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Bepaal de juiste maat
Leg uw rechterhand langs de blauwe basislijn (zie 
tekening) en lees uw maat af.

Subklinische mastitis, waarvan een verhoogd celgetal 
één van de symptomen is, wordt vaak veroorzaakt door 
besmettelijke- of koe gebonden bacteriën. Beruchte ver-
wekkers zijn Streptococcus- en Staphylococcus soorten. 
Overdracht van deze bacteriën gebeurt hoofdzakelijk 
rondom het melken, vooral als het hygiëne protocol te 
wensen over laat. Melkersdoeken en –handen zijn hier-
bij bekende risicofactoren. Het éénmalig gebruik van 
doeken voor het schoonmaken van de spenen is inmid-
dels algemeen geaccepteerd. Handen zijn echter nog 
steeds een belangrijke factor voor besmetting, vooral 
als die verhard en ruw zijn door het boerenwerk.

INON® Melkhandschoenen hebben een dubbele taak. 
Ten eerste verhindert het gladde oppervlak dat bacte-
riën zich hechten en kunnen ze dus ook niet via die weg 
worden overgebracht. Ten tweede worden handen be- 
schermd  zodat ze niet nat, smerig, ruw en lelijk worden.

INON®  Melkhandschoenen:
 \ zijn in de regel meerdere melkbeurten te gebruiken;
 \ zijn ondoorlatend voor micro-organismen;
 \ bestaan voor 100% uit Nitril en veroorzaken daar-

door geen allergische reactie bij mens en dier;
 \ zijn soepel, sterk en comfortabel. Het gevoel in uw 

vingers blijft behouden;
 \ blijven soepel, ook na lang dragen;
 \ hebben een glad oppervlak, zijn makkelijk schoon te 

maken en zorgen ervoor dat bacteriën en schimmels 
slecht kunnen hechten;

 \ bieden een goede bescherming voor uw huid en 
zorgen ervoor dat uw handen schoon blijven;

 \ zijn leverbaar in blauw in normale uitvoering - 4 mil, 
240 mm (100 stuks per doosje) of in versterkte uit-
voering (D) - extra lang, 8 mil, 300 mm (50 stuks per 
doosje in de maten S, M, L, XL en XXL.

Ik wil graag INON® Melkhandschoenen bestellen:

Naam: ......................................................................................

Adres: ......................................................................................

Postcode: ...............................................................................

Plaats: ......................................................................................

Telefoon: .................................................................................

E-mail: .....................................................................................

INON® normaal 
blauw - 4 mil, 240 mm (100 stuks per doosje):
maat: S M L XL XXL

aantal doosjes:

INON® versterkt (D) & extra lang 
blauw - 8 mil, 300 mm (50 stuks per doosje):
maat: DS DM DL DXL DXXL

aantal doosjes:

Prijs per doosje is 15,50 € (excl. btw en verzendkosten). 
Neemt u contact op voor de prijs bij afname van meerdere 
doosjes. 

TIP: om te bestellen kunt u een foto van de ingevulde bon, 
met eventueel uw hand op de maatlijn, doormailen naar 
onderstaand mailadres. Een WhatsApp bericht sturen mag 
ook!
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