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Rękawice jednorazowe należą do najpowszechniej 
i najchętniej stosowanych produktów ochronnych. 
Bakterie, prątki, grzyby, drobnoustroje oraz wirusy 
mogą być bardzo łatwo przenoszone z  dotyka-
nych przedmiotów na dłonie. Zachowanie podsta-
wowych zasad higieny rąk wraz z zastosowaniem 
odpowiednio dobranych do rodzaju zagrożenia 
rękawic chroni zarówno użytkownika, pacjenta oraz 
dotykany przedmiot.

Rękawice diagnostyczne i  ochronne stanowią 
zarówno wyrób medyczny, jak i środek ochrony 
indywidualnej. Mają za zadanie zabezpieczać nasze 
dłonie, stanowiąc pierwszą przeszkodę na drodze 
bakterii, wirusów i innych zanieczyszczeń.

Jakość rękawic oraz ich cechy są regulowane przez 
restrykcyjne i  szczegółowe wytyczne określone 
przez odpowiednie dyrektywy wraz ze zharmoni-
zowanymi normami.

Rękawice medyczne – stosowane w sektorze opieki 
zdrowotnej w celu ochrony pacjenta przed potencjalnym 
zagrożeniem.

Ocena zgodności według dyrektywy 93/42/EWG  
i 2007/47/WE dot. wyrobów medycznych ze zmianami.

Klasa I – Rękawice diagnostyczne.
Klasa I sterylna – Rękawice diagnostyczne jałowe.

Klasa IIa – Rękawic chirurgiczne. 

Piktogramy normatywne

a produkt do jednorazowego użytku

j produkt niejałowy 

s jakość rękawic nie jest gwarantowana w przypadku 
uszkodzenia opakowania

f chronić przed światłem słonecznym 

F chronić przed wilgocią

H przechowywać w temperaturze 5-35°C 

l rękawice wykonane z lateksu naturalnego

y rękawice o ograniczonej ochronie chemicznej

rękawice odporne chemicznie wraz z 3-cyfrowym 
kodem literowym

B ochrona przed mikroorganizmami – badanie zgodnie 
z EN 374-2

= rękawice antystatyczne

R kod partii nadawany przez wytwórcę

t data ważności

K data produkcji

k wytwórca, symbolowi powinny towarzyszyć nazwa 
i adres wytwórcy 

c
Oznaczenie CONFORMITE EUROPEENNE 
oznaczające zgodność europejską. Potwierdza, 
że wyrób spełnia wszystkie wymagania dyrektyw 
Nowego Podejścia

Piktogramy normatywne

c 0321
znak ce wraz z 4-cyfrowym numerem identyfikacyj-
nym jednostki notyfikowanej potwierdza, że proces 
produkcji wyrobu podlega niezależnemu nadzorowi

i zajrzyj do instrukcji używania

q odpowiedni do kontaktu z żywnością

Q do recyklingu - papier

h opakowanie można traktować jako odpad 
komunalny

Piktogramy dodatkowe

z oznaczenie rękawic pudrowanych

Z oznaczenie rękawic bezpudrowych

x oznaczenie rękawic pokrywanych wewnętrznie 
warstwą polimerową

U oznaczenie rękawic z wewnętrzną warstwą 
kosmetyczno-pielęgnującą

N rękawice wykonane z nitrylu

n rękawice wykonane z polichlorku winylu

dodatkowa informacja na wewnętrznej stronie 
opakowania

5 określa ilość sztuk w opakowaniu wg. wagi

AQL AQL (ang. acceptance quality limit) – poziom 
szczelności rękawicy

ZNACZENIE PIKTOGRAMÓW NA OPAKOWANIACH RĘ-
KAWIC DIAGNOSTYCZNYCH I OCHRONNYCH

SYSTEM KRK – KODOWANIE ROZMIARU KOLOREM

System KRK powstał, aby ułatwić użytkownikom identy-
fikację właściwego rozmiaru bez względu na markę pro-
duktu. Kolorowy pasek wyeksponowany na opakowaniu 
jednostkowym symbolizuje konkretny rozmiar rękawicy.

RĘKAWICE 
JEDNORAZOWE

Jednorazowe rękawice Mercator Medical 
podlegają podwójnej klasyfikacji.

Rękawice ochronne – chronią ręce użytkowników 
przed zagrożeniami mikrobiologicznymi, mechanicznymi 
i chemicznymi.

Ocena zgodności według dyrektywy 89/686/EWG 
dot. środków ochrony indywidualnej.

Kategoria I – do użytku w warunkach minimalnego ryzyka.

Kategoria II – do użytku w warunkach średniego ryzyka.

Kategoria III – do użytku w warunkach wysokiego ryzyka.

xsmlX
5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
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RĘKAWICE
LATEKSOWE

WŁAŚCIWOŚCI RĘKAWICY l
ogólne - materiał / zastosowanie ● ●

Przyjazność dla skóry ●

komfort użytkowania ● ● ●

wytrzymałość / trwałość ● ● ●

rozciągliwość / elastyczność ● ● ●

miękkość ● ● ●

odPorność na Przekłucie ● ● ●

odPorność na rozdarcie ● ● ●

ochrona Przed rozPuszczalnikami ● ● ●

ochrona Przed kwasami i zasadami ● ●

ochrona Przed alkoholami ● ●

ochrona Przed wirusami i bakteriami ● ● ●

biodegradowalność ● ● ●

cena ● ●

● niska | ● ● dobra | ● ● ● bardzo dobra

Hevea brasiliensis – drzewo, z którego pozyskuje się 
mleczko kauczukowe, a po odpowiedniej obróbce sok 
mleczny, służący do wytwarzania lateksu.
 

Aktualnie 90% światowej produkcji lateksu 
zlokalizowana jest w Azji.

Surowiec ten jest szeroko wykorzystywany w przemy-
śle m. in. do produkcji jednorazowych rękawic.

Rękawice lateksowe charakteryzują się:
 ▪ dużą elastycznością i miękkością, 
 ▪ wytrzymałością oraz komfortem użytkowania, 
 ▪ doskonałą wrażliwością dotykową dającą użytkow-

nikowi odczucie „drugiej skóry dłoni”. 

Ze względu na naturalny surowiec rękawice 
lateksowe są biodegradowalne i przyjazne 
dla środowiska.

Proteiny zawarte w lateksie mogą wywoływać alergię 
typu I, dlatego materiał nie jest rekomendowany dla 
osób ze skłonnością do alergii.
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DIAGNOSTYCZNE I OCHRONNE RĘKAWICE LATEKSOWE 

Typ rękawicy: diagnostyczna, ochronna, niejałowa

Kolor: niebieski

Środek pudrujący: tak

Powierzchnia zewnętrzna: gładka

Mankiet: równomiernie rolowany brzeg

AQL: ≤ 1,5 

Klasyfikacja CE:

 ▪ klasa I – Wyrób Medyczny  
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG)

 ▪ kategoria I – Środek Ochrony Indywidualnej  
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze: 100 szt. / 10×100 szt.

Wyróżnik: kolor odpowiedni do kontaktu z żywnością

Rozmiary: xsmlX

Nr referencyjny: RD110040 01-05

comfort® blue zl

? opieka pielęgniarska, weterynaria, salony kosmetyczne, kontakt z żywnością

Rekomendacja:

Typ rękawicy: diagnostyczna, ochronna, niejałowa

Kolor: kremowy

Środek pudrujący: tak

Powierzchnia zewnętrzna: gładka

Mankiet: równomiernie rolowany brzeg

AQL: ≤ 1,5 

Klasyfikacja CE:

 ▪ klasa I – Wyrób Medyczny  
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG)

 ▪ kategoria I – Środek Ochrony Indywidualnej  
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze: 100 szt. / 10×100 szt.

Wyróżnik: wyższa barierowość

Rozmiary: xsmlX

Nr referencyjny: RD110010 01-05

comfort® powdered zl

?
opieka pielęgniarska, weterynaria, salony kosmetyczne, kontakt z żywnością, higiena i czynności sanitarne, przemysł meblar-
ski, prace domowe, drobne prace montażowe

Rekomendacja:

Typ rękawicy: diagnostyczna, ochronna, jałowa

Kolor: kremowy

Środek pudrujący: tak

Powierzchnia zewnętrzna: gładka

Mankiet: równomiernie rolowany brzeg

AQL: ≤ 1,5 

Klasyfikacja CE:

 ▪ klasa I – Wyrób Medyczny  
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG)

 ▪ kategoria I – Środek Ochrony Indywidualnej 
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze: 1 para / 50 par

Wyróżnik: rękawica jałowa

Rozmiary: S - XL

Nr referencyjny: RC110100 02-05

santex® sterile $ zl

? OIOM, ambulatoria – praca z materiałem jałowym, chirurgia stomatologiczna, cewnikowanie, opieka pielęgniarska, wetery-
naria, salony kosmetyczne, kontakt z żywnością, 

Rekomendacja:

Typ rękawicy: diagnostyczna, ochronna, niejałowa

Kolor: kremowy

Środek pudrujący: tak

Powierzchnia zewnętrzna: gładka / teksturowana

Mankiet: równomiernie rolowany brzeg

AQL: ≤ 1,5 

Klasyfikacja CE:

 ▪ klasa I – Wyrób Medyczny  
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG)

 ▪ kategoria I – Środek Ochrony Indywidualnej  
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze: 100 szt. / 10×100 szt.

Wyróżnik: zwiększona wrażliwość dotykowa

Rozmiary: xsmlX

Nr referencyjny: RD110100 01-05 / RD110860 01-05

santex® powdered zl

? opieka pielęgniarska, weterynaria, salony kosmetyczne, kontakt z żywnością, prace domowe, drobne prace montażowe 

Rekomendacja:
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Typ rękawicy: diagnostyczna, ochronna, niejałowa

Kolor: jasnożółty

Środek pudrujący: brak

Powierzchnia zewnętrzna: teksturowana

Mankiet: równomiernie rolowany brzeg

AQL: ≤ 1,5 

Klasyfikacja CE:

 ▪ klasa I – Wyrób Medyczny  
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG)

 ▪ kategoria III – Środek Ochrony Indywidualnej 
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze: 100 szt. / 10×100 szt.

Wyróżnik: obniżona zawartość protein

Rozmiary: xsmlX

Nr referencyjny: RD100050 01-05

comfort® powder-free Zl

?
diagnostyka, opieka pielęgniarska, laboratoria, kontakt z wybranymi substancjami chemicznymi, stomatologia, weterynaria,  
salony kosmetyczne, kontakt z żywnością, przemysł meblarski, drobne prace montażowe 

Rekomendacja:

Typ rękawicy: diagnostyczna, ochronna, niejałowa

Kolor: ciemnoniebieski

Środek pudrujący: brak

Powierzchnia zewnętrzna: teksturowana

Mankiet:
równomiernie rolowany brzeg, 
dłuższy mankiet: min. 30cm  

AQL: ≤ 1,5 

Klasyfikacja CE:

 ▪ klasa I – Wyrób Medyczny 
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG)

 ▪ kategoria III – Środek Ochrony Indywidualnej  
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze: 50 szt. / 10×50 szt.

Wyróżnik: zwiększone bezpieczeństwo

Rozmiary: smlX

Nr referencyjny: RD100110 02-05

ambulance® high risk Zl

?
procedury wysokiego ryzyka, centralne sterylizatornie, izby przyjęć, szpitalne oddziały ratunkowe, służby porządkowe,  
służby mundurowe, diagnostyka, opieka pielęgniarska, laboratoria, pracownie cytostatyczne, kontakt z wybranymi substancjami 
chemicznymi, ratownictwo medyczne, weterynaria, kontakt z żywnością, przemysł meblarski, prace domowe

Rekomendacja:

Typ rękawicy: diagnostyczna, ochronna, niejałowa

Kolor: kremowy

Środek pudrujący: brak

Powierzchnia zewnętrzna: teksturowana

Mankiet: równomiernie rolowany brzeg

AQL: ≤ 1,0 

Klasyfikacja CE:

 ▪ klasa I – Wyrób Medyczny  
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG)

 ▪ kategoria III – Środek Ochrony Indywidualnej  
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze: 100 szt. / 10×100 szt.

Wyróżnik: łatwe zakładanie

Rozmiary: xsmlX

Nr referencyjny: RD100060 01-05

dermagel® coated Zl

? diagnostyka, opieka pielęgniarska, laboratoria, kontakt z wybranymi substancjami chemicznymi, stomatologia, weterynaria,  
salony kosmetyczne, kontakt z żywnością, przemysł meblarski, drobne prace montażowe

Rekomendacja:

DIAGNOSTYCZNE I OCHRONNE RĘKAWICE LATEKSOWE 

high risk



10 11

Nitryl, inaczej guma butadienowo-akrylonitrylowa 
(NBR), to materiał wytworzony z organicznych związ-
ków chemicznych. Proces produkcji tego surowca 
został zmodyfikowany, dzięki czemu może konkuro-
wać z naturalnym kauczukiem.

Rękawice nitrylowe stanowią idealną alternatywę 
dla rękawic wykonanych z tworzywa naturalnego.

Rękawice nitrylowe: 
 ▪ nie zawierają protein lateksu, 
 ▪ posiadają ograniczoną do minimum zawartość akce-

leratorów wulkanizacji.

Zminimalizowana zawartość akceleratorów che-
micznych istotnie ogranicza ryzyko wystąpienia 
alergii typu IV.

WŁAŚCIWOŚCI RĘKAWICY N
ogólne - materiał / zastosowanie ● ● ●

Przyjazność dla skóry ● ● ●

komfort użytkowania ● ● ●

wytrzymałość / trwałość ● ● ●

rozciągliwość / elastyczność ● ●

miękkość ● ●

odPorność na Przekłucie ● ●

odPorność na rozdarcie ● ● ●

ochrona Przed rozPuszczalnikami ●

ochrona Przed kwasami i zasadami ● ● ●

ochrona Przed alkoholami ● ●

ochrona Przed wirusami i bakteriami ● ● ●

biodegradowalność ●

cena ● ●

● niska | ● ● dobra | ● ● ● bardzo dobra

RĘKAWICE
NITRYLOWE
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Typ rękawicy: diagnostyczna, ochronna, niejałowa

Kolor: niebieski

Środek pudrujący: brak

Powierzchnia zewnętrzna: tekstura na całej powierzchni

Mankiet: równomiernie rolowany brzeg

AQL: ≤ 1,5 

Klasyfikacja CE:

 ▪ klasa I – Wyrób Medyczny  
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG)

 ▪ kategoria III – Środek Ochrony Indywidualnej  
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze: 100 szt. / 10×100 szt.

Wyróżnik: wyższa barierowość, optymalny chwyt

Rozmiary: xsmlX

Nr referencyjny: RD300880 01-05

nitrylex® grip ZN

?
diagnostyka, opieka pielęgniarska, laboratoria, kontakt z wybranymi substancjami chemicznymi, ratownictwo medyczne, stomatologia, 
weterynaria, salony kosmetyczne, kontakt z żywnością, pracownie cytostatyczne, przemysł samochodowy i mechanika pojazdowa, 
drobne prace montażowe

Rekomendacja:

Typ rękawicy: diagnostyczna, ochronna, niejałowa

Kolor: atramentowy

Środek pudrujący: brak

Powierzchnia zewnętrzna: tekstura na końcach palców

Mankiet: równomiernie rolowany brzeg

AQL: ≤ 1,5 

Klasyfikacja CE:

 ▪ klasa I – Wyrób Medyczny  
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG)

 ▪ kategoria I – Środek Ochrony Indywidualnej  
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze:
100 szt. / 10×100 szt.
200 szt. / 10×200 szt.

Wyróżnik:
optymalna wrażliwość dotykowa,  
właściwości antystatyczne

Rozmiary: xsmlX

Nr referencyjny:
a’100:
a’200:

RD301050 01-05
RD300840 01-05

nitrylex® basic ZN

Typ rękawicy: diagnostyczna, ochronna, niejałowa

Kolor: lawendowy

Środek pudrujący: brak

Powierzchnia zewnętrzna:
mikrotekstura z dodatkową teksturą 
na końcach palców

Mankiet:
równomiernie rolowany brzeg, 
dłuższy mankiet: min. 26 cm

AQL: ≤ 1,0 

Klasyfikacja CE:

 ▪ klasa I – Wyrób Medyczny  
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG)

 ▪ kategoria III – Środek Ochrony Indywidualnej 
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze: 100 szt. / 10×100 szt.

Wyróżnik:
wyjątkowo miękka i komfortowa, zwiększona 
powierzchnia chroniona

Rozmiary: xsmlX

Nr referencyjny: RD 301020 01-05

nitrylex® complete ZN

? diagnostyka, opieka pielęgniarska, stomatologia, laboratoria, weterynaria, salony kosmetyczne, kontakt z żywnością, pracownie 
cytostatyczne, kontakt z wybranymi substancjami chemicznymi, ratownictwo medyczne, drobne prace montażowe

Rekomendacja:

? opieka pielęgniarska, stomatologia, weterynaria, salony kosmetyczne i fryzjerskie, kontakt z żywnością, przemysł samochodo-
wy i mechaniczny, przemysł elektroniczny oraz drukarski, drobne prace montażowe, prace domowe

Rekomendacja:

Typ rękawicy: diagnostyczna, ochronna, niejałowa

Kolor: niebieski / biały / fioletowy

Środek pudrujący: brak

Powierzchnia zewnętrzna: tekstura na końcach palców

Mankiet: równomiernie rolowany brzeg

AQL: ≤ 1,0 

Klasyfikacja CE:

 ▪ klasa I – Wyrób Medyczny  
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG)

 ▪ kategoria III – Środek Ochrony Indywidualnej  
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze:
■ ■ 100szt. / 10×100 szt. 
■ ■ ■ 200szt. / 10×200 szt.

Wyróżnik: zwiększona wrażliwość dotykowa

Rozmiary: xsmlX

Nr referencyjny:
a’100:
a’200:

■ RD300190 01-05  ■ RD301690 01-05
■ RD300960 01-05  ■ RD301680 01-05
■ RD300970 01-05

nitrylex® classic ZN

?
diagnostyka, opieka pielęgniarska, laboratoria, pracownie cytostatyczne, kontakt z wybranymi substancjami chemicznymi, 
stomatologia, weterynaria, salony kosmetyczne, kontakt z żywnością, drobne prace montażowe

Rekomendacja:

DIAGNOSTYCZNE I OCHRONNE RĘKAWICE NITRYLOWE

premium
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Typ rękawicy: diagnostyczna, ochronna, niejałowa

Kolor: chabrowy

Środek pudrujący: brak

Powierzchnia zewnętrzna:
mikrotekstura z dodatkową teksturą 
na końcach palców

Mankiet: równomiernie rolowany brzeg

AQL: ≤ 1,0 

Klasyfikacja CE:

 ▪ klasa I – Wyrób Medyczny  
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG)

 ▪ kategoria III – Środek Ochrony Indywidualnej  
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze 100 szt. / 10×100 szt.

Wyróżnik: wyższa barierowość, wyróżniający kolor

Rozmiary: xsmlX

Nr referencyjny:  RD300830 01-05

nitrylex® chemo ZN

Typ rękawicy: diagnostyczna, ochronna, niejałowa

Kolor: chabrowy

Środek pudrujący: brak

Powierzchnia zewnętrzna:
mikrotekstura z dodatkową teksturą 
na końcach palców

Mankiet:
równomiernie rolowany brzeg,
dłuższy mankiet min. 30 cm

AQL: ≤ 1,0 

Klasyfikacja CE:

 ▪ klasa I – Wyrób Medyczny  
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG)

 ▪ kategoria III – Środek Ochrony Indywidualnej  
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze: 100 szt. / 10×100 szt.

Wyróżnik:
dodatkowa ochrona przedramienia, 
wyróżniający kolor

Rozmiary: xsmlX

Nr referencyjny: RD300930 01-05

nitrylex® chemo long ZN

?
pracownie endoskopowe, centralne sterylizatornie, opieka nad pacjentem leżącym, pracownie cytostatyczne, czynności 
higieniczno-sanitarne, diagnostyka, opieka pielęgniarska, laboratoria, kontakt z wybranymi substancjami chemicznymi, 
ratownictwo  medyczne, stomatologia, weterynaria, salony kosmetyczne, kontakt z żywnością

Rekomendacja:

Typ rękawicy: diagnostyczna, ochronna, niejałowa

Kolor: pomarańczowy

Środek pudrujący: brak

Powierzchnia zewnętrzna:
mikrotekstura z dodatkową teksturą 
na końcach palców

Mankiet:
równomiernie rolowany brzeg, 
dłuższy mankiet: min. 27 cm

AQL: ≤ 1,5 

Klasyfikacja CE:

 ▪ klasa I – Wyrób Medyczny  
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG)

 ▪ kategoria III – Środek Ochrony Indywidualnej  
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze: 100 szt. / 10×100 szt.

Wyróżnik:
zwiększone bezpieczeństwo, soczysty kolor,  
właściwości antystatyczne

Rozmiary: xsmlX

Nr referencyjny: RD300010 01-05

nitrylex® high risk ZN

?
diagnostyka, opieka pielęgniarska, laboratoria, pracownie cytostatyczne, kontakt z wybranymi substancjami chemicznymi, 
stomatologia, weterynaria, salony kosmetyczne i fryzjerskie, kontakt z żywnością, drobne prace montażowe

Rekomendacja:

?
procedury wysokiego ryzyka, centralne sterylizatornie, izby przyjęć, szpitalne oddziały ratunkowe, badanie per rectum, 
służby mundurowe, diagnostyka, opieka pielęgniarska, laboratoria, pracownie cytostatyczne, kontakt z wybranymi substancja-
mi chemicznymi, ratownictwo medyczne, weterynaria, kontakt z żywnością, stomatologia, przemysł samochodowy  
i mechanika pojazdowa, przemysł drukarski i elektroniczny

Rekomendacja:

DIAGNOSTYCZNE I OCHRONNE RĘKAWICE NITRYLOWE

Typ rękawicy: diagnostyczna, ochronna, niejałowa

Kolor: intensywnie różowy (magenta)

Środek pudrujący: brak

Powierzchnia zewnętrzna: tekstura na końcach palców

Mankiet: równomiernie rolowany brzeg

AQL: ≤ 1,0 

Klasyfikacja CE:

 ▪ klasa I – Wyrób Medyczny  
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG) 

 ▪ kategoria III – Środek Ochrony Indywidualnej 
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze: 100 szt. / 10×100 szt.

Wyróżnik:
wewnętrzna warstwa kosmetyczna, poprawia 
kondycję skóry, przyjazny i wyróżniający kolor

Rozmiary: xsmlX

Nr referencyjny: RD300950 01-05

nitrylex® collagen ZN

? oddziały dziecięce, stomatologia, opieka pielęgniarska, laboratoria, salony kosmetyczne i fryzjerskie, diagnostyka, weterynaria, 
kontakt z wybranymi substancjami chemicznymi, kontakt z żywnością, drobne prace montażowe

Rekomendacja:

premium

high risk
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Typ rękawicy: diagnostyczna, ochronna, niejałowa

Kolor: miętowy

Środek pudrujący: brak

Powierzchnia zewnętrzna: tekstura na końcach palców

Mankiet: równomiernie rolowany brzeg

AQL: ≤ 1,5 

Klasyfikacja CE:

 ▪ klasa I – Wyrób Medyczny  
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG)

 ▪ kategoria III – Środek Ochrony Indywidualnej  
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze 100 szt. / 10×100 szt.

Wyróżnik: kojący kolor

Rozmiary: xsmlX

Nr referencyjny: RD301380 01-05

nitrylex® green ZN

?
oddziały dziecięce, salony kosmetyczne i fryzjerskie, stomatologia, diagnostyka, opieka pielęgniarska, laboratoria, kontakt 
z wybranymi substancjami chemicznymi, weterynaria,  kontakt z żywnością, drobne prace montażowe, prace domowe

Rekomendacja:

Typ rękawicy: diagnostyczna, ochronna, jałowa

Kolor: niebieski

Środek pudrujący: brak

Powierzchnia zewnętrzna: tekstura na końcach palców

Mankiet: równomiernie rolowany brzeg

AQL: ≤ 1,5 

Klasyfikacja CE:

 ▪ klasa I – Wyrób Medyczny  
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG)

 ▪ kategoria I – Środek Ochrony Indywidualnej 
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze: 1 para / 50 par

Wyróżnik: rękawica jałowa

Rozmiary: S - XL 

Nr referencyjny: RC300150 02-05

nitrylex® sterile $ ZN

? ambulatoria – praca z materiałem jałowym, chirurgia stomatologiczna, cewnikowanie, ratownictwo medyczne, diagnostyka, 
opieka pielęgniarska, szczególnie OIOM, laboratoria, stomatologia, weterynaria, salony kosmetyczne, kontakt z żywnością

Rekomendacja:

Typ rękawicy: diagnostyczna, ochronna, niejałowa

Kolor: czarny

Środek pudrujący: brak

Powierzchnia zewnętrzna: tekstura na końcach palców

Mankiet: równomiernie rolowany brzeg

AQL: ≤ 1,5 

Klasyfikacja CE:

 ▪ klasa I – Wyrób Medyczny  
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG)

 ▪ kategoria I – Środek Ochrony Indywidualnej 
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze: 100 szt. / 10×100 szt.

Wyróżnik: kryjący kolor

Rozmiary: xsmlX

Nr referencyjny: RD301040 01-05

nitrylex® black ZN

?
salony tatuażu, gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie, zakłady mechaniczne, personel sprzątający, opieka pielęgniar-
ska, stomatologia, weterynaria, salony kosmetyczne, kontakt z żywnością, przemysł samochodowy i mechanika pojazdowa, 
drobne prace montażowe, prace domowe

Rekomendacja:

DIAGNOSTYCZNE I OCHRONNE RĘKAWICE NITRYLOWE

Typ rękawicy: diagnostyczna, ochronna, niejałowa

Kolor: jasnoróżowy

Środek pudrujący: brak

Powierzchnia zewnętrzna: tekstura na końcach palców

Mankiet: równomiernie rolowany brzeg

AQL: ≤ 1,5 

Klasyfikacja CE:

 ▪ klasa I – Wyrób Medyczny  
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG)

 ▪ kategoria III – Środek Ochrony Indywidualnej 
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze: 100 szt. / 10×100 szt.

Wyróżnik: delikatny kolor

Rozmiary: xsmlX

Nr referencyjny: RD301440 01-05

nitrylex® pink ZN

? diagnostyka, opieka pielęgniarska, laboratoria, stomatologia, weterynaria, salony kosmetyczne i fryzjerskie, kontakt 
z żywnością, drobne prace montażowe, prace domowe,

Rekomendacja:

nowość
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„

Dlaczego warto wybrać system SAFE PACK? 

Postaw na higienę i bezpieczeństwo

Innowacyjny
system
dozowania
rękawic
 
typu Safe Pack

Specjalna metoda składania rękawic, która pozwala dozować produkt pojedynczo. 
Każde pociągnięcie rękawicy za mankiet wysuwa kolejną, minimalizując ryzyko zabru-
dzenia i/lub zakażenia, czystych rękawic.

Ogranicza kontaminację.
Dzięki pojedynczemu wyjmowaniu rękawic za mankiet od spodu opakowania.

Minimalizuje ryzyko przenoszenia zakażeń krzyżowych.
Brak kontaktu dłoni użytkownika nie tylko z powierzchnią roboczą rękawicy, 
ale również całym opakowaniem.

Pozwala na ekonomiczne zagospodarowanie miejsca pracy.
Montowany do ściany, zawsze pod ręką i w jednym znanym miejscu.

Prosta dezynfekcja i mycie uchwytów.
Lekka konstrukcja wykonana z tworzywa sztucznego lub drutu stalowego pokry-
tego białą farbą antybakteryjną.

?

?

?

?

System dozowania rękawic typu 
SAFE PACK jest rekomendowany 
przez Polskie Stowarzyszenie 
Pielęgniarek Epidemiologicznych.

SYSTEM SAFE PACK

Typ rękawicy: diagnostyczna, ochronna, niejałowa

Kolor: niebieski

Środek pudrujący: brak

Powierzchnia zewnętrzna: tekstura na końcach palców

Mankiet: równomiernie rolowany brzeg

AQL: ≤ 1,0 

Klasyfikacja CE:

 ▪ klasa I – Wyrób Medyczny  
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG)

 ▪ kategoria III – Środek Ochrony Indywidualnej  
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze: 200 szt. / 10×200 szt.

Wyróżnik:
nowatorski system dozowania rękawic SAFE PACK: 
pojedyncze pobieranie rękawic za mankiet

Rozmiary: xsmlX

Nr referencyjny: RD301240 01-05

nitrylex® one by one ZN

? diagnostyka, opieka pielęgniarska, laboratoria, pracownie cytostatyczne, kontakt z wybranymi substancjami chemicznymi, 
stomatologia, weterynaria, salony kosmetyczne, kontakt z żywnością, drobne prace montażowe

Rekomendacja:

Ze względu na możliwość skażenia czy-

stych rękawiczek podczas czynności ich 

wyjmowania z opakowania zbiorczego 

wskazane jest stosowanie rozwiązań 

temu zapobiegających.
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RĘKAWICE
WINYLOWE

WŁAŚCIWOŚCI RĘKAWICY n
ogólne - materiał / zastosowanie ●

Przyjazność dla skóry ● ● ●

komfort użytkowania ●

wytrzymałość / trwałość ●

rozciągliwość / elastyczność ●

miękkość ●

odPorność na Przekłucie ● 

odPorność na rozdarcie ●

ochrona Przed rozPuszczalnikami ●

ochrona Przed kwasami i zasadami ●

ochrona Przed alkoholami ●

ochrona Przed wirusami i bakteriami ●

biodegradowalność ●

cena ● ● ●

● niska | ● ● dobra | ● ● ● bardzo dobra

Winyl to jedno z tworzyw PVC. Polichlorek winylu 
(PVC), dzięki swoim własnościom ma szerokie 
zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. 

Rękawice winylowe są przyjazne dla skóry użytkowni-
ków ze skłonnością do alergii typu I i IV.
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Typ rękawicy: diagnostyczna, ochronna, niejałowa

Kolor: transparentny

Środek pudrujący: tak

Powierzchnia zewnętrzna: gładka

Mankiet: równomiernie rolowany brzeg

AQL: ≤ 1,5 

Klasyfikacja CE:

 ▪ klasa I – Wyrób Medyczny  
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG)

 ▪ kategoria III – Środek Ochrony Indywidualnej  
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze 100 szt. / 10×100 szt.

Wyróżnik: standardowa rękawica winylowa

Rozmiary: xsmlX

Nr referencyjny:  RD210150 01-05

vinylex® powdered zn

Typ rękawicy: diagnostyczna, ochronna, niejałowa

Kolor: transparentny niebieski

Środek pudrujący: tak

Powierzchnia zewnętrzna: gładka

Mankiet: równomiernie rolowany brzeg

AQL: ≤ 1,5 

Klasyfikacja CE:

 ▪ klasa I – Wyrób Medyczny  
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG)

 ▪ kategoria I – Środek Ochrony Indywidualnej  
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze: 100 szt. / 10×100 szt.

Wyróżnik: kolor odpowiedni do kontaktu z żywnością

Rozmiary: xsmlX

Nr referencyjny: RD210160 01-05

vinylex® blue zn

? weterynaria, salony kosmetyczne, kontakt z żywnością, higiena i czynności sanitarne

Rekomendacja:

? weterynaria, salony kosmetyczne, kontakt z żywnością, higiena i czynności sanitarne

Rekomendacja:

Typ rękawicy: diagnostyczna, ochronna, niejałowa

Kolor: transparentny

Środek pudrujący: brak

Powierzchnia zewnętrzna: gładka

Mankiet: równomiernie rolowany brzeg

AQL: ≤ 1,5 

Klasyfikacja CE:

 ▪ klasa I – Wyrób Medyczny  
(Dyrektywa Rady 93/42/EWG)

 ▪ kategoria III – Środek Ochrony Indywidualnej 
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze: 100 szt. / 10×100 szt.

Wyróżnik: większy komfort pracy w rękawicy winylowej

Rozmiary: xsmlX

Nr referencyjny: RD200180 01-05

vinylex® powder-free Zn

? weterynaria, salony kosmetyczne, kontakt z żywnością, higiena i czynności sanitarne

Rekomendacja:

DIAGNOSTYCZNE I OCHRONNE RĘKAWICE WINYLOWE
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Uchwyty ścienne minimalizują ryzyko 
zabrudzenia, skażenia rękawiczek, 
zwiększają wydajność pracy, dzięki 
lepszej jej organizacji.

Optymalna konstrukcja uchwytów 
ściennych umożliwia łatwe mycie 
 i dezynfekcję ich powierzchni.

Szeroki wybór typów koszyków 
pozwala na użycie większości 
dostępnych na rynku opakowań 
rękawic diagnostycznych,  zaspokaja-
jąc indywidualne potrzeby.

Uchwyty ścienne przeznaczone 
 do montowania na powierzchniach 
płaskich za pomocą wkrętów  lub 
taśmy montażowej  bez konieczności 
wiercenia.

Metalowe koszyki zostały wykonane 
 z drutu stalowego z blaszką monta-
żową, pokryte białą farbą  o podwyż-
szonej odporności  co istotnie wpływa 
na ich trwałość.

Uchwyty w wersji z haczykami 
umożliwiają zawieszenie opakowania 
rękawic na łóżku pacjenta (w trakcie 
transportu) lub na wózku zabiego-
wym. System umożliwia dostęp   
do rękawicy w wybranym miejscu.

Zadbaj z nami o właściwe miejsce 
dla podstawowych narzędzi pracy

Wybierz odpowiednie uchwyty ścienne, które umożliwiają łatwe 
i szybkie pobieranie rękawic podczas wykonywanych prac.

UCHWYTY – OPTYMALNE ROZWIĄZANIE

Zaprojektowane 
na potrzeby użytkowników

Uchwyty typu SAFE PACK
Uchwyty przeznaczone do rękawic wyciąganych pojedynczo, pakowanych w systemie dozowania od spodu „Safe Pack”.

zw

uchwyt Safe Pack plastikowy uchwyt Safe Pack pojedynczy uchwyt Safe Pack potrójny

Materiał: tworzywo sztuczne stal stal

Wyróżnik:  ▪ uchwyt modułowy, możliwość łącze-
nia uchwytów ze sobą,

 ▪ ograniczenie zjawiska kontaminacji.

 ▪ pozwala na zaoszczędzenie pow-
ierzchni roboczej,

 ▪ ograniczenie zjawiska kontaminacji.

 ▪ pozwala na zaoszczędzenie pow-
ierzchni roboczej,

 ▪ kilka rozmiarów rękawic w jednym 
miejscu,

 ▪ ograniczenie zjawiska kontaminacji.

Nr referencyjny: KEUR010 KEUR007 KEUR008

Podstawowe uchwyty metalowe
Uchwyty wykonane z drutu stalowego z blaszką montażową, całość malowana białą farbą antybakteryjną. 

zw

uchwyt pojedynczy uchwyt z haczykami uchwyt potrójny uchwyt kolumnowy

Materiał: stal stal stal stal

Wyróżnik:  ▪ możliwość dołączenia 
stalowych haczyków,

 ▪ pozwala na zaoszczędze-
nie powierzchni roboczej 
miejsca pracy.

 ▪ stosowany jako uchwyt 
transportowy, zawies-
zany na łóżku lub wózku 
zabiegowym.

 ▪ pozwala na zaoszczędze-
nie powierzchni roboczej 
miejsca pracy.

 ▪ możliwość indywi-
dualnej regulacji do 
wysokości kolumny 
anestezjologicznej, 

 ▪ nie wymaga wiercenia,
 ▪ dostosowany do szyny 
Modura.

Nr referencyjny: KEUR001 KEUR005 KEUR004 KEUR009
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RĘKAWICE
GOSPODARCZE 
 I OCHRONNE

Rękawice gospodarcze i ochronne służą do ochrony 
rąk przed niepożądanymi lub szkodliwymi dla zdro-
wia czynnikami zewnętrznymi. Możliwe do wielora-
zowego użytku.

 ▪ Chronią przed szkodliwym działaniem środków 
czyszczących i detergentów słabego działania.

 ▪ Zabezpieczają przed otarciami i niewielkimi skale-
czeniami podczas wykonywanych prac.

 ▪ Zwiększają bezpieczeństwo pracy w kontaktach  
ze śliskimi i mokrymi przedmiotami.

Rękawice powlekane bawełnianą wyściółką, co skutkuje 
zwiększeniem trwałości wyrobu, odporności mechanicz-
nej oraz polepszeniem walorów użytkowych rękawic. 

Rękawice gospodarcze gumowe posiadają przedłu-
żony man kiet – 300 mm, chroniący nie tylko same 
dłonie, ale również przedramiona. 

Rękawice ochronne znajdują zastosowanie 
pracach domowych, jak również w  lekkim 
przemyśle czy profesjonalnych usługach. 
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Typ rękawicy: gospodarcza, ochronna, niejałowa

Kolor: żółty

Powierzchnia wewnętrzna: miękka bawełniana wyściółka

Powierzchnia zewnętrzna: moletowana w części chwytnej

Mankiet: równomiernie rolowany brzeg

Klasyfikacja CE:
 ▪ Kategoria I – Środek Ochrony Indywidualnej 
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze: 1 para / 240 par

Rozmiary: smlX

Nr referencyjny: RG100070 02-05

ideall® cotton ql

RĘKAWICE GOSPODARCZE

?
prace higieniczno-sanitarne w miejscach publicznych, utrzymanie czystości w obiektach, pomieszczeniach gospodarczych 
i domu, profesjonalne usługi porządkowe, prace remontowe, ogrodnictwo, rolnictwo, przetwórstwo spożywcze i kontakt 
z żywnością, zakłady mechaniczne, prace domowe 

Rekomendacja:

Typ rękawicy: gospodarcza, ochronna, niejałowa

Kolor: żółty

Powierzchnia wewnętrzna: flokowane

Powierzchnia zewnętrzna: moletowana w części chwytnej

Mankiet: równomiernie rolowany brzeg

Klasyfikacja CE:
 ▪ Kategoria I – Środek Ochrony Indywidualnej 
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze: 1 para / 240 par

Rozmiary: smlX

Nr referencyjny: RG100040 02-05

ideall® yellow ql

Typ rękawicy: gospodarcza, ochronna, niejałowa

Kolor: pomarańczowy

Powierzchnia wewnętrzna: flokowane

Powierzchnia zewnętrzna: moletowana w części chwytnej

Mankiet: równomiernie rolowany brzeg

Klasyfikacja CE:
 ▪ Kategoria I – Środek Ochrony Indywidualnej 
(Dyrektywa Rady 89/686/EWG) 

Op. jednostkowe / zbiorcze: 1 para / 240 par

Rozmiary: smlX

Nr referencyjny: RG100470 02-05

ideall® orange ql

premium

NOTATKI
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Pobierz jedną rękawicę 
z opakowania wyciągając ją za mankiet.

Wyciągnij drugą rękawicę za pomocą dłoni 
na której masz już założoną rękawicę.

Trzymając rękawicę za mankiet, nałóż na dłoń przeciwną 
do tej która wyciągała rękawicę 

z opakowania nie dotykając powierzchni roboczej.

Naciągnij rękawicę na prawą rękę.

Nałóż rękawicę na dłoń i ułóż równomiernie. Gotowe!

JAK ZDEJMOWAĆ RĘKAWICE?JAK ZAKŁADAĆ RĘKAWICE?

PAMIETAJ! DO CZYNNOŚCI POBRANIA RĘKAWIC Z OPAKOWANIA 
PRZYSTĘPUJEMY PO WYKONANIU PROCEDURY HIGIENY RĄK.

Chwyć rękawicę palcem przeciwnej ręki 
na wysokości mankietu.

Podczas zdejmowania rękawic 
wywijaj rękawice "na lewą stronę"

Wywiń rękawicę 
do połowy dłoni.

Drugą rękawicę chwyć
za jej zewnętrzną krawędź.

Chwyć obie rękawice nie dotykając 
skontaminowanej ściany rękawic.

Zdjęte rękawice traktować 
jako odpad medyczny.

 PAMIĘTAJ! PO ZDJĘCIU I WYRZUCENIU RĘKAWIC JAKO ODPAD MEDYCZNY 
PRZYSTĘPUJEMY PONOWNIE DO PROCEDURY HIGIENY RĄK.
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W kwestii ochrony przed 
zakażeniami zaufaj ekspertom.

Systemowe przeciwdziałanie zakażeniom 
zapewnia wybór:

 ▪ Rękawic medycznych: diagnostycznych i ochron-
nych, chirurgicznych, gospodarczych, 

 ▪ czepków, masek, fartuchów, kombinezonów, 

 ▪ zestawów operacyjnych składających się z serwet 
i niezbędnych akcesoriów wykorzystywanych do 
zabezpieczenia pola operacyjnego podczas wszyst-
kich zabiegów chirurgicznych,

 ▪ opatrunków medycznych.

POZOSTAŁE PRODUKTY W OFERCIE
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