
- Tar ansvar for et bedre miljø
SafeDon’s innovative forpakning gir en mer kostandse�ektiv logisitkk med bedre plassutnyttelse og lavere 
fraktkostnader. Den nye forpakningen gir høyere volum per container, økt antall hansker per pall og en total 
reduksjon i avfall fra emballasje. SafeDon Hygiene System er derfor det mest miljøvennlig hanskeproduktet 
på markedet i dag.

  •  Bedre plassutnyttelse 

•  Lavere fraktkostnader

•  Mindre avfall fra emballasje
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Hygiene System
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  av Emballasjekonvensjonen. Våre utvalgte produsenter er ISO:9001 serti�sert
og er verdens ledende på kvalitet. 

Hygiene System

   

• Bedre Hygiene

• Bedre  Trygghet

• Bedre Økonomi

96% Mindre Smitterisiko!*
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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
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Hygiene System
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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

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

BS EN 388:2003
Mechanical

Hazards

BS EN 374:2003
Micro-organism

Hazards

BS EN 374:2003
Chemical
Hazards

LATEX FREE
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SafeDon Blå Nitril SafeDon Blå Nitril
Lang Mansjett

SafeDon Hvit Nitril SafeDon klar Vinyl



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 
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...”

Risiko for kryss-smitte med tradisjonelle hanskebokser
g

Hansker pakket i de tradisjonelle boksene er ofte klebrige og er derfor vanskelig å ta ut på en korrekt 
og hygienisk måte . Helsearbeidere berører både området rundt åpningen av boksen og andre “ubrukte” 
hansker inne i boksen. Uønskede hansker risikerer å falle ut og i noen tilfeller kan hansker bli puttet tilbake
i boksen. Feil bruk av hansker gir grunnlag for mikrobiell forurensing og øker risikoen for kryss-smitte i et
arbeidsmiljø med �ere brukere (Folkehelseinstituttet 2004: «Nasjonal veileder for håndhygiene», side 52).  

Utfordringer med sykehusinfeksjoner  
Sykehusinfeksjoner er i dag et økende problem blant helseforetak over hele verden (1). Den vanligste 
ruten for smittespredning er via hendene (1,2). I følge internasjonale studier øker antall mikroorganismer 
på hendene til helsepersonell med ca 16 mikroorganismer per minutt i løpet av en vanlig arbeidsdag (4). 
Berøring av hansker med kontaminerte hender øker risikoenfor spredning av patogene mikrober og 
reduserer sikkerheten til både bruker og pasient (2,3).  

Med SafeDon Hygiene System dispenseres 
det kun en og en hanske av gangen og med 
mansjetten først. De klare fordelene med 
denne nye og innovative forpakningen er:

•

•

•

•

Minimal risiko 
for kryss-smitte (5,6)

Høy risiko 
for kryss-smitte (3,4)

•


