
 

 

 

  دستکش التکس 

 معرفی اجمالی :

دستکش های التکس جزو دستکش های پزشکی هستند که در طول آزمایشات پزشکی و دیگر پروسه ها برای جلوگیری از انتقال 

 آلودگی بین مریض و بیمار مورد استفاده قرار می گیرد

 : بررسینقد و 

دستکش های پزشکی از پلیمرهای مختلف شامل التکس، الستیک های نیتریل، پلی وینیل کلراید و نئوپرین ساخته شده است. 

این دستکش ها بدون پودر و با پودر به عنوان روانکار هستند. این پودرها قرار گرفتن آنها روی دست را آسان تر می کند. دستکش 

س و در حین جراحی مورد استفاده قرار می گیرندهای بدون پودر برای فرآیندهای حسا

در واقع این دستکش ها دو دسته اند: دستکش های آزمایشی و دستکش های جراحی. دستکش های جراحی دارای دقتی خیلی 

باال از لحاظ سایز و جنس و حساسیت خوبی دارند و براساس استانداردهای باالتری ساخته شده اند

ی آزمایشی دارای دودسته ی استریل و غیر استریل می باشند. در حالی که دستکش های جراحی عموما در حالی که دستکش ها

 استریل هستند

شود. التکس به کار رفته در دستکش  شود، ساخته می گرفته میاز مایع شیری رنگی که از درختی به نام التکس

ده، پودر مخصوصی در های پزشکی بوده که برای راحتی استفا التکس از نوع مصنوعی است. دستکش التکس جزو اولین دستکش

شد، از یک روان  ها می ها موجب بروز برخی التهابات و عفونت کردند. از آنجا که پودر موجود در این دستکش ترکیب آن استفاده می

های التکس در دو نوع پودری و غیر پودری است.  ی عیر جاذب در ترکیبات دستکش التکس پودری استفاده کردند. دستکش کننده

، دستکش التکس پودری پالماکس، دستکش های التکس پودری در انواع دستکش التکس پودری ضر دستکشدر حال حا

ای نسبت به استفاده از دستکش التکس ،  التکس پودری مدی اسمارت و دستکش پودری آوا موجود است. البته ممکن است عده

ی برای دستکش التکس است. با این حال طرفداران بازار حساسیت داشته باشند که در اینصورت دستکش نیتریل جایگزین مناسب

پذیرد. شما  امروزه دستکش التکس پودری و غیر پودری است. خرید دستکش التکس به صورت عمده نیز در برانکارد انجام می

از طریق  -ها دارد تری نسبت به سایر فروشگاه که در سایت برانکارد قیمت پایین –توانید پس از استعالم قیمت دستکش التکس  می

 برانکارد سفارش خودتان را ثبت کنید و محصول را درب محل موردنظر خود دریافت کنید
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ویژگی دستکش التکس

 مانع از انتقال آلودگی بین مریض و بیمار

 پایداری نسبتا خوب در مقابل اسید و یاز

 بر حرارتپایداری نسبتا خوب در برا

موارد استفاده دستکش التکس

 جراحی

 آزمایشگاهی

 

محصول مشخصات

قابل انتقال در سه سایز  سایز

عدد 011  هر بسته 

 جنس  التکس

 مقاوم در برابر مایعات و نفوذ آب 

 برای چوست های حساس موجب ایجاد حساسیت می شود 

حساسیت باالی انگشتی برای کار های ظریف

 سایر ویژگی ها 

 

 

 

 


