
Biogel® Tech handsker 

Sådan pakker du dine Biogel Tech handsker ud, samtidig med at du sikrer renlighed

Biogel® Tech handsker er designet til brug i kritiske miljøer. Den dobbeltpakkede og 
varmeforseglede emballage overholder hygiejneprotokollerne og sikrer brugervenlighed.

Brug et plastforklæde til at beskytte dit tøj mod snavs på transportkartonen. Ellers kan dette 
snavs blive overført til plastposerne inde i kassen, når den åbnes og pakkes ud.

Hver transportkarton indeholder 200 par handsker. Hvert af de fire rum i kartonet har 2 x 25 
par handsker pakket i varmeforseglede, dobbelte plastposer*.

Før du tager plastposerne ud, skal du sørge for, at dine hænder er desinficerede. Pas på ikke 
at berøre plastposerne med kontaminerede hænder.

Anbring poserne på en ren, desinficeret overflade.

Vi anbefaler, at du bruger en saks, når du skal fjerne den udvendige plastpose. Begynd med 
kanterne for at minimere risikoen for kontaminering. Sørg for at folde plastikken udad uden at 
røre den indvendige plastpose.

Desinficér dine hænder, før du anbringer de 25 par handsker (stadig i plastposen) på en 
anden ren, desinficeret overflade.

Handskerne kan nu opbevares tættere på det sted, hvor de skal bruges.

Handskerne kan opbevares i den indvendige plastpose eller pakkes ud og lægges i en 
opbevaringskasse. Tag passende beskyttelsesbeklædning og sterile handsker på, før de 
sterile barrierer pakkes ud af den indvendige plastpose. Igen er en saks nyttig til at klippe 
plastposen i bunden, så det er nemt at sætte dem i opbevaringsboksen.
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Præcision i hver bevægelse

Biogel Tech sortimentet – Pak det næste sikkerhedsniveau ud 
Hvert par Biogel Tech handsker er indpakket i en inderemballage af polyethylen 
af høj kvalitet  for at holde partikeltallet på et minimum. Indpakningen er 
konstrueret til at forblive åben, når den foldes ud, for at sikre aseptisk påtagning 
af handskerne. Parret pakkes derefter ind i en steril barriere fremstillet af 
laminatpolyester og polyethylen med lav densitet.
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*160 par / 2x20 par i størrelse 9.

Scan QR-koden for 
at se videovejledning 
for udpakning af Tech 
handskerne.


