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SafeDon Hygiene System dispenserer kun en og en 
hanske av gangen mansjett først
    
Eliminerer  all berøring av hanskens mest kritiske 

Eliminerer all berøringen rundt åpningen av boksen og 
alle ubrukte hansker inne i boksen

Eliminerer direkte kontaminering fra ytre omgivelser 
som matsøl, fett o.l. , fordi hanskene dispenseres fra 
undersiden av boksen

Eliminerer uttak av uønskede hansker og reduserer 
derfor svinn 

Dispensering av kun en og en hanske av gangen 
med mansjett først, gjør SafeDon Hygiene System 
usedvanlig enkelt og brukervennlig

 

Hygiene System
“Kun én
er nok til å kontaminere en 
tradisjonell hanskeboks...”

Utfordringer med den tradisjonelle hanskeboksen
Hansker pakket i de tradisjonelle boksene er ofte klebrige og er derfor vanskeligere å ta ut av 
boksen på en hygienisk måte. Brukerene berører både området rundt åpningen av boksen og 
andre “ubrukte” hansker i boksen. Uønskede hansker risikerer å falle ut av boksen og i noen tilfeller 
blir også uønskede hansker puttet tilbake i boksen. Alle disse faktorene gir grunnlag for bakterievekst

Redusert kontaminering gir tryggere mathåndtering
Når man jobber med ferske råvarer og uemballerte matvarer, er det viktig å følge hygieniske 
retningslinjer for å sikre trygg måthåndtering. med potensielt 
urene hender, er en kilde til økt smittespredning. Med det nye SafeDon Hygiene Systemet tar man hansken
med mansjetten først og berører kun én hanske av gangen. Mindre berøring av hanske og hanskeboks 
reduserer risikoen for smittepredning og sikrer trygg mathåndtering. (1,2) 
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med mansjetten først og berører kun én hanske av gangen. 
Mindre berøring av hanske og hanskeboks reduserer risikoen 
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og er derfor vanskeligere å ta ut av boksen på en hygienisk 
måte. Brukerene berører både området rundt åpningen av 
boksen og andre “ubrukte” hansker i boksen. Uønskede 
hansker risikerer å falle ut av boksen og i noen tilfeller blir 
også uønskede hansker puttet tilbake i boksen. Alle disse 
faktorene gir grunnlag for bakterievekst og øker risikoen for 
krysskontaminering i et arbeidsmiljø med ere brukere. (3,4)
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Reduser kontamineringen

Tendercare SafeDon Hygiene System er kvalitetshansker som 
imøtekommer eller overgår internasjonale standarder som 
EN 455, EN 420, EN 388 og EN 374. Hanskene er godkjent i 
henhold til det nye Matdirektivet EC No. 10/2011 og er EK 
sertifisert av Emballasjekonvensjonen. 

Næringslivets støtteapparat

En effektiv smittevernsløsning når hygiene er viktigst

TenderCare SafeDon Hygiene System Nitrilhanske er den sterkeste og mest holdbare av våre engangshansker. En særdeles tynn hansker med ekstrem komfort 
som gir et godt grep og god fingerfølsomhet. Godkjent for MDR og for mathåndtering. Inneholder ikke naturlatex.

Økt gjennombruddstid
mot et bredere spekter
av kjemikalier enn lateks
hansker av samme 
tykkelse 

TenderCare SafeDon Hygiene System dispenserer
kun én og én hanske med mansjetten 
først og eliminerer berøring rundt åpningen
og andre “ubrukte” hansker inne i boksen

TenderCare SafeDon Hygiene System eliminerer
at hankser faller ut av boksen og dermed
reduserer svinn 

100% nitril materiale som 
eliminererType I allergiske 
reaksjoner assosiert med 
NR-Lateks protein 

Overlegen strekkfasthet og 
punkteringsmotstand

TenderCare SafeDon Hygiene System 
eliminerer berøring på hanskens
mest kritiske overflate:
- tommel, fingre og håndflate

C

TenderCare SafeDon Hygiene System

Kontaktsmitte er en økende bekymring i ethvert arbeidsmiljø hvor håndhygiene og er nødvendige tiltak for god hygiene. Observasjonsstudier viser lav 
etterlevelse av hånd hygiene og at kontaminerte hender fører til økt risiko for kryss-kontaminering. Det nye innovative TenderCare SafeDon Hygiene System 
dispenserer kun én og én hanske med mansjetten først og eliminerer berøringen av hanskens mest kritiske overflater - tommelen, finger og håndflate. 
TenderCare SafeDon Hygiene System gir en mer effektiv smittevernsløsning når hygiene er viktigst.  (1-6)

TenderCare SafeDon Hygiene System reduserer risikoen for kryss-smitte. (5,6)
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Produktet samsvarer med:
• MDR (EU) 2017/745. I henhold til EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013, EN 455-3:2006 og 
  EN 455-4:2009.
• PPE regulativ (EU) 2016/425. I henhold til EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2013  
  +A1:2009. 
  
Kvalitetssikring:
• ISO9001Quality System
• ISO14001Quality Management System 

PRODUKT INFORMASJON

Type:  4,2 gram hanske, pudderfri, lateksfri og ikke-steril
Primær Materiale: Acrylonitrile - butadiene
Pulver: Pudderfri
Farge: Blå 
Produktdesign: Ambidextrous, mikroteksturerte fingre og rullekant
Emballasje: 200 hansker per dispenser (180 XL) 

Dimensjoner:

Tykkelse:

Fysiske egenskaper:

Kvalitetsinspeksjon:
•AQL: 1.5

C

Tendercare SafeDon Hygiene System 
dispenserer kun én og én hanske 
med mansjetten først og eliminerer 
berøring rundt åpningen og andre 
“ubrukte” hansker inne i boksen

Tendercare SafeDon Hygiene System 
eliminerer at hansker faller ut av 
boksen og dermed reduserer svinn

DIMENSJONER:

Varenr. Produkt Størrelse Lengde Bredde Antall

360551 Nitrilhansker u/pudder, blå Small 240 mm 81 - 90 mm 250 stk 

360555 Nitrilhansker u/pudder, blå Medium 240 mm 90 - 100 mm 250 stk 

360556 Nitrilhansker u/pudder, blå Large 240 mm 100 - 110 mm 250 stk 

360557 Nitrilhansker u/pudder, blå Extra Large 240 mm 110 - 120 mm 230 stk

412239 Nitrilhansker u/pudder, blå, lange Small 270 mm 81 - 90 mm 200 stk 

412242 Nitrilhansker u/pudder, blå, lange Medium 270 mm 90 - 100 mm 200 stk 

412243 Nitrilhansker u/pudder, blå, lange Large 270 mm 100 - 110 mm 200 stk 

412244 Nitrilhansker u/pudder, blå, lange Extra Large 270 mm 110 - 120 mm 180 stk 


