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Microflex® 93-833

OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI I CIECZAMI NITRYL ROZPRYSK

STYLE #

93-833 Nitryl
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DESCRIPTION
• Opracowane z myślą o zmniejszeniu zmęczenia dłoni i

zapewnieniu większej wydajności pracy przy równoczesnym
ograniczeniu intensywności pracy mięśni. Jako pierwsze
rękawice diagnostyczne, które uzyskały certyfikat
potwierdzający ergonomiczność od firmy U.S. Ergonomics —
branżowego lidera w dziedzinie norm ergonomicznych —
rękawice Microflex 93-833 pomagają w zapewnianiu
pracownikom ochrony przed zespołem cieśni nadgarstka oraz
ograniczają czynniki ryzyka związane z powstawaniem urazów,
co ułatwia tworzenie ergonomicznych miejsc pracy. 

• Są wygodniejsze i lżejsze w porównaniu z innymi rękawicami
diagnostycznymi, dzięki grubości 0,07 mm w obszarze dłoni
oraz zaawansowanemu, opatentowanemu składowi nitrylu,
który zapewnia większą wrażliwość dotykową.

• Rękawice diagnostyczne, które są do 60% mocniejsze od
wiodących marek rękawic nitrylowych oraz nawet do 90%
mocniejsze od wiodących marek rękawic lateksowych, a
ponadto w zaskakujący sposób są cieńsze i lżejsze,
zapewniając noszącym je osobom niezawodną wytrzymałość
oraz trwałość.

• Zapewniają skuteczną ochronę przed zagrożeniami związanymi
z obecnością mikrootworów, ponieważ wskaźniki ilości
mikrootworów są jeszcze niższe niż przewidują i tak już
rygorystyczne normy ustalane przez organizacje nadzorujące. 

• Rękawice nie zawierają naturalnej gumy lateksowej ani pudru,
co pomaga w zapewnianiu noszącym je osobom ochrony przed
alergiami, podrażnieniami oraz wysuszeniem skóry.

Certyfikowane ergonomiczne rękawice diagnostyczne
z nitrylu
PRIMARY INDUSTRIES

IDEAL APPLICATIONS
• Testy analityczne/pomiary
• Przemysł biotechnologiczny
• Przetwórstwo nabiału
• Przetwórstwo żywności
• Praca z drobnymi elementami
• Analizy laboratoryjne
• Badania laboratoryjne
• Lekkie prace montażowe
• Lekkie prace konserwacyjne i porządkowe
• Warsztaty lakiernicze
• Produkcja w branży farmaceutycznej
• Przygotowywanie produktów farmaceutycznych
• Ochrona przed krwią i innymi płynami ustrojowymi
• Badanie pacjentów

KATEGORIA III

PACKAGING
2500 rękawic w kartonie wysyłkowym; 250 rękawic w
dystrybutorze; 10 dystrybutorów w kartonie wysyłkowym
Rozmiar 9.5: 2300 rękawic w kartonie wysyłkowym; 230 rękawic w
dystrybutorze


