
Superieure handbescherming
voor elke toepassing
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Vanaf de invoering van 

chirurgische handschoenen 

voor eenmalig gebruik in de 

jaren 50 is Ansell dankzij haar 

innovaties toonaangevend op 

dit domein. 

Later werd het bedrijf een ware 

pionier in de verkoop van 

synthetische, versnellervrije 

chirurgische handschoenen. 

Meer recent heeft Ansell een 

belangrijke rol gespeeld in de 

omschakeling van gepoederde 

naar poedervrije handschoenen 

en van poedervrije naar synthe-

tische handschoenen.

Verder onderzoek door Ansells 

R&D-departement is gericht op 

de ontwikkeling van nieuwe 

generaties handschoenen in 

natuurlatex en synthetische 

materialen. Al deze verwezenlij-

kingen hebben bijgedragen tot 

de solide reputatie die Ansell 

geniet als leverancier van 

hoogwaardige, innoverende 

medische handschoenen. 

[Gammex® handschoenen]

Ansell Healthcare
Deskundig in handbescherming

Ansell Healthcare is wereldwijd een leider in handbescherming voor medisch personeel.
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[Gammex® handschoenen]

Gammex®

Een handschoen voor elke toepassing

Gammex®

Algemene chirurgie 

De Gammex®-handschoen biedt 
een optimale combinatie van comfort en 
gebruiksgemak. De microstructuur op de buitenkant 
verhoogt de grip op de instrumenten, zowel in een 
vochtige als een droge omgeving. De handschoen is 
gepoederd om aan- en uittrekken – ook bij dubbel 
handschoengebruik – te vergemakkelijken.

Gammex® PF 
HydraSoft® 
Algemene chirurgie 

De revolutionaire nieuwe HydraSoft®-technologie 
van Ansell houdt vocht vast en hydrateert 

de huid. Ze compenseert de negatieve 
gevolgen van langdurig hand-

schoengebruik en frequent 
contact met sterke bacterie-

dodende middelen.

Gammex® PF 
HyGrip™ 
Orthopedische chirurgie  

De poedervrije Gammex® PF 
HyGrip™-handschoen verzekert 
chirurgen in alle omstandigheden 
van een stevige, precieze grip op hun 
instrumenten wat comfort en veiligheid ten goede 
komt. De handschoen is ideaal voor orthopedische 
toepassingen waarbij een uitstekende grip cruciaal is. 
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Gammex® PF 
Algemene chirurgie 

De Gammex® PF-handschoen is het 
resultaat van Ansells exclusieve 
poedervrije technologie. Zelfs met 
vochtige handen is ze gemakkelijk aan 
te trekken. De microstructuur met 

siliconen op de buitenkant garandeert een 
vaste grip, terwijl de coating het gemakkelijker 

maakt om twee handschoenen over elkaar aan te 
trekken voor extra bescherming. Gammex® PF is ook 
verkrijgbaar in een extra grote versie, maat 9,5. 
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Gammex® Gammex® PF
Gammex® PF 
HydraSoft®

Gammex® PF 
HyGrip™

Toepassingen

- Algemene
chirurgie

- Algemene
chirurgie

- Algemene
chirurgie

- Orthopedische 
chirurgie

- Traumachirurgie

- Cardio-
thoraxchirurgie

Belangrijkste 
kenmerken en 

voordelen 

- Veiligheid

- Comfort

- Goede grip

- Comfort
en gevoeligheid

- Gemakkelijk aan- 
en uit te trekken, 
ook bij dubbel 
handschoen-
gebruik

- Comfort en meer 
zachtheid

- Houdt de huid 
vochtig en hydra-
teert ze

- Gemakkelijk aan- 
en uit te trekken, 
ook bij dubbel 
handschoenge-
bruik

- Verbeterde grip

- Comfort
en gevoeligheid

- Gemakkelijk aan- 
en uit te trekken, 
ook bij dubbel 
handschoen-
gebruik. Te gebrui-
ken als bovenhand-
schoen

Materiaal Natuurrubberlatex Natuurrubberlatex Natuurrubberlatex Natuurrubberlatex

Kleur Wit Wit Wit Doorschijnend wit 

Dikte(4) (mm) 0,235 0,220 0,220 0,220

Oppervlakte 
binnenzijde

Gepoederd Poedervrije
polymeercoating 
(polyurethaan)

Poedervrije
polymeercoating 

(HydraSoft®)

Poedervrije
polymeercoating 
(polyurethaan)

Barrière-
bescherming

(gaatjes)

AQL 1,0(5) AQL 1,0(5) AQL 1,0(5) AQL 1,0(5)
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   Chirurgische handschoenen PBM
handschoen

Gammex® PF 
Underglove

Gammex® PF 
Micro-Thin®

Gammex® PF 
Sensitive™

Gammex® PF 
Isoderm®

Gammex® PF 
DermaPrene®

Gammex® PF 
XP™

- Bij het dragen
van twee hand-
schoenen over 
elkaar wanneer 
er gevaar bestaat 
voor percutane 
blootstelling aan 
door bloed overge-
dragen ziektever-
wekkers

- Microchirurgie: 
neuro-, hart-, 
oftalmo-, 
microvasculaire, 
ENT-, plastische, 
reconstructieve 
en handchirurgie

- Microchirurgie: 
neuro-, hart-, 
oftalmo-,
microvasculaire, 
ENT-, plastische, 
reconstructieve 
en handchirurgie

- Algemene
chirurgie

- Kinderverzorging 
en urgentie- of 
hulpdiensten

- Algemene
chirurgie

- Kinderverzorging 
en urgentie- of 
hulpdiensten

- Persoonlijk be-
schermingsmiddel 
(PBM) 
Werken met 
cytostatica (GEEN 
chirurgische hand-
schoen)

- Gemakkelijk aan- 
en uit te trekken, 
ook bij dubbel 
handschoen-
gebruik

- Houdt de huid 
vochtig en hydra-
teert ze

- Hogere bescher-
ming in combinatie 
met een andere 
handschoen

- Verbeterde vinger-
gevoeligheid en 
grip

- Gemakkelijk aan- 
en uit te trekken

- Goede scheur-
weerstand

- Beperkt de 
nadelen van licht-
refl ecties

- Superieure
gevoeligheid
en comfort

- Beperkt de 
nadelen van licht-
refl ecties

- Bevat geen 
proteïnen van 
natuurrubberlatex 
(voorkomt aller-
gieën van Type I)

- Uitstekende
pasvorm

- Hoge gevoeligheid 
en veilig werken 

- Lage hoeveelheid 
restchemicaliën

- Bevat geen 
proteïnen van 
natuurrubberlatex 
(voorkomt aller-
gieën van Type I) 
en bevat geen che-
mische versnellers 
(beperkt het risico 
op allergieën van 
Type IV)

- Uitstekende grip

- Hoge scheur-
weerstand

- Goede chemische 
weerstand

- Onder
gecontroleerde 
dynamische 
omstandigheden(3) 
getest met de 
meest gebruikte 
cytostatica

- Verbeterde grip

- Geoptimaliseerde 
dikte van
de latexlaag

Natuurrubberlatex Natuurrubberlatex Natuurrubberlatex Synthetisch
polyisopreen

Neopreen Natuurrubberlatex

Groen Lichtbruin Lichtbruin Lichtgroen Groen Blauw

0,215 0,185 0,170 0,230 0,185 0,260

Poedervrije
polymeercoating 

(HydraSoft®)

Poedervrije
polymeercoating 
(polyurethaan)

Poedervrij
Gechlorineerd

Poedervrije
polymeercoating 
(polyurethaan)

Poedervrije
polymeercoating 
(polyurethaan)

Poedervrije
polymeercoating 
(polyurethaan)

AQL 1,0(5) AQL 1,0(5) AQL 1,0(5) AQL 1,0(5) AQL 1,0(5) AQL 1,0(5)

(3) Zie de Ansell ACPP brochure voor meer informatie over dynamische testprocedures.
(4) Dikte van één enkele laag, gemeten aan de vinger, in mm.
(5) Kwaliteitscontrole bij uiteindelijke vrijgave uit productie (waterlektest) volgens Inspectieniveau I AQL 1,0

– strenger dan en dus conform EN 455-1 (Inspectieniveau I AQL 1,5).   
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Gammex® PF 
Underglove 
Twee handschoenen over elkaar 

Wanneer handschoenen 
geperforeerd worden, loopt het 
medisch personeel het risico om percutaan 
blootgesteld te worden aan door bloed overgedragen 
ziekteverwekkers zoals hepatitis (HBV & HCV) en HIV. 
Bij gebruik van Gammex® PF Underglove onder een 
andere handschoen daalt dit risico met een factor 10(2).

Gammex® PF 
Sensitive™  
Microchirurgie 

De poedervrije Gammex® PF Sensitive™ handschoen 
werd specifi ek ontwikkeld om te voldoen aan de 

hoge eisen van de microchirurgie. De dunste 
handschoen van de Gammex®-reeks (25% 
dunner dan standaard poedervrije chirur-
gische latexhandschoenen) garandeert in 

combinatie met de lichte oppervlaktestructuur 
de hoogste graad van vingergevoeligheid en een 

vaste grip op de instrumenten, in alle omstandigheden.

Gammex® PF 
DermaPrene® 
(bevat geen versnellers of latex) 
Algemene chirurgie 

Deze chirurgische handschoen is 
voor medisch personeel en patiënten 
de ideale oplossing om allergieën van 
Type I te voorkomen en het risico op 
allergieën van Type IV te minimaliseren. 
De poedervrije handschoen vermindert ook de kans 
op dermatitis voor de drager en het gevaar voor 
granuloma of adhesie voor de patiënten.

Gammex® PF 
Micro-Thin®  
Microchirurgie

De poedervrije chirurgische handschoen Gammex® PF 
Micro-Thin® werd specifi ek voor microchirurgie ontwik-
keld. Ze is 15% dunner dan standaard poedervrije chirur-

gische latexhandschoenen. De handschoen combineert 
een goede vingergevoeligheid met uitstekende 

barrière-eigenschappen. De speciale 
microstructuur op de buitenkant vergroot 
de grip voor een betere controle in zowel 

vochtige als droge omstandigheden. 

Gammex® PF 
IsoDerm®  
(latexvrij) 
Algemene chirurgie

Deze chirurgische handschoen werd 
ontwikkeld voor alle zorgverleners en 
patiënten met een latexallergie van Type I. Deze 
synthetische handschoen wordt sterk aanbevolen als 
voorzorgsmaatregel voor urgentie- en hulpdiensten 
en meer bepaald voor kinderverzorging.  

Gammex® PF 
XP™  
Werken met cytostatica

 (geen chirurgie)  

Door het stijgend aantal kankerpatiënten komt 
het medisch personeel steeds vaker in contact met 
gevaarlijke cytostatica. Na uitgebreid onderzoek 
heeft Ansell de handschoen Gammex® PF XP™ 
(“extra protection”) ontwikkeld, met een zeer hoge 
graad van ondoordringbaarheid voor cytostatica.
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(2) Preventing disease in the operating room. Panel discussion.
American College of Surgeons Spring Meeting. April 29, 1998.
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Ondanks het risico op allergieën 

is natuurrubberlatex nog steeds 

het meest gebruikte materiaal 

voor de productie van medische 

handschoenen.  

Handschoenen met een laag 

latexproteïnegehalte ontwikkelen 

kan een oplossing zijn. Maar dan 

duikt er een nieuwe uitdaging op, 

nl. het vinden van een gepaste 

methodologie die voldoende 

accuraat het allergeengehalte 

kan meten, aangezien zelfs zeer 

kleine fragmenten van proteïnen 

al allergische reacties kunnen 

veroorzaken.

De immunologische test FITkit® 

(FITkit® is een merk van 

 Quattromed) staat bekend als de 

meest accurate methode om 

allergenen van natuurrubberlatex 

op te sporen. Ze toont de 

aanwezigheid aan van de vier 

meest belangrijke allergenen die 

een rol spelen in de ontwikkeling 

van  natuurrubberlatexallergie: 

Hev b 1, Hev b 3, Hev b 5 en 

Hev b 6.02. Ansell gebruikt nu 

standaard deze methode om het 

latexallergeengehalte van de 

handschoenen te bepalen.

Gammex® 

handschoenen
Kwaliteitshandschoenen
voor zorgverleners
Allergenen beperken en meten

Legende: 
ND = Niet detecteerbaar: ‘Niet detec-
teerbaar’ allergeengehalte betekent niet 
dat er geen allergenen zouden voorkomen, 
maar wel dat het allergeengehalte onder de 
detectiedrempel van de meetmethode en de 
apparatuur ligt.
NA = Niet beschikbaar: ‘Niet beschikbaar’ 
betekent dat de test niet werd uitgevoerd. 
Gammex® PF IsoDerm® en Gammex® PF 
DermaPrene® zijn niet van NRL gemaakt en 
bevatten dus geen allergenen (Hev).

Tabel 2: Classifi catie van allergeengehalte.

Detectielimieten

Hev b 1 0,050 μg/g

Hev b 3 0,050 μg/g

Hev b 5 0,025 μg/g

Hev b 6.02 0,025 μg/g

Producten
In μg/g

Allergeengehalte
Hev b 1 Hev b 3 Hev b 5 Hev b 6.02

Gammex® ND 0,56 0,05 ND Matig

Gammex® PF ND ND ND ND Zeer laag

Gammex® PF HyGrip™ ND ND ND ND Zeer laag

Gammex® PF HydraSoft® ND ND ND ND Zeer laag

Gammex® PF Micro-Thin® ND ND ND ND Zeer laag

Gammex® PF Sensitive™ ND 0,11 ND ND Laag

Gammex® PF Underglove ND ND 0,08 ND Laag

Gammex® PF XP™ ND ND ND ND Zeer laag

Gammex® PF IsoDerm® NA NA NA NA Niet beschikbaar

Gammex® PF DermaPrene® NA NA NA NA Niet beschikbaar

FITkit®-resultaten
(Som van 4 allergenen)

Categorie van het 
allergeengehalte

< 0,03 μg/g Zeer laag

0,04 tot 0,14 μg/g Laag

0,15 tot 0,29 μg/g Grensgeval

0,30 tot 1,14 μg/g Matig

> 1,15 μg/g Hoog

Tabel 1: Voorbeelden van het allergeengehalte van Ansell-producten, gemeten met FITkit®.
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Gammex®, superieure handbescherming 
van Ansell Healthcare

Een oplossing  
voor elke  
zorgverlener    

De Ansell Gammex®-handschoenen 
zijn het resultaat van onze lange 
ervaring en uitgebreid onderzoek naar 
een betere handbescherming voor 

medisch personeel. De Gammex®-reeks 
bevat modellen voor alle toepassingen. 
Deze handschoenen worden gebruikt in 
de meest uiteenlopende medische en 
paramedische beroepen, zowel in het 
ziekenhuis als daarbuiten.

De belangrijkste pluspunten van de 
Gammex®-handschoenen zijn volgens 

de gebruikers het comfort, de 
beweeglijkheid, het gemak waarmee de 
handschoenen worden aan- en 
uitgetrokken, de veiligheid die ze 
bieden, de specifi eke kenmerken van elk 
model die het werk verlichten en de 
bijzonder hoge algemene kwaliteit die 
Ansell nastreeft.

Veiligheid en kwaliteit

Gegarandeerde
veiligheid voor 
zorgverleners
en patiënten    

De Gammex®-reeks biedt alle 
gebruikers een hoge graad van 
veiligheid. De eff ectieve bescherming 
wordt gegarandeerd door uitgebreide 
kwaliteitscontroles. Reeds in de 

ontwerpfase van de handschoenen 
wordt voor een hoge scheurweerstand 
gezorgd. De binnencoatingen zijn 
bestand tegen ontsmettingsmiddelen 
op alcoholbasis, zodat ze zelfs tijdens 
langdurige ingrepen hun eigenschap-
pen behouden.

Vóór de handschoenen van de Gammex®-
reeks verpakt worden, ondergaan ze 
kwaliteitscontroles die gebaseerd zijn 
op de AQL-inspectieprocedures. 

Het betreft onder andere een 
GL II AQL 0,65 waterlektest tijdens de 
productie, een GL I AQL 1,0 
 waterlektest(1) vóór verpakking en een 
ASTM F-1671 bacteriofaagtest voor 
viruspenetratie. 

(1) Gammex® PF IsoDerm®: getest volgens 

GL I AQL 1,0 vóór verpakking en bij vrijgave 

voor uitgaande kwaliteit.

Comfort, pasvorm en beweeglijkheid

Uitzonderlijk
comfortabel 
en veel 
gebruiksgemak

Voor de productie van de Gammex®-
handschoenen gebruikt Ansell 
anatomische vormelementen. Daardoor 
passen de handschoenen als gegoten en 

bieden ze superieur comfort. Ze zijn 
dun en soepel en voelen aan als een 
tweede huid. De ergonomische 
vormgeving vergroot de gevoeligheid 
aan de vingers en de handpalm.

De microstructuur aan de buitenkant 
zorgt voor een vaste grip zowel in een 
vochtige als droge omgeving, zodat ook 
de meest delicate instrumenten 

trefzeker worden gehanteerd. Alle 
Gammex®-handschoenen die voorzien 
zijn van een coating, zowel de 
gepoederde als de poedervrije, kunnen 
zelfs met vochtige handen gemakkelijk 
worden aangetrokken. De kleefstrook 
aan de manchet van alle poedervrije 
Gammex®-handschoenen hecht de 
handschoen stevig aan de operatiejas.

Laag allergeengehalte

Omzichtige
productie om het 
risico op allergieën 
te beperken  

Het productieproces van Gammex®-
handschoenen is afgestemd op het 
minimaliseren van het risico op allergi-
sche reacties van Type IV en het voorko-
men van allergische reacties van Type I. 

Het zeer lage proteïnegehalte is te danken 
aan uitvoerige loogprocessen volgens de 
P.E.A.R.L.-technologie (Protein and 
Endogenous Allergen Reduction 
Leaching) en herhaalde spoelcycli. Om 
het allergeengehalte nog verder terug te 
dringen worden de chemische residu’s 
zoveel mogelijk beperkt. 

Voor de ultieme bescherming tegen 
allergieën is er de latexvrije Gammex® PF 

IsoDerm®-handschoen. Ze bevat geen 
proteïnen die allergische reacties kunnen 
veroorzaken. Bovendien voorkomt de 
latex- en versnellervrije Gammex® PF 
DermaPrene® allergische reacties van 
Type I en minimaliseert ze het risico op 
allergische reacties van Type IV.



0086
0493 (Gammex® PF XP™)

Gammex®

Een handschoen voor elke toepassing

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park    Block J    Boulevard International 55    B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00    Fax +32 (0) 2 528 74 01    Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu    E-mail: info@ansell.eu

Ansell
Ansell Limited is een internationale leider op het vlak van beschermende producten. Het bedrijf heeft vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië, telt meer dan 
11.000 medewerkers en neemt een vooraanstaande positie in op de markt voor condooms en voor handschoenen in natuurlatex en synthetische polymeren. Ansell is actief in drie 
belangrijke segmenten: Occupational Healthcare, handbescherming voor de industriële markt; Professional Healthcare, chirurgische en onderzoekshandschoenen voor medisch 
personeel en Consumer Healthcare, condooms en huishoudhandschoenen. Informatie over Ansell en zijn producten vindt u op http://www.ansell.eu

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell worden gedaan, mogen worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt 
is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifi eke toepassing.
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(6)Gammex® PF maat 9,5: product code 351149

Glove Maat 5.5 Maat 6.0 Maat 6.5 Maat 7.0 Maat 7.5 Maat 8.0 Maat 8.5 Maat 9.0

Gammex® 8010810 8010811 8010812 8010813 8010814 8010815 8010816 8010817

Gammex® PF(6) 351141 351142 351143 351144 351145 351146 351147 351148

Gammex® PF 
HydraSoft® 352681 352682 352683 352684 352685 352686 352687 352688

Gammex® PF 
HyGrip™ 353161 353162 353163 353164 353165 353166 353167 353168

Gammex® PF 
Underglove

351981 351982 351983 351984 351985 351986 351987 351988

Gammex® PF 
Micro-Thin® 352901 352902 352903 352904 352905 352906 352907 352908

Gammex® PF 
Sensitive™ 353191 353192 353193 353194 353195 353196 353197 353198

Gammex® PF 
Isoderm® 353081 353082 353083 353084 353085 353086 353087 353088

Gammex® PF 
DermaPrene® 353201 353202 353203 353204 353205 353206 353207 353208

Gammex® PF XP™ 353111 353112 353113 353114 353115 353116 353117 353118


