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BLUE Nitrile Examination Gloves

SDN-200-03

Hygiene System

SDN-250-03

Hygiene System

Nitrile Long Cuff Examination Gloves

SDN - 100 - 03

M
MEDIUM

White Nitrile Examination Gloves

1. Place box in holder before removing tab
2. Take glove with your first hand - don your second hand
3. Take the next glove with your second gloved hand - don your first hand

INSTRUCTIONS

Hygiene System

SE
RTIFISERT

N
Æ

R
I N

GSMIDDELEMBA
LL

A
S

JEEK

Hygiene System

SE
RTIFISERT

N
Æ

R
I N

GSMIDDELEMBA
LL

A
S

JEEK

SDV-400-03
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1. Place box in holder before removing tab
2. Take glove with your first hand - don your second hand
3. Take the next glove with your second gloved hand - don your first hand

INSTRUCTIONS

SafeDon Blå Nitril SafeDon Blå Nitril
Lang Mansjett

SafeDon Hvit Nitril SafeDon Klar Vinyl

Art.nr: SDN-200-0X
Dispenser: 250 stk
Kartong: 8 dispensere

Art.nr: SDN-250-0X
Dispenser: 200 stk
Kartong: 8 dispensere

Art.nr: SDN-100-0X
Dispenser: 250 stk
Kartong: 8 dispensere

Art.nr: SDV-400-0X
Dispenser: 150 stk
Kartong: 8 dispensere

- Tar ansvar for et bedre miljø
SafeDon’s innovative design optimaliserer forpakningen som gir en mer kostandse�ektiv logisitkk med bedre 
plassutnyttelse og lavere fraktkostnader. Den nye forpakningen gir en total reduksjon i avfall fra emballasje som 
gjør SafeDon Hygiene System det mest miljøvennlig hanskeproduktet på markedet i dag.

  
•  Bedre plassutnyttelse 

•  Lavere fraktkostnader

•  Mindre avfall fra emballasje

DMedical AS
Bjørnerudvn 2
1266 Oslo
+47 33 32 99 44
bent@dmedical.no
www.dmedical.no

post@safedon.com

www.safedon.com
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BS EN 388:2003
Mechanical

Hazards

BS EN 374:2003
Micro-organism

Hazards

BS EN 374:2003
Chemical
Hazards
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Hygiene System
Introduserer en komplett produktportefølje

SafeDon har en komplett produktportefølje av 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 serti�sert  via Emballasjekonvensjonen. Våre utvalgte produsenter er ISO:9001 serti�sert
og er verdens ledende på kvalitet. 

Hygiene System

   Redusert kontaminering

   Gir tryggere mathåndtering



SafeDon Hygiene System dispenserer kun en og en 
hanske av gangen mansjett først
    
Eliminerer  all berøring av hanskens mest kritiske 
over�ater - tommel, �ngre og hånd�ate

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 in�sert hånd 
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
og øker risikoen for krysskontaminering i et arbeidsmiljø med �ere brukere. (3,4)

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. Direkte berøring på utstyr og over�ater 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) 

redusert
kontaminering (5,6)
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