
Τα αντιμικροβιακά γάντια της Abena
εξουδετερώνουν το 
99,999% 
των επιλεγμένων μικροβίων*

1,7 εκατομμύρια
προσβεβλημένοι ασθενείς

99.000
Θάνατοι 

6,5 δισ. Δολάρια ΗΠΑ
Κόστος κατά προσέγγιση

ΗΠΑ

4,1 εκατομμύρια
Προσβεβλημένοι ασθενείς

37.000
Θάνατοι 

7 δισ. ΕΥΡΩ
Κόστος κατά προσέγγιση

ΕΕ

Ετήσια επίπτωση των Νοσοκομειακών 
Λοιμώξεων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ

www.abena.com/antimicrobialgloves

Αντιμικροβιακά 
Γάντια Abena

Πηγή: Προσαρμογή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Ενημερωτικό Δελτίο για τις Νοσοκομειακές 
Λοιμώξεις.

Ενεργή προστασία ενάντια 
στις Νοσοκομειακές Λοιμώξεις  
Το φως και το οξυγόνο εξουδετερώνουν 
ταχέως τα βακτήρια

Πολλαπλοί τρόποι χρήσης των 
γαντιών 
Συμμορφώνονται με τις οδηγίες για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα  (EN455)  
και τα μέσα ατομικής προστασίας (EN420+EN374)

Καμία επίπτωση στη  
βακτηριακή αντοχή

ΓΙΑΤΙ

«Το κύριο μέσο μετάδοσης Νοσοκομειακών 
Λοιμώξεων είναι η άμεση και έμμεση επαφή ανάμεσα 
στους ασθενείς, τις επιφάνειες και το νοσοκομειακό 
προσωπικό. » 
Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Νοσοκομειακή Υγιεινή και Έλεγχος 
Λοιμώξεων.

Επανάσταση στον κόσμο  
της πρόληψης των λοιμώξεων

ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ

ΠΩΣ

Γνωρίζατε 
ότι:

ΕΝΕΡΓΗ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

*βλέπε την επόμενη σελίδα για λίστα μικροβίων.



Αντιμικροβιακά 
γάντια Abena

Η βακτηρικτόνος Αποτελεσματικότητα των Αντιμικροβιακών Γαντιών 
της Abena*

MRSA 99,988%  
σε 5 λεπτά

Staphylococcus aureus 
99,989% σε 1 λεπτό

Enterococcus faecium 
99,991% σε 5 λεπτά

Enterococcus faecalis (VRE) 
99,998% σε 1 λεπτό

Streptococcus pyogenes  
99,998% σε 1 λεπτό 

Klebsiella pneumoniae 
96,471% σε 10 λεπτά

E-Coli 99,030%  
σε 15 λεπτά

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες 
ή βοήθεια για να παραγγείλετε;

Αντιμικροβιακά γάντια Abena
 Ως τα πρώτα γάντια στον κόσμο 
που προσφέρουν υψηλά επίπεδα 
αντιμικροβιακής προστασίας και 
παράλληλα δεν επιτρέπουν την 
εκχύλιση, τα αντιμικροβιακά γάντια 
της Abena αλλάζουν  τα δεδομένα 
στον κόσμο της πρόληψης των 
λοιμώξεων.
 
Τα αντιμικροβιακά γάντια της 
Abena είναι ένας νέος τύπος 
ιατρικών εξεταστικών γαντιών με 
ενσωματωμένη αντιμικροβιακή 
τεχνολογία για την καταπολέμηση 
των λοιμώξεων και  καμία επίπτωση 
στην βακτηριακή αντοχή.

Ενεργά κατά την επαφή
Η διαδικασία εξουδετέρωσης των 
βακτηρίων ενεργοποιείται άμεσα 
κατά την επαφή με την επιφάνεια 
των γαντιών.

Τα αποτελέσματα δοκιμών 
κατέδειξαν ότι το αντιμικροβιακό 
γάντι της Abena μπορεί να 
εξουδετερώσει το 99,999% των 
επιλεγμένων μικροβίων εντός μόλις 
5 λεπτών.*

Ο βαθμός αποτελεσματικότητας 
ποικίλλει ανάλογα με το είδος του 
βακτηρίου, καθώς από την φύση 
τους κάποια συγκεκριμένα μικρόβια 
είναι πιο ευπαθή σε βλάβες από 
άλλα.

*Σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών του Προτύπου ASTM D7907 για τον καθαρισμό της βακτηριοκτόνου δράσης 
στην επιφάνεια των ιατρικών εξεταστικών γαντιών, τα αντιμικροβιακά γάντια της Abena είναι αποτελεσματικά 
στην καταπολέμηση των συχνών  και ανθεκτικών στα αντιβιοτικά μικροβίων, όπως τα MRSA και VRE. Τα δεδομένα 
από δοκιμές έχουν καταδείξει ότι τα αντιμικροβιακά γάντια της Abena μπορούν να εξουδετερώσουν το 99,999% 
ορισμένων μικροβίων σε μόλις 5 λεπτά. Τα αποτελέσματα των δοκιμών διατίθενται κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Αντιμικροβιακά Εξεταστικά Γάντια

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
OPEN CARE ΙΚΕ
ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11 - ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 56224
ΤΗΛ: +30 2310 757701 · FAX: +30 2310 757701
email: info@opencare.gr · website: www.opencare.gr

Νούμερο: 1000010125
Abena Excellent, XS, μπλε,  
χωρίς πούδρα, αντιμικροβιακά

Νούμερο: 1000010126
Abena Excellent, S, μπλε, 
χωρίς πούδρα, αντιμικροβιακά

Νούμερο: 1000010127
Abena Excellent, M, μπλε, 
χωρίς πούδρα, αντιμικροβιακά

Νούμερο: 1000010128
Abena Excellent, L, μπλε, 
χωρίς πούδρα, αντιμικροβιακά

Νούμερο: 1000010129
Abena Excellent, XL, μπλε, 
χωρίς πούδρα, αντιμικροβιακά

www.abena.com/antimicrobialgloves
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