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Message from the Chairman
In 2019 I took the helm of ISS Corporation Co Ltd, a 
member of the ISS Worldwide Group of Companies 
established over 30 years ago. 

Within three years ISS Corporation has established a Within three years ISS Corporation has established a 
global market for medical devices under the brand 
Mediscan™.

When The pandemic hit the world in 2020 my team When The pandemic hit the world in 2020 my team 
and I saw the necessity and opportunity to diversify 
our products to meet a global demand with IgG and 
IGM rapid testing, including a strong investment into 
the PPE industry.

It was important to ISS Corporation to have It was important to ISS Corporation to have 
sustainability, strong productivity and the ability to 
provide to our clients.

The PPE industry around the world is a very volatile The PPE industry around the world is a very volatile 
industry due to organized trading platforms, Agents 
running scams fake suppliers and purchasers unable 
to complete sales agreements and follow through 
with commitments.  

In 2020 ISS join hands for several small companies in In 2020 ISS join hands for several small companies in 
Thailand to OEM produce our products. 
Unfortunately, none of those companies had the 
ability to meet the demands of our customer base.

At the end of 2020 ISS Corporation made a bold At the end of 2020 ISS Corporation made a bold 
move to break all ties and contacts with local OEM 
providers and to produce, distribute, and run our own 
logistics rocketing Mediscan™ to becoming one of 
Thailand ‘s largest importers and exporters of Nitrile 
Composite Disposable Gloves.

By doing the above, the supply chain to our By doing the above, the supply chain to our 
customers operates 95% without Delays to our clients 
with a 100% delivery success. 

ISS Corporation goal is by 2022 to be the largest 
domestic suppliers to OEM brands in the region and a 
leader in the global market of Nitrile Disposable 
Gloves offering affordable pricing and great terms.

None of the above would have been made possible None of the above would have been made possible 
without the support and teamwork by my 
unbelievably talented team at ISS Corporation.

Junior Robert McInnes
CEO

ISS Corporation Co Ltd
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ISS Corporation Co Ltd 
Produces Nitrile Composite Glove 
Glove that offers a technologically advanced glove type based Glove that offers a technologically advanced glove type based 
on the Nitrile Composite glove production technology. It’s 
material is compounded with PVC paste and the widely used 
Synthetic Nitrile (NBR), so the finished production has the          
advantage over both PVC and Nitrile gloves. 

With all the benefits and uses of Nitrile glove, our composite 
gloves offer strength, added electrostatic reduction with slightly 
less stretch for much less cost, great for working in clean rooms, 
Law Enforcement, Beauty salons, Tattoo Clinics, Electronics and 
Most markets requiring a disposable glove used in the process of 
examination. 

This glove type is also an excellent choice for a wide range of This glove type is also an excellent choice for a wide range of 
tasks and professions such requiring a glove for disposable 
clinical tasks, and household tasks, cleaning and food                  
preparation. 

Our Nitrile Composite Gloves maintain the biological pathogen Our Nitrile Composite Gloves maintain the biological pathogen 
and chemical resistance of Nitrile gloves, and remains to be a 
safe alternative to those with latex allergies while still meeting 
standards of EN455 1,2,3 EN374 1,2,4,5 and EN420.

Gloves made from Composite are manufactured in a way to 
enable stretch and versatility whilst they are also able to hold up 
against punctures, stretch and general wear and tear.

Nitrile Disposable Gloves Description
• Minimum Order Quantity: 32,000 boxes
• Size: S/M/L/XL
• Materials: Nitrile butadiene rubber (NBR)
• Certificate: Sellers Declaration of Conformity CE 
• US/FDA Registered, 
• EN374 1,2,4,5• EN374 1,2,4,5
• EN455 1,2,3
• EN420
• AST D6319
• Packing: 100 gloves/box for S to L, 90 gloves/box for XL
• Container: 10 boxes/carton, 3200 cartons/40HC
• 40’HC: 32,000 boxes
• Glove Thickness ≥ 0.08>0.1mm• Glove Thickness ≥ 0.08>0.1mm
• Median Length: 240 mm minimum

ISS Corporation Co Ltd is one of Thailand’s leading exporters of Pure 
Nitrile and Composite Nitrile gloves with a proven track record. We 
believe that the Nitrile Composite glove will be a leader in the 
market due to its stable price and resilience quality.  

Description: Ambidextrous, fully micro texture(T) and beaded 
cuff. 

Color: Light blue and sky blue  

Standard packaging: 100 gloves by weight to a dispenser box 
and 10 boxes per carton.

Storage: The glove shall maintain their properties when store in 
a dry condition at temperature not higher than 30oC.

Shelf life:Shelf life: 3 years from date of manufacturing.

Payment Terms: LC100% at sight or TT

Pre-Order Time: 15 days
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กรีนโซน
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ตัวอย่างรูปภาพของผลิตภัณฑ์ แบรนด์ ไอเอสเอส คอร์ปอเรชั่น
GENERAL PURPOSE DISPOSIBLE GLOVES
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บริษัทไอเอสเอส คอร์ปอเรชั่น 
ผู้จําหน่ายถุงมือยางไนไตรคอมโพสิตแบบอเนกประสงค์ แบรนด์ ไอเอสเอส คอร์ปอเรชั่น 
ที่มีการวางขายอยู่ทั่วไปในประเทศ และยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในเรื่องของคุณภาพ
และราคาที่เหมาะสม การจัดส่งสินค้าที่ตรงเวลา และถุงมือยางของเราได้ผ่านการตรวจเช็ค
ก่อนทําการส่งไปให้กับลูกค้า

 สําหรับลูกค้าในประเทศที่สนใจ โปรดติดต่อสอบถามสําหรับขั้น
ตํ่าในการจัดส่ง ซึ่งทางบริษัทมีบริการส่งให้ที่ขนส่งชั้นนําทั่วไป

ถุงมือไนไตรผลิตจากยางสังเคราะห์ไนไตรคอมโพสิต / พีวีซี ซึ่งยางไนไตรคอมโพสิตจะทําให้ถุงมือไนไตร ทนสารเคมีได้ดี
กว่า สารเคมีที่ว่า มีทั้งสารพิษ กรด เบส ไขมันสัตว์ นํ้ามันต่างๆ ตลอดจนสารไฮโดรคาร์บอนต่างๆทั้ง โอโซน คีโตน เอสเท
อร์ และสารอะโรมาติกต่างๆ 

ถุงมือยางไนไตรคอมโพสิต จึงมีความยืดหยุ่น คล้ายถุงมือยางธรรมชาติ แต่ถุงมือไนไตรมีคุณสมบัติ ทนทาน แข็งแรง จึง
ทนต่อการฉีกขาด การเจาะทะลุได้ดีกว่าถุงมือจากยางธรรมชาติมาก (ราวๆ 3 เท่า ที่ความหนาเท่ากัน)  เนื่องจากถุงมือไน
ไตรเป็นยางสังเคราะห์ จึงมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงช่วงอุณหภูมิที่มากกว่าถุงมือยางธรรมชาติ 

ด้วยคุณสมบัติข้างต้นถุงมือยางไนไตรจึงเริ่มแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ และนับวันถุงมือชนิดนี้ก็จะถูกใช้ในอุตสาหกรรม
ใหม่ๆตลอด ทางบริษัทจะขอเสนอเพื่อเป็นแนวทางดังนี้

  อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เพราะต้องสัมผัสนํ้ามันพืช และไขมันต่างๆ
  อุตสาหกรรมยานยนต์ เพราะต้องสัมผัสนํ้ามันต่างๆ
  อุตสากรรมเครื่องจักร โรงกลึง โรงเหล็ก
  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพราะต้องสัมผัสสารเคมี จํานวนมาก 
  อุตสาหกรรมห้องเย็น อาหารทะเล เพราะต้องมีการเก็บอาหารไว้ที่อุณหภูมิตํ่า
  อุตสาหกรรมเกษตร เพราะต้องสัมผัสสารพิษจําพวกยาฆ่าแมลง
  ร้านอาหาร
  ร้านสปา , ร้านเสริมสวย
  คลีนิค โรงพยาบาล ใช้สําหรับทําความสะอาด
  ร้านสัก tattoo
และอื่นๆอีกมาก

ทําไมถึงต้องใช้ถุงมือยางไนไตร
และใครควรใช้ถุงมือยางไนไตร
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PARTNERS



Brand Owner

www.mediscan-technologies.com

sales@mediscan-technologies.com

+66 (0) 80 086 5119

mediscan

mediscan_technologies
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