
MĂNUȘI
EXAMINARE
PREMIUM
Cranberry ”Aquaprene”
Cloropren, Nepudrate

Produs nou
în România
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Cranberry Aquaprene sunt noile mănuși premium de 
examinare dintr-un material nou, de ultimă generație: 
cloropren. Acest material este cu adevărat revoluționar 
datorită caracteristicilor  acestuia ce îmbină cu succes 
elasticitatea și confortul latexului cu rezistența și duritatea 
nitrilului. Formula moleculară a cloroprenului face parte din 
familia neoprenului, cel care imită cel mai mult pielea 
umană,umană, conferind utilizatorului confort și sigurnață net 
îmbunătățite pe toată durata activităților profesionale.

  

::: INTRO

::: AVANTAJE

Mănușile din cloropren sunt mai confortabile și 
rezistente, astfel pot fi utilizate mai mult timp, 
astfel consumându-se mai puține.

Mănușile din cloropren prezintă o rezistență 
exceptională și o duritate sporită împotriva 
înțepăturilor accidentale.

Mănușile din cloropren sunt vârf de gamă având 
în vedere protecția la chimicale toxice și 
substanțe abrazive, corozive, dăunătoare. 

Cloroprenul (denumit și neopren) este materialul 
ce imită cel mai bine pielea umană. Astfel, este 
mai fin și catifelat ca niciodată.

Manușile din cloropren oferă același confort cu 
cele de latex, însă fără reacții alergice 
adverse.

Manușile din cloropren au o formulă înregistrată 
de către producătorul Cranberry, pentru o mai 
bună prindere, atât umede cât și uscate.

Forma manușilor din cloropren a fost optimizată 
pentru a diminua oboseala utilizatorului în 
urma utilizării îndelungate.

Mănușile din cloropren sunt mai confortabile și 
mai rezistente, nu au reacții alergice, au mai 
multă protecție. Adică mai eficiente.
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::: PREZENTARE

Pachetele cu 200 mănuși reduc din spațiu de stocare, dar 
sunt și prietenoase cu natura, reducându-se astfel de 
deșeurile provocate de pachetele goale.

125 x 238 x 80 mm.

::: SPECIFICAȚII
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::: CONFORMITATE
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::: RECUNOAȘTERE
https://www.dentalproductshopper.com/evaluation/aquaprene-gloves

Manușile de examinare din cloropren Cranberry Aquaprene au intrat și în 
atenția unuia dintre cele mai mari magazine virtuale din lume destinate 
industriei stomatologice, fiind evaluat în detaliu de către specialiști. Iată un 
scurt rezumat al rezultatelor obținute în urma testelor riguroase efectuate.

”They go on very easily, even 
with slightly damp hands”
Dr. Jay Stone, MI, 
16 ani experiență

”This glove had a different material 
compared to nitrile gloves. It was 
softer and kept my hands dryer”
Dr. Sherry Morrissey, ND, 
11 ani experiență

”I really liked these gloves 
from the first wearing until 
the last!”
Dr. Robert H., NJ, 
42 ani experiență



CERE O MOSTRĂ:
distributie@medplaza.ro
0724.329.032
0729.069.874

Noi suntem Medplaza.ro, parte a grupului de 5 companii
cu activitate în România și Bulgaria:

Comenzi livrate anual din comenzi livrate în sub 24 ore

agenți teritoriali clienți

Împreună am consolidat piața regională cu servicii excepționale medicale B2B:


