100 chiếc

S M L XL

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THÀNH PHẦN

Trước khi sử dụng găng tay, ta nên vệ sinh sạch
sẽ hai tay bằng nước sạch, dung dịch tẩy rửa
hoặc các loại xà phòng có tính làm sạch và lau
khô tay để tránh bị lây nhiễm vi khuẩn hay dịch
bệnh từ người dùng khi sử dụng.

Găng tay được chế tạo từ 1 loại cao su nhân tạo,
không chứa protein gây dị ứng. Găng được chế tạo
từ hỗn hợp cao su cao su nitrile hoặc dung dịch
nhựa nhiệt dẻo đàn hồi, hoặc hỗn hợp nhũ tương
cao su styren - butadien. Để thuận tiện cho việc đeo
găng, có thể phủ bất kỳ chất xử lý bề mặt, bôi trơn,
bột hoặc polyme phù hợp.

 Nên sử dụng sản phẩm không quá 2 giờ 		
đồng hồ.
 Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần.
 Không dùng trong phẫu thuật.
 Xé các phần răng cưa trên mặt hộp để lấy 		
sản phẩm đeo vào tay sử dụng.

SỐ LƯU HÀNH

SỐ LÔ

NGÀY SẢN XUẤT

HẠN SỬ DỤNG
3 năm

Made in Vietnam

GĂNG TAY KHÁM BỆNH
NITRILE KHÔNG BỘT HBM

HIGH QUALITY

Găng tay nhân tạo không bột Nitrile

Thuận cả hai tay

Sử dụng một lần

Website: habimecgroup.vn Email: info@habimecgroup.vn
Địa chỉ: Paxsky, 51 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà máy tại Miền Nam: KCN Lai Uyên, Thị Trấn Lai Uyên, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HABIMEC
Free Sale’s Certificate
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ISO SA8000

510(k) US - FDA

TCCS

Găng tay nhân tạo không bột Nitrile

Thuận cả hai tay

Sử dụng một lần

GĂNG TAY KHÁM BỆNH
KHÔNG BỘT HBM
NITRILE

