Het aanbrengen van ULTRABLOX®
Röntgenstralen verzachtende crème
ENKELE HANDSCHOENMETHODE
Zie achterzijde voor de methode voor het aanbrengen
met dubbele handschoenen

STAP 1
Open de tube en druk de verzachtende crème in 1 hand.

STAP 2
Spreid crème op voor- en achterkant van beide handen,
zorg er voor dat de crème beide handen en de ruimte tussen
elke vinger gelijk en grondig bedekt. Gebruik genoeg crème
zodat beide handen volledig bedekt zijn
met een flinterdunne laag crème.

STAP 3
Doe bij elke hand een chirurgische handschoen*
over crème en zorg ervoor dat de crème tussen
de handschoen en de hand ingekapseld zit.
*Uitsluitend te gebruiken met handschoenen van
natuurrubberlatex en latexvrije chirurgische
handschoenen van polyisoprene.

VERWIJDEREN
Was uw handen met een milde
schuurzeep met uw gewoonlijke
postoperatieve scrubtechniek.
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ULTRABLOX Cream heeft een
510k van de FDA ontvangen.
U.S. Patent No. 9,114,121.

Het aanbrengen van ULTRABLOX®
Röntgenstralen verzachtende crème
DUBBELE HANDSCHOENMETHODE
Zie achterzijde voor de methode voor het toepassen
met een enkele handschoen

STAP 1
Doe het eerste paar chirurgische handschoenen aan.

STAP 2
Open de tube en knijp de verzachtende crème in de handen met
handschoenen.

STAP 3
Spreid crème op voor- en achterkant van beide
handen, zorg er voor dat de crème beide handen
en de ruimte tussen elke vinger gelijk en grondig bedekt.
Gebruik genoeg crème zodat beide handen
volledig bedekt zijn met een flinterdunne laag crème.
.

STAP 4
Breng de tweede chirurgische handschoen over
de crème aan en zorg ervoor dat de crème
tussen de twee handschoenen ingekapseld zit.

VERWIJDEREN
Pak het uiteinde van de handschoen en zorg
ervoor dat u de onderste handschoen, crème en
bovenste handschoen tegelijk verwijdert.
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