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Microflex® 93-833
OCHRANA PROTI CHEMIKÁLIÍM A
KAPALINÁM NITRIL POSTŘIK

STYLE #

93-833 Nitril

COATING
MATERIAL

GRIP
DESIGN

CUFF
STYLE COLOUR AQL

POW-
DER-
FREE

EN SIZE LENGTH
MM

THICKN-
ESS MM PACKAGING

Zdrsnělé
prsty Obroubená Modrá 0.65 Ano

5.5 - 6, 6.5 -
7, 7.5 - 8,
8.5 - 9, 9.5 -
10

240 0.07 Viz. níže

DESCRIPTION
• Jsou určeny pro snižování únavy rukou a pomáhají

pracovníkům být produktivnější při vynaložení menší svalové
síly. Jsou prvními vyšetřovacími rukavicemi, které získaly
Certifikát ergonomie od U.S. Ergonomics, vůdce v
ergonomických standardech v odvětví. Microflex 93-833
pomáhají chránit pracovníky před syndromem karpálního tunelu
a minimalizují rizikové faktory vedoucí k pracovním úrazům
způsobeným nedostatečnou ergonomií. 

• Díky tloušťce 0,07 mm na dlani a našemu pokročilému
patentovanému nitrilovému složení, které přináší zlepšenou
dotykovou citlivost, vznikly pohodlnější a lehčí rukavice v
porovnání s většinou ostatních vyšetřovacích rukavic.

• Jsou až o 60 % odolnější než přední nitrilové značky a až o
90 % odolnější než přední latexové značky. Tyto překvapivě
tenčí a lehčí vyšetřovací rukavice poskytují uživatelům
spolehlivou dlouhou životnost.

• Díky tomu, že nastavují standard v akceptovatelné úrovni dírek,
který je ještě nižší než už tak velmi přísná úroveň definovaná
regulatorními orgány, poskytují spolehlivou ochranu proti vzniku
dírek a dalším kvalitativním problémům. 

• Neobsahují žádný přírodní latex ani pudr, takže pomáhají
chránit uživatele před alergiemi, podrážděním a vysušováním
pokožky.

Certifikované ergonomické nitrilové vyšetřovací
rukavice
PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS
• Analytické testování/měření
• Biotechnologie
• Zpracování mléka
• Zpracování potravin
• Manipulace s náročnými díly
• Laboratorní analýzy
• Laboratorní testování
• Úkony lehké montáže
• Lehké úkony údržby a úklidu
• Lakovny a nástřik barev
• Farmaceutická výroba
• Příprava farmaceutických produktů
• Ochrana před krví a jinými tělními tekutinami
• Vyšetřování pacientů

KATEGORIE III

PACKAGING
2500 rukavic na karton; 250 rukavic v zásobníku; 10 zásobníků na
přepravní karton
Velikost 9.5: 2300 rukavic na karton; 230 rukavic v zásobníku


