium 
of materiaal in het bijzonder

• Bij gebruik van huidonvriendelijke en/of licht 
agressieve stoffen, zoals oplosmiddelen

• Bij toediening van rectale medicijnen of 
laxantia

• Ter bescherming van verpleegkundigen bij het 
oplossen van intraveneuze medicatie

• Ter bescherming bij de uitvoering van diverse 
handelingen waarbij kans bestaat op contact 
met besmettelijk materiaal

Hierbij moet worden opgemerkt dat Glovex 
handschoenen slechts gedurende korte tijd 
bescherming kunnen bieden tegen de inwerking 
van zeer agressieve stoffen, zoals cytostatica.

an Essity brand
Leukoplast®,


