Rękawice
medyczne

kreujemy dobre rozwiązania
W W W . Z A R Y S . P L

RĘKAWICE
DIAGNOSTYCZNE
8
9
9
10
10
11
12
13
14
14
17
18
18

RĘKAWICE NITRYLOWE
easyCARE nitrile BESTSELLER!
easyCARE nitrile pink
easyCARE nitrile black
mediCARE nitrile pink
mediCARE nitrile AMG
mediCARE nitrile Hydra+
mediCARE nitrile lime green
mediCARE nitrile SafeDon Hydra+
mediCARE nitrile SafeDon
DERMAGRIP Ultra Long
DERMAGRIP Extended cuff
DERMAGRIP Extended cuff sterylne
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RĘKAWICE LATEKSOWE
easyCARE latex
easyCARE latex PF
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RĘKAWICE LATEKSOWE SPECJALISTYCZNE
DERMAGRIP High Risk
DERMAGRIP CHEMO
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RĘKAWICE WINYLOWE
easyCARE vinyl
easyCARE vinyl PF

RĘKAWICE
CHIRURGICZNE
30
30
31
31
32
32
33
34
34
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35
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37
37

Rękawice lateksowe Top Glove pudrowane
Rękawice lateksowe Top Glove bezpudrowe
COMFIT Premium
Epic MT
ProFeel DHD Platinium
ProFeel DHD Sensitive
ProFeel DHD Double Gloving
ProFeel DHD Micro
ProFeel DHD Extra Protection
Radiaxon
DERMAGRIP Elbow Length
ProFeel DHD Synthetic
ProFeel DHD Polyisoprene
ProFeel DHD Polyisoprene Sensitive
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Czym kierować się przy

DOBORZE RĘKAWIC?
Wśród szerokiego zróżnicowania jakościowego i cenowego rękawic na rynku należy rozpoznać te wyroby,
które zapewniają bezpieczeństwo użytkownikom. Kierowanie się jedynie wyglądem, czy ceną może być fatalne
w skutkach jeśli okaże się, że stosowane rękawice są wątpliwej jakości i nie zapewniają odpowiedniej ochrony.

Zgodnie z punktem 23 preambuły Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/425 pracodawca ma
obowiązek zapewnić zgodność wszystkich rękawic używanych w miejscu pracy z dyrektywą
w sprawie wyposażenia ochronnego, czyli zgodność ze zharmonizowanymi normami (patrz
Przewodnik po normach).

Kolejnym aspektem są okoliczności związane ze stosowaniem rękawic w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.
Wiąże się to z rodzajem zagrożeń, na które eksponowane są ręce pracowników, a także ze specyfiką wykonywanych
przez nich czynności zawodowych. Istotny jest również materiał rękawicy, jej grubość oraz rozmiar.

POWIERZCHNIA

/zewnętrzna i wewnętrzna/

GRUBOŚĆ

Powierzchnia zewnętrzna
powinna zapewniać pewny chwyt
narzędzi w środowisku suchym
i mokrym oraz komfort pracy.

Zoptymalizowana grubość ścianki
pozwala na maksimum wrażliwości
dotykowej i komfort pracy przy
maksymalnej ochronie, adekwatnie
do przeznaczenia rękawicy.

Powierzchnia wewnętrzna
powinna umożliwiać łatwe
zakładanie na dłoń użytkownika.

ROZMIAR

MATERIAŁ

Rozmiar wpływa bezpośrednio
na bezpieczeństwo, skuteczność
i komfort pracy.

Źle dobrany może prowadzić
do niedostatecznej barierowości,
alergii czy braku komfortu pracy.

Zbyt MAŁE rękawice:
uciskają dłonie obniżając sprawność manualną i utrudniając dłuższą pracę
powodują pocenie się dłoni, co w konsekwencji wpływa na rozszerzenie
materiału i obniżenie właściwości ochronnych
ścierają naskórek, co powoduje swędzenie i podrażnienie dłoni

Zbyt DUŻE rękawice:
zmniejszają precyzję pracy
zwiększają ryzyko uszkodzenia,
zakażenia i zanieczyszczenia dłoni
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Zastosowanie środka pudrującego, najczęściej zmodyfikowanej skrobii kukurydzianej,
jest jednym z podstawowych rozwiązań, mających na celu łatwiejsze zakładanie
i zdejmowanie rękawicy.

ŚRODEK PUDRUJĄCY
Należy pamiętać, że środek pudrujący niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji tj.: pozbawia skórę wilgotności,
podwyższa wartość pH skóry powodując podrażnienia skóry i powstanie stanu zapalnego, jest wektorem transmisji
alergenów, wprowadzony do organizmu powoduje powikłania związane z wprowadzeniem ciała obcego, zakłóca
wyniki badań laboratoryjnych.

Rękawice bezpudrowe są najczęściej chlorowane lub polimerowane od wewnątrz.

CHLOROWANIE

POLIMEROWANIE

Proces modyfikacji powierzchni, w celu
zmniejszenia współczynnika tarcia oraz redukcji
białek lateksowych i akceleratorów chemicznych.

Pokrywanie powierzchni warstwą syntetyczną
izolującą skórę od warstwy lateksowej
oraz ułatwiającą zakładanie na dłoń.

Niedopasowane rękawice mogą skutecznie obniżyć
komfort pracy czy nawet uniemożliwić wykonanie zadania.

JEDNORAZOWE RĘKAWICE MEDYCZNO-OCHRONNE
Rękawice używane przez pracowników placówek opieki zdrowotnej przy wykonywaniu procedur
medycznych spełniają podwójną funkcję: z jednej strony zapewniają bezpieczeństwo pacjenta,
a z drugiej - użytkownika rękawic.
Rękawice jako wyrób medyczny podlegają wymaganiom Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2017/745,
natomiast jako środek ochrony indywidualnej podlegają wymaganiom Rozporządzenia PE i Rady
(UE) 2016/425.

W W W. ZARY S.PL
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RĘKAWICE
DIAGNOSTYCZNE
DIAGNOSTYKA
OPIEKA
PIELĘGNIARSKA

RATOWNICTWO
MEDYCZNE

LABORATORIA

PRACOWNIE
CYTOSTATYCZNE

STERYLIZATORNIE

STOMATOLOGIA

CHIRURGIA
SZCZĘKOWA

KONTAKT
Z ŻYWNOŚCIĄ
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Przeznaczone do chwilowego użycia podczas badań lekarskich, diagnostycznych, czynności terapeutycznych, prac
z materiałem septycznym w celu ograniczenia ryzyka: przeniesienia niebezpiecznych czynników biologicznych poprzez
ręce na pacjenta, nabycia przez pracowników opieki zdrowotnej zakażeń od pacjentów. Jako wyrób „podwójnego
przeznaczenia” podlegają restrykcyjnym wymaganiom norm zharmonizowanych z odpowiednim rozporządzeniem.

ZABIEGI
PODWYŻSZONEGO
RYZYKA

CZYNNOŚCI
HIGIENICZNO
-SANITARNE

HIGIENA
PACJENA

CEWNIKOWANIE

STANDARDOWY
MANKIET

PRZEDŁUŻONY
MANKIET

W W W. ZARY S.PL

8

RĘKAWICE
NITRYLOWE
Wykonane z syntetycznego kauczuku akrylonitrylo-butadienowego (NBR) stanowią alternatywę dla rękawic lateksowych.
Nie zawierają białek lateksowych wywołujących reakcje alergiczne typu I, a zawartość akceleratorów chemicznych jest
zminimalizowana do minimum, więc są przyjazne dla skóry. Charakteryzują się:
dużą wytrzymałością mechaniczną (również na przebicie)
odpornością chemiczną i biologiczną (stanowią barierę dla wirusów i bakterii)
elastycznością, dzięki której dopasowują się do dłoni, zapewniając użytkownikowi komfort pracy
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easyCARE nitrile
rodzaj rękawicy

diagnostyczna, nitrylowa, niesterylna

powierzchnia zewnętrzna

wyraźna tekstura na końcach palców

powierzchnia wewnętrzna

chlorowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

prosty z rolowanym brzegiem
niebieski
1.0
• wyrób medyczny klasy I
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
zwiększona wrażliwość dotykowa

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze
numer katalogowy

rozmiary

100 szt./10x100 szt.
200 szt./10x200szt.
a’100: RNB-xx-100 (xx: XS-XL)
a’200: RNB-xx-200 (xx: XS-XL)

XS
XS
XS
XS
XS SSSSS

M
M
M
M
M

LLLLL XL
XL
XL
XL
XL
BESTSELLER

easyCARE nitrile pink
rodzaj rękawicy

diagnostyczna, nitrylowa, niesterylna

powierzchnia zewnętrzna

wyraźna tekstura na końcach palców

powierzchnia wewnętrzna

chlorowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

prosty z rolowanym brzegiem
jasnoróżowy
1.5
• wyrób medyczny klasy I
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
przyjemny, kojący kolor

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze

100 szt./10x100 szt.

numer katalogowy

RNBR03xx (xx: XS-L)

rozmiary

W W W. ZARY S.PL
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easyCARE nitrile black
rodzaj rękawicy

diagnostyczna, nitrylowa, niesterylna

powierzchnia zewnętrzna

wyraźna tekstura na końcach palców

powierzchnia wewnętrzna

chlorowana

mankiet
kolor
AQL

prosty z rolowanym brzegiem
czarny
1.0

klasyfikacja

• wyrób medyczny klasy I
• środek ochrony indywidualnej kategorii III

cechy charakterystyczne

maskujący kolor, zwiększona wytrzymałość

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze
numer katalogowy

100 szt./10x100 szt.
RNBC03xx (xx: XS-XL)

rozmiary

mediCARE nitrile pink
rodzaj rękawicy

diagnostyczna, nitrylowa, niesterylna

powierzchnia zewnętrzna

wyraźna tekstura na końcach palców

powierzchnia wewnętrzna

chlorowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

prosty z rolowanym brzegiem
malinowy/ciemnoróżowy
1.5
• wyrób medyczny klasy I
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
intensywny kolor

rekomendacje

opakowanie jednostkowe
opakowanie zbiorcze
numer katalogowy
rozmiary

100 szt./10x100 szt.
RNBM03xx (xx: XS-XL)
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mediCARE nitrile AMG
rodzaj rękawicy

diagnostyczna, nitrylowa, niesterylna

powierzchnia zewnętrzna

wyraźna tekstura na końcach palców

powierzchnia wewnętrzna

chlorowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

prosty z rolowanym brzegiem
chabrowy/fioletowy
1.0
• wyrób medyczny klasy I
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
antybakteryjna

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze
numer katalogowy

200 szt./10x200 szt.
RNBA08xx (xx: XS-XL)

rozmiary

XS
XS
XS
XS
XS SSSSS

M
M
M
M
M

LLLLL XL
XL
XL
XL
XL

efektywność wobec szerokiej
gamy patogenów

INNOWACYJNA
RĘKAWICA
ANTYBAKTERYJNA
ZAL
ET
YR
ĘK
A

PRODUKOWANA W TECHNOLOGII NIEŁUGUJĄCEJ

MG
YA
IC
W
bezpieczeństwo użytkownika
i pacjenta

niskie prawdopodobieństwo
wpływu na rozwój odporności
patogenów

technologia nieługująca

szybka dezaktywacja patogenu

INNOWACYJNA
rękawica antybakteryjna
produkowana
w technologii nieługującej

wysoki komfort użytkowania

zabija do

zapewnia

99.999%

AKTYWNĄ OCHRONĘ

NIEUCZULAJĄCA

przed infekcjami
związanymi
z opieką zdrowotną

skóry

mikroorganizmów

W W W. ZARY S.PL
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mediCARE nitrile Hydra+
rodzaj rękawicy

diagnostyczna, nitrylowa, niesterylna

powierzchnia zewnętrzna

wyraźna tekstura na końcach palców

powierzchnia wewnętrzna

chlorowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

NOWOŚĆ W OFERCIE

prosty z rolowanym brzegiem
chabrowy/fioletowy
1.0
• wyrób medyczny klasy I
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
warstwa nawilżająco-pielęgnacyjna

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze
numer katalogowy/
rozmiary

100 szt.
10x100 szt.
RNBH03xx (xx: XS-XL)

XS
XS
XS
XS
XS SSSSS

M
M
M
M
M

LLLLL XL
XL
XL
XL
XL

Dostępne również w opakowaniu typu
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 14

Rękawice nitrylowe z warstwą pielęgnacyjno-nawilżającą
GLICERYNA

nawilża, poprawia wygląd skóry, wygładza, łagodzi podrażnienia.

WITAMINA E
naturalny przeciwutleniacz, witamina młodości - zwalcza wolne rodniki i zapobiega
powstawaniu zmarszczek, długotrwale nawilża

OLEJEK MIGDAŁOWY

regeneruje, nawilża, spowalnia procesy starzenia się skóry, wygładza, ujędrnia, pomaga
usuwać martwe komórki, rozjaśnia skórę, łagodzi podrażnienia i przyspiesza gojenie się
zmian skórnych, wzmacnia płaszcz hydro-lipidowy skóry

DERMATOLOGICZNA ODPOWIEDŹ NA PROBLEMY SKÓRNE

- rękawice jednoczenie chroniące i odżywiające dłonie, zapewniając długotrwałe nawilżenie.

Działanie przeciwzmarszczkowe udowodnione w badaniach klinicznych*
*rękawica mediCARE Hydra+ prezentuje lepsze działanie przeciwzmarszczkowe w porównaniu z tradycyjną rękawicą nitrylową z widoczną
redukcją zmarszczek już po pierwszym dniu stosowania ze stopniowym wzrostem poprawy do końca przeprowadzonych badań
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mediCARE nitrile lime green
rodzaj rękawicy

diagnostyczna, nitrylowa, niesterylna

powierzchnia zewnętrzna

wyraźna tekstura na końcach palców

powierzchnia wewnętrzna

chlorowana

mankiet

prosty z rolowanym brzegiem

kolor

limonkowy/ jasnozielony

AQL

1.5

klasyfikacja

• wyrób medyczny klasy I
• środek ochrony indywidualnej kategorii III

cechy charakterystyczne

przyjemny, kojący kolor

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze

50 szt./20x50 szt.
RNBL03xx (xx: XS-XL)

numer katalogowy

towe op
ak

50
SZTUK

now
ek

e
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ow
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om

e
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ow

now
ek

rozmiary

W W W. ZARY S.PL
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Hydra+

mediCARE nitrile
rodzaj rękawicy

diagnostyczna, nitrylowa, niesterylna

powierzchnia zewnętrzna

wyraźna tekstura na końcach palców

powierzchnia wewnętrzna

chlorowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

prosty z rolowanym brzegiem
chabrowy/fioletowy
1.0
• wyrób medyczny klasy I
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
• system pojedynczego wyciągania rękawicy za mankiet
• warstwa nawilżająco-pielęgnacyjna

rekomendacje

opakowanie jednostkowe
opakowanie zbiorcze
numer katalogowy

250 szt. (240 szt. dla rozmiaru XL)/
8x250 szt. (240 szt.)
RNBHS03xx (xx: XS-XL)

rozmiary

XS
XS
XS
XS
XS SSSSS

M
M
M
M
M

LLLLL XL
XL
XL
XL
XL

mediCARE nitrile
rodzaj rękawicy

diagnostyczna, nitrylowa, niesterylna

powierzchnia zewnętrzna

wyraźna tekstura na końcach palców

powierzchnia wewnętrzna

chlorowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

prosty z rolowanym brzegiem
jasnoniebieski
1.0
• wyrób medyczny klasy I
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
• system pojedynczego wyciągania rękawicy
za mankiet

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze
numer katalogowy
rozmiary

250 szt. (240 szt. dla rozmiaru XL) /8x250 szt. (240 szt.)
50 szt./ 20x50 szt
a’250: RNBS03xx (xx: XS-XL)
a’50: RNBSC03xx (xx: S-XL)

BEZPIECZEŃSTWO MASZ OD RĘKI
Norovirus,
Pseudomonas

SARS-CoV-2
MRSA

Candida

Staphylococcus
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powodów stosowania
rękawic medycznych

uchwyty na rękawice

POJEDYNCZY
biały

GL9665BW

POTRÓJNY
biały

GL9666BW

NA SZYNĘ MODURA
kodowanie kolorystyczne rozmiaru rękawicy:

USM-S USM-M

USM-L

przezroczysty

URC-50

numer katalogowy

numer katalogowy

kompatybilne z opakowaniami:

kompatybilne z opakowaniami:

kompatybilne z opakowaniami:

kompatybilne z opakowaniami:

SafeDon 250 szt.
SafeDon compact 50 szt.

SafeDon 250 szt.
SafeDon compact 50 szt.

SafeDon 250 szt.
SafeDon compact 50 szt.

SafeDon compact 50 szt.

tworzywo: kopolimer, odporny na środki dezynfekcyjne,
zawierający dodatek o antybakteryjnych właściwościach srebra*

numer katalogowy

COMPACT

tworzywo: aluminium malowane
farbą o podwyższonej odporności
mechanicznej i chemicznej

numer katalogowy

tworzywo:
pleksi

*Zawierają dodatek o antybakteryjnych właściwościach srebra blokujący system replikacji komórek grzybów i bakterii m.in. E. coli, MRSA, Pseudomonas, Salmonella,
zapobiegając gromadzeniu się mikroorganizmów na powierzchni, zapewniając wbudowaną ochronę na cały okres użytkowania.
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istotna część systemu kontroli zakażeń szpitalnych

NOWATORSKI SYSTEM

PATENT EP2326557A

umożliwiający pojedyncze dozowanie rękawic zawsze
za mankiet bez ryzyka kontaminacji uchwytu opakowania,
a przede wszystkim rękawic w opakowaniu.

redukcja ryzyka zakażeń
krzyżowych*

mniejsze zużycie rękawic
o ponad

brak strat

30%

brak możliwości ponownego
umieszczenia rękawicy
w opakowaniu -

redukcja kontaminacji opakowania
- uchwyty ścienne odporne na
dezynfekcję z wbudowanym

brak kontaminacji części
chwytnej rękawicy mankiet zawsze pierwszy

opakowanie kompatybilne
z uchwytem poprawa ogranizacji miejsca pracy

od potencjalnie skażonych
powierzchni

usprawnienie procedury
zakładania rękawic nawet o

ograniczenie negatywnego wpływu
środowiska zewnętrznego na

o ponad

90%

eliminacja wypadania
rękawic z opakowania

wysoka odporność
biologiczna
i chemiczna

50%

brak ryzyka zainfekowania
pozostałych rękawic

czystość i barierowość
rękawic (mikroorganizmy,

promieniowanie słoneczne, ozon)

WYSTARCZY TYLKO

JEDNA DŁOŃ

REKOMENDOWANE
PRZEZ:

Polskie Stowarzyszenie
Pielęgniarek
Epidemiologicznych

* badania przeprowadzone w placówkach medycznych

dodatkiem
antybakteryjnym
izolacja rękawic

optymalizacja opakowania redukcja odpadów opakowaniowych,
kosztów logistycznych i magazynowania
nawet o

50%

BY ZAINFEKOWAĆ CAŁE
OPAKOWANIE RĘKAWIC
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DERMAGRIP Ultra Long
rodzaj rękawicy

diagnostyczna, nitrylowa, niesterylna

powierzchnia zewnętrzna

wyraźna tekstura na palcach

powierzchnia wewnętrzna

chlorowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

przedłużony mankiet

przedłużony z rolowanym brzegiem
niebieski
1.5
• wyrób medyczny klasy I
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
• zwiększona grubość
• dodatkowa ochrona przedramienia

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze

100 szt./ 10x100 szt.

numer katalogowy

D14xx-26 (xx: 00-04)

rozmiary

*
* - na zamówienie

ZASŁUGUJESZ
NA NAJLEPSZĄ OCHRONĘ
W W W . Z A R Y S . P L

W W W. ZARY S.PL
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DERMAGRIP Extended cuff
rodzaj rękawicy

diagnostyczna, nitrylowa, niesterylna

powierzchnia zewnętrzna

wyraźna tekstura na palcach

powierzchnia wewnętrzna

chlorowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

przedłużony mankiet

przedłużony z rolowanym brzegiem
niebieski
1.5
• wyrób medyczny klasy I
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
• zwiększona grubość
• dodatkowa ochrona przedramienia

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze

100 szt./10x100 szt.

numer katalogowy

D14xx-47 (xx: 00-04)
*

rozmiary

* - na zamówienie

DERMAGRIP Extended cuff sterile
rodzaj rękawicy

diagnostyczna, nitrylowa, sterylna

powierzchnia zewnętrzna

chlorowana, tekstura na palcach

powierzchnia wewnętrzna

chlorowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

przedłużony z rolowanym brzegiem
niebieski
1.5
• wyrób medyczny klasy Is
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
• zwiększona grubość
• dodatkowa ochrona przedramienia

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze
numer katalogowy
rozmiary

1 para/50 par w dyspenserze
D14xx-43 (xx: 01-04)
S-XL

przedłużony mankiet

UNIWERSALNE UCHWYTY

na opakowania rękawic diagnostycznych

w odpowiedzi na potrzeby użytkowników
poprawiające organizację w miejscu pracy

mo

dostosowane do indywidualnych potrzeb
użytkowników

w
ż li

ość

montażu w

pi o

nie

RODZAJE UCHWYTU:
POJEDYNCZY
PODWÓJNY
POTRÓJNY
POCZWÓRNY

zalety uchwytów:
HIGIENA
redukcja ryzyka kontaminacji powierzchni opakowania
(brak konieczności dotykania)
pokrycie farbą antybakteryjną redukującą namnażanie
się bakterii (Escherichia coli, MRSA) na ich powierzchni

UNIWERSALNOŚĆ
montaż w pionie lub poziomie
dopasowanie do większości dostępnych opakowań
na rynku medycznym

numer katalogowy

rodzaj uchwytu

UR1-100/ UR1-100A
UR2-100/ UR2-100A
UR3-100/ UR3-100A
UR4-100/ UR4-100A

pojedynczy do opakowań a’100, pokryty farbą standard/ antybakteryjną
podwójny do opakowań a’100, pokryty farbą standard/ antybakteryjną
potrójny do opakowań a’100, pokryty farbą standard/ antybakteryjną
poczwórny do opakowań a’100, pokryty farbą standard/ antybakteryjną

UR1-200/ UR1-200A
UR2-200/ UR2-200A
UR3-200/ UR3-200A

pojedynczy do opakowań a’200, pokryty farbą standard/ antybakteryjną
podwójny do opakowań a’200, pokryty farbą standard/ antybakteryjną
potrójny do opakowań a’200, pokryty farbą standard/ antybakteryjną

POPRAWA ORGANIZACJI MIEJSCA
PRACY
oszczędność miejsce na blacie roboczym
usprawnienie procedury zakładania rękawic

DOPASOWANIE DO INDYWIDUALNYCH
POTRZEB KLIENTA
montaż na ścianie na powierzchni płaskiej w pionie lub
poziomie (wyposażone w zestaw montażowy)
montaż w pionie lub poziomie na wózku zabiegowym, łóżku
pacjenta czy kolumnie anestezjologicznej (zestaw montażowy
na życzenie)
REKOMENDOWANE
PRZEZ ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie szczegółowego
sposobu postępowania
z odpadami medycznymi
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RĘKAWICE
LATEKSOWE
Wykonane z naturalnego kauczuku rękawice lateksowe uznawane są za najlepszą barierę chroniącą przed
krwiopochodnymi patogenami oraz częścią niebezpiecznych substancji chemicznych, ponadto charakteryzują się dużą
elastycznością, zapewniając użytkownikowi komfort pracy dopasowując się do dłoni jak „druga skóra”. Rękawice lateksowe,
ze względu na naturalny surowiec, są biodegradowalne.
Rękawice z naturalnej gumy lateksowej mogą wywoływać reakcje alergiczne typu I u osób wrażliwych na proteiny kauczuku
naturalnego.
Rękawice pudrowane najczęściej zawierają zmodyfikowaną mączkę kukurydzianą jako środek ułatwiający zakładanie rękawic.
W przypadku rękawic bezpudrowych zwykle stosuje się chlorowanie, bądź polimerowanie wewnętrznej powierzchni.
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easyCARE latex
rodzaj rękawicy

diagnostyczna, lateksowa, niesterylna

powierzchnia zewnętrzna

teksturowana

powierzchnia wewnętrzna

pudrowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

prosty z rolowanym brzegiem
naturalnego lateksu/ kremowy
1.5
• wyrób medyczny klasy I
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
standardowa rękawica lateksowa

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze
numer katalogowy

100 szt./ 10x100 szt.
RLP03xx (xx: XS-XL)

rozmiary

easyCARE latex PF
rodzaj rękawicy

diagnostyczna, lateksowa, niesterylna

powierzchnia zewnętrzna

teksturowana

powierzchnia wewnętrzna

bezpudrowa, polimerowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

prosty z rolowanym brzegiem
naturalnego lateksu/ kremowy
1.5
• wyrób medyczny klasy I
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
łatwiejsze zakładanie, dzięki wewnętrznej warstwie
polimerowej

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze
numer katalogowy

100 szt./ 10x100 szt.
RLB03xx (xx: XS-XL)

rozmiary

W W W. ZARY S.PL
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RĘKAWICE LATEKSOWE
SPECJALISTYCZNE
W sytuacjach podwyższonego ryzyka, tj. podczas: kontaktu ze skażonymi substancjami biologicznymi, potencjalnie zakaźnymi
(służby ratunkowe, izba przyjęć), utylizacji odpadów medycznych i dekontaminacji, kontaktu z cytostatykami wymagana
jest ochrona na najwyższym poziomie.
Rękawice Dermagrip High Risk i Chemo zostały zaprojektowane z wykorzystaniem zaawansowanych technologii,
przewyższając powszechwnie obowiązujące standardy, z potrzeby zapewnienia użytkownikom bezkompromisowej ochrony.
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DERMAGRIP HIGH RISK do procedur podwyższonego ryzyka
rodzaj rękawicy

diagnostyczna, lateksowa, niesterylna

powierzchnia zewnętrzna

chlorowana, teksturowana na palcach

powierzchnia wewnętrzna

chlorowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

przedłużony mankiet

przedłużony z rolowanym brzegiem
niebieski
1.5
• wyrób medyczny klasy I
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
do procedur wysokiego ryzyka

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze
numer katalogowy
rozmiary

50 szt./10 x 50 szt.
D14xx-14 (xx: 01-04)
S-XL

DERMAGRIP CHEMO do cytostatyków
rodzaj rękawicy

diagnostyczna, lateksowa, sterylna/niesterylna

powierzchnia zewnętrzna

chlorowana, teksturowana na palcach i dłoni

powierzchnia wewnętrzna

chlorowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

przedłużony mankiet

przedłużony z rolowanym brzegiem
niebieski
1.5
• wyrób medyczny klasy Is/ I
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
do prac z cytostatykami

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze
numer katalogowy/
rozmiary

25 par w dyspenserze/ 4 dyspensery w kartonie
wersja niesterylna:
50 par w dyspenserze (dyspenser z podziałem
na rękawice na dłoń prawą i lewą)
D31xx-18 (xx: 65, 75, 85, 90)
S-XL
wersja sterylna:
D31xx-19 (xx: 65, 75, 85, 90)
S-XL

W W W. ZARY S.PL
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RĘKAWICE
WINYLOWE
Wykonane z tworzywa PVC (polichlorek winylu) rękawice winylowe przeznaczone są do procedur niskiego ryzyka, ze względu
na ograniczoną wytrzymałość mechaniczną, chemiczną i biologiczną. Materiał rękawic nie powoduje reakcji alergicznych
typu I, uczulać mogą jedynie plastyfikatory - ftalany dodawane podczas produkcji celem zwiększenia elastyczności.
Rękawice easyCARE vinyl i vinyl pf nie posiadają szkodliwych ftalanów.
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easyCARE vinyl
rodzaj rękawicy

diagnostyczna, winylowa, niesterylna

powierzchnia zewnętrzna

gładka

powierzchnia wewnętrzna

pudrowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja

prosty z rolowanym brzegiem
transparentny
1.5
• wyrób medyczny klasy I
• środek ochrony indywidualnej kategorii III

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze

100 szt./10x100 szt.

numer katalogowy

RWP07xx (xx: XS-XL)

rozmiary

easyCARE vinyl PF
rodzaj rękawicy

diagnostyczna, winylowa, niesterylna

powierzchnia zewnętrzna

gładka

powierzchnia wewnętrzna

bezpudrowa

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja

prosty z rolowanym brzegiem
transparentny
1.5
• wyrób medyczny klasy I
• środek ochrony indywidualnej kategorii III

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze

100 szt./10x100 szt.

numer katalogowy

RWB07xx (xx: XS-XL)

rozmiary

W W W. ZARY S.PL
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RĘKAWICE
CHIRURGICZNE
CHIRURGIA
OGÓLNA

OKULISTYKA

NEUROCHIRURGIA

CHIRURGIA
PLASTYCZNA

KADRIOCHIRURGIA

ORTOPEDIA

CHIRURGIA
SZCZĘKOWA

CHIRURGIA
URAZOWA

CHIRURGIA
NACZYNIOWA
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Rękawice chirurgiczne to sterylny wariant rękawiczek medycznych o anatomicznej budowie, przeznaczonych do zabiegów
inwazyjnych jałowych warunków oraz wysokiej precyzyjności.
Od rękawic chirurgicznych oczekuje się wysokiej gwarancji bezpieczeństwa pracy, ze względu na ryzyko zakażenia wirusami
krwiopochodnymi.

RADIOLOGIA

GINEKOLOGIA
ZABIEGI
PODWÓJNE
PRACOWNIE
I POŁOŻNICTWO PODWYŻSZONEGO CYTOSTATYCZNE RĘKAWICZKOWANIE
RYZYKA

PRZEDŁUŻONY
MANKIET

DŁUGI
MANKIET

W W W. ZARY S.PL
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RĘKAWICE

CHIRURGICZNE

W ofercie firmy ZARYS znajduje się szeroki asortyment wysokozaawansowanych rękawic
chirurgicznych, zróżnicowanych pod kątem specjalistycznych procedur medycznych jak
i materiału, które oprócz spełniania standardów europejskich są wynikiem wdrożenia
innowacyjnej technologii ProFeel® DHD, ułatwiającej zakładanie i poprawiającej komfort pracy.
Rękawice lateksowe są preferowane ze względu na wysoką elastyczność i doskonałe dopasowanie do
budowy fizjologicznej dłoni oraz barierowość biologiczną i chemiczną. W sytuacji braku możliwości pracy
w rękawicach lateksowych, ze względu na alergenny charakter, alternatywą są rękawice syntetyczne.
Najlepszą alternatywą dla rękawic lateksowych są rękawice poliizoprenowe, wykonane z chemicznie
identycznego do naturalnego lateksu - polimeru. Oferujące użytkownikowi doskonałe dopasowanie, czucie,
komfort, a jednocześnie barierowość chemiczną i biologiczną. Dodatkowym rozwiązaniem są rękawice
neoprenowe, wykonane z polichloroprenu, charakteryzujące się dużą odpornością chemiczną i biologiczną,
dobrą elastycznością i dopasowaniem do dłoni.

Innowacyjne podejście podjęte w celu spełnienia coraz bardziej rygorystycznych wymagań sektora
medycznego znajduje odzwierciedlenie w wyjątkowych cechach rękawic chirurgicznych ProFeel® DHD:

delikatność i wytrzymałość
(produkowane z lateksu wysokiej jakości)

niski poziom alergenów lateksowych
dzięki dodatkowym etapom produkcyjnym

ergonomiczna budowa
wpływająca na komfort pracy
przy długotrwałych zabiegach

niski poziom endotoksyn
dzięki produkcji w rygorystycznych warunkach
higienicznych

doskonałe przyleganie do ręki
(„druga skóra”)

brak szkodliwych akceleratorów
chemicznych
wywołujących alergię typu IV

długi, wzmocniony, rolowany mankiet
zapobiegający rozrywaniu i zsuwaniu się rękawicy
pewny chwyt narzędzi
w suchym i mokrym środowisku, dzięki
specjalnej antypoślizgowej powierzchni

doskonała bariera ochronna
względem mikroorganizmów (AQL 0,65)
i patogenów krwiopochodnych
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Zasługujesz na najlepszą ochronę

WODOODPORNOŚĆ

polimer stanowi powłokę
hydrofobową, która
zabezpiecza przed
wilgocią

ZABEZPIECZENIE
POWIERZCHNI DŁONI

poprzez odizolowanie warstwy
lateksu warstwą polimeru

RÓWNOMIERNA
ROZCIĄGLIWOŚĆ
RĘKAWICY
JEDNORODNE
POKRYCIE
POWIERZCHNI

rękawicy syntetyczną warstwą
w sposób molekularny,
dzięki czemu nie występuje
delaminacja i łuszczenie się
polimeru

dzięki jednakowej
pracy obu warstw

ŁATWOŚĆ
ZAKŁADANIA RĘKAWICY

zarówno w warunkach
suchych, jak i mokrych

PODWÓJNE
RĘKAWICZKOWANIE

ułatwione zakładanie
rękawic jedna na drugą

BRAK ŚRODKA
PUDRUJĄCEGO

W W W. ZARY S.PL
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Rękawice lateksowe Top Glove
rodzaj rękawicy

chirurgiczna, lateksowa, sterylna

powierzchnia zewnętrzna

teksturowana

powierzchnia wewnętrzna

pudrowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

przedłużony mankiet

przedłużony z rolowanym brzegiem
naturalnego lateksu/ kremowy
0.65
• wyrób medyczny klasy IIa
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
standardowa rękawica chirurgiczna lateksowa pudrowana

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze

1 para/ 50 par w dyspenserze

numer katalogowy

TG-01xx

rozmiary

6.0 - 9.0

Rękawice lateksowe Top Glove
rodzaj rękawicy

chirurgiczna, lateksowa, sterylna

powierzchnia zewnętrzna

teksturowana

powierzchnia wewnętrzna

polimerowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

przedłużony z rolowanym brzegiem
naturalnego lateksu/ kremowy
0.65
• wyrób medyczny klasy IIa
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
ułatwione zakładanie na dłoń

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze

1 para/ 50 par w dyspenserze

numer katalogowy

TG-02xx

rozmiary

6.0 - 9.0

przedłużony mankiet
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Comfit Premium
rodzaj rękawicy

chirurgiczna, lateksowa, sterylna

powierzchnia zewnętrzna

antypoślizgowa, mikroteksturowana

powierzchnia wewnętrzna

pudrowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

przedłużony mankiet

przedłużony z rolowanym brzegiem
naturalnego lateksu/ kremowy
1.0
• wyrób medyczny klasy IIa
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
duża wytrzymałość na rozerwanie

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze
numer katalogowy
rozmiary

1 para/ 50 par w dyspenserze
C30xx - 05
6.0 – 9.0

Epic MT

przedłużony mankiet

rodzaj rękawicy

chirurgiczna, lateksowa, sterylna

powierzchnia zewnętrzna

antypoślizgowa, mikroteksturowana

powierzchnia wewnętrzna

polimerowana i lekko chlorowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

przedłużony z rolowanym brzegiem
naturalnego lateksu/ kremowy
0.65
• wyrób medyczny klasy IIa
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
wysoka wrażliwość dotykowa

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze

1 para/ 50 par w dyspenserze

numer katalogowy

EP-12-xx

rozmiary

6.0 - 9.0

W W W. ZARY S.PL
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ProFeel DHD Platinum
rodzaj rękawicy

chirurgiczna, lateksowa, sterylna

powierzchnia zewnętrzna

polimerowana, antypoślizgowa, mikroteksturowana

powierzchnia wewnętrzna

polimerowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

przedłużony mankiet

ProFeel DHD®

przedłużony z rolowanym brzegiem
naturalnego lateksu/ kremowy
0.65
• wyrób medyczny klasy IIa
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
• optymalna wrażliwość dotykowa
• rękawica wierzchnia w systemie podwójnego rękawiczkowania

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze
numer katalogowy
rozmiary

1 para/ 50 par w dyspenserze
P33xx-01
6.0 - 9.0

ProFeel DHD Sensitive z wewnętrzną warstwą nawilżającą
rodzaj rękawicy

chirurgiczna, lateksowa, sterylna

powierzchnia zewnętrzna

polimerowana, gładka

powierzchnia wewnętrzna

polimerowana, pokryta
warstwą nawilżającą Aloe Vera

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

przedłużony z rolowanym brzegiem
zielony (wskaźnikowy)
0.65
• wyrób medyczny klasy IIa
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
• wewnętrzna warstwa nawilżająca
• o obniżonej grubości, stosowana jako spodnia
w systemie podwójnego rękawiczkowania

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze
numer katalogowy
rozmiary

1 para/ 50 par w dyspenserze
P33xx-55
6.0 - 9.0 (9.0 - na zamówienie)

przedłużony mankiet

ProFeel DHD®
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ProFeel DHD® Double Gloving

system podwójnego rękawiczkowania

Komplet rękawic, który zawiera:
ProFeel DHD Platinum

ProFeel DHD Sensitive

(o pół rozmiaru mniejsze
niż rękawica spodnia)

(o pół rozmiaru większe
niż rękawica wierzchnia)

1 PARA

1 PARA

ProFeel DHD® Double Gloving
numer katalogowy: P33xx61
rozmiar 5.5 - 8.5 (5.5 i 6.0 - na zamówienie)

Dlaczego rękawice
Double Gloving?

W toku wieloletnich badań
zaobserwowano, że:

4-krotne zmniejszenie szybkości przebicia rękawicy
przy stosowaniu podwójnego rękawiczkowania
w porównaniu ze stosowaniem pojedynczej rękawicy.

Członkowie zespołu chirurgicznego są narażeni
na ekpozycję na materiał zakaźny aż w 50%
zabiegów chirurgicznych.

Rękawica wewnętrzna wskaźnikowa o kontastowym
kolorze umożliwia szybszą identyfikację przebicia
zmniejszając narażenie na materiał zakaźny aż o 87%.

90% przebicia rękawicy jest niezauważona
podczas operacji.

Rekomendowane przez:

Wysoki poziom ochrony za relatywnie
niski koszt podwójnej rękawicy.

CDC5, OSHA6, AORN7, ACS8, AAOS9,
ICS10 i WHO

Instrukcja użycia rękawic ProFeel DHD® Double Gloving :

1

2

3

4

5

6

Wewnętrzna warstwa rękawicy spodniej zawierająca aloes, nawilża i regeneruje skórę, łagodzi stany
zapalne i podrażnienia. Żel aloesowy zawiera aktywne biologicznie substancje działające przeciwzapalnie,
przeciwgrzybicznie i przeciwbakteryjnie.

W W W. ZARY S.PL
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ProFeel DHD Micro mikrochirurgiczne
rodzaj rękawicy

chirurgiczna, lateksowa, sterylna

powierzchnia zewnętrzna

polimerowana, antypoślizgowa, mikroteksturowana

powierzchnia wewnętrzna

polimerowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

przedłużony mankiet

ProFeel DHD®

przedłużony z rolowanym brzegiem
brązowy (antyrefleksyjny)
0,65
• wyrób medyczny klasy IIa
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
rękawica mikrochirurgiczna

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze
numer katalogowy
rozmiary

1 para/ 50 par w dyspenserze
P33xx-34
6.0 - 9.0 (rozmiar 9.0 - na zamówienie)

ProFeel DHD Extra Protection ortopedyczne
rodzaj rękawicy

chirurgiczna, lateksowa, sterylna

powierzchnia zewnętrzna

polimerowana, antypoślizgowa, mikroteksturowana

powierzchnia wewnętrzna

polimerowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

przedłużony z rolowanym brzegiem
brązowy (antyrefleksyjny)
0,65
• wyrób medyczny klasy IIa
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
rękawica ortopedyczna

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze
numer katalogowy
rozmiary

1 para/ 40 par w dyspenserze
P33xx-35
6.0 - 9.0 (rozmiar 6.0 - na zamówienie)

przedłużony mankiet

ProFeel DHD®
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Radiaxon chroniące przed promieniowaniem RTG
rodzaj rękawicy

chirurgiczna, lateksowa, sterylna

powierzchnia zewnętrzna

teksturowana

powierzchnia wewnętrzna

chlorowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

przedłużony mankiet

przedłużony z rolowanym brzegiem
zielony/khaki
1.0
• wyrób medyczny klasy IIa
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
rękawica chroniąca przed promieniowaniem RTG

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze
numer katalogowy
rozmiary

1 para/ 5 par w dyspenserze
P32xx-28
6.0 - 9.0 (rozmiar 6.0 - na zamówienie)

Dermagrip Elbow Length ginekologiczne
rodzaj rękawicy

chirurgiczna, lateksowa, sterylna

powierzchnia zewnętrzna

teksturowana

powierzchnia wewnętrzna

bezpudrowa

mankiet
kolor
AQL

długi mankiet

długi z rolowanym brzegiem
naturalnego lateksu/ kremowy
1.5

klasyfikacja

wyrób medyczny klasy Is

cechy charakterystyczne

rękawica ginekologiczna

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze
numer katalogowy
rozmiary

1 para/ 25 par w dyspenserze
P39xx-15
S (6,5), M (7,0), L (8,5)
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ProFeel DHD Synthetic neoprenowe
rodzaj rękawicy

chirurgiczna, neoprenowa (polichloropren), sterylna

powierzchnia zewnętrzna

polimerowana, antypoślizgowa, mikroteksturowana

powierzchnia wewnętrzna

polimerowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

przedłużony z rolowanym brzegiem
brązowy (antyrefleksyjny)
0.65
• wyrób medyczny klasy IIa
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
syntetyczna, pozbawiona alergenów lateksowych

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze
numer katalogowy
rozmiar

1 para/ 50 par w dyspenserze
P32xx-24
6.0 - 9.0

przedłużony mankiet

ProFeel DHD®
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ProFeel DHD Polyisoprene
rodzaj rękawicy

chirurgiczna, poliizoprenowa, sterylna

powierzchnia zewnętrzna

polimerowana, antypoślizgowa, mikroteksturowana

powierzchnia wewnętrzna

polimerowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

przedłużony mankiet

ProFeel DHD®

przedłużony z rolowanym brzegiem
kremowy
0.65
• wyrób medyczny klasy IIa
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
• syntetyczna, pozbawiona alergenów lateksowych,
• stosowana jako wierzchnia w systemia podwójnego
rękawiczkowania

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze
numer katalogowy
rozmiary

1 para/ 50 par w dyspenserze
P33xx-56
5.5 - 9.0

ProFeel DHD Polyisoprene Sensitive
rodzaj rękawicy

chirurgiczna, poliizoprenowa, sterylna

powierzchnia zewnętrzna

polimerowana, gładka

powierzchnia wewnętrzna

polimerowana

mankiet
kolor
AQL
klasyfikacja
cechy charakterystyczne

przedłużony mankiet

ProFeel DHD®

przedłużony z rolowanym brzegiem
zielony (wskaźnikowy)
1.0
• wyrób medyczny klasy IIa
• środek ochrony indywidualnej kategorii III
syntetyczna, pozbawiona alergenów lateksowych,
o obniżonej grubości, stosowana jako spodnia
w systemie podwójnego rękawiczkowania

rekomendacje

opakowanie jednostkowe/
opakowanie zbiorcze
numer katalogowy
rozmiary

1 para/ 50 par w dyspenserze
P33xx-57
6.0 - 9.0 (9.0 - na zamówienie)
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INSTRUKCJA ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA

RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH

ZAKŁADANIE RĘKAWIC

1

Ręką dominujacą wyciągnij rękawicę
bez dotykania opakowania.

2

4

Następnie ręką z założoną rękawicą wyciągnij
drugą rękawicę nie dotykając opakowania.

5

Załóż na dłoń niedominującą,
trzymając rękawicę za górną
część mankietu.

Trzymając za górną część mankietu
załóż na dłoń dominującą, nie
dotykając skóry.

3

Naciągnij na dłoń,
trzymając za mankiet.

6

Naciągnij na dłoń, trzymając
za mankiet, nie dotykając skóry.

ZDEJMOWANIE RĘKAWIC

1

Palcami dłoni dominującej
chwyć za mankiet rękawicy
ręki niedominującej od
strony zewnętrznej nie
dotykając skóry.

2

Zsuń rękawicę z dłoni
niedominującej, wywracając
ją na drugą stronę.

3

Trzymając ściągniętą rękawicę
ręką dominującą, wsuń palce
gołej dłoni między rękawicę
a nadgarstek i trzymając
rękawicę od strony wewnętrznej
ściągnij przez wywrócenie na
drugą stronę.

4

Trzymając rękawice za
nieskontaminowaną część
wyrzucić, traktując jako
odpad medyczny.

OTWARTA TECHNIKA ZAKŁADANIA

RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH
Z ASYSTĄ PERSONELU

ZAKŁADANIE RĘKAWIC Z ASYSTĄ PERSONELU

1

5

9

PERSONEL ASYSTUJĄCY:
otwórz zewnętrzne
opakowanie rękawic
w sposób aseptyczny.

Chwytając ręką niedominującą
za wywiniętą część rękawicy
przeznaczonej na dłoń
dominującą...

Naciągnąć na rękę
(i na mankiet fartucha),
pociągając za wywiniętą część
rękawicy od jej zewnętrznej
strony, nie dotykając skóry.

2

6

Przekaż operatorowi
(którego dłonie zostały
odpowiednio umyte
i zdezynfekowane)
do pobrania sterylne
opakowanie wewnętrzne.

Wsuń dłoń dominującą
do rękawicy.

Następnie naciągnąć

10 rękawicę na dłoń dominującą
(na mankiet fartucha)
przy pomocy drugiej dłoni.

3

7

OPERATOR: Umieść wewnętrzne
opakowanie z rękawicami na
sterylnej powierzchni w taki
sposób, aby widoczne było
otwarcie koperty, oznaczenie
lewej i prawej rękawicy,
a palce były skierowane w górę.

Następnie wsunąć palce
dłoni dominującej z założoną
rękawicą w przestrzeń powstałą
między wywinięciem mankietu
a powierzchnią zewnętrzną
rękawicy.

W przypadku rękawic pudrowanych

11 należy usunąć pozostałość pudru

z powierzchni zewnętrznej rękawicy
metodą aseptyczną (np. jałowy,
wilgotny gazik).

4

8

Otwórz kopertę odwijając
górne i dolne zagięcia,
a następnie zagięcia
pionowe, nie dotykając
powierzchni rękawic.

Włożyć dłoń do rękawicy
podtrzymywanej ręką
dominującą.

Aby unikać kontaminacji

12 należy trzymać dłonie

ponad linią talii a poniżej
linii ramion oraz z dala od
niesterylnych powierzchni
i odzieży.
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PRZEWODNIK PO NORMACH
Rękawice używane w placówkach medycznych przy wykonywaniu procedur medycznych spełniają
podwójną funkcję: zapewniają bezpieczeństwo pacjenta, a z drugiej użytkownika rękawic.

!
Rękawice jako wyrób medyczny podlegają wymaganiom Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2017/745,
natomiast jako środek ochrony indywidualnej podlegają wymaganiom Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/425.
Oznaczenie rękawic znakiem CE jest deklaracją producenta, że zostały one poddane ocenie zgodności i spełniają
zasadnicze wymagania rozporządzeń. W przypadku wymogu udziału jednostki notyfikowanej w procesie oceny
zgodności obok znaku CE umieszczony jest jej numer.
Rękawice służące głównie ochronie pacjenta muszą spełniać wymogi norm zharmonizowanych z rozporządzeniem
o wyrobach medycznych.

EN 455

Rękawice medyczne do jednorazowego użytku
Część 1: Wymagania i badania na nieobecność dziur

Określono wymagania i podano metodę badania jednorazowych rękawic medycznych w kierunku szczelności, czyli pod kątem dopuszczalnej wadliwości
wyrobu AQL. AQL to statystyczna kontrola jakości produktu w oparciu o ISO 2859. Niższy poziom AQL oznacza, że rękawica jest bardziej szczelna.

Część 2: Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych
Określono wymagania i podano metody badań właściwości fizycznych jednorazowych rękawic chirurgicznych i diagnostycznych w celu zagwarantowania,
że zapewniają one i utrzymują w czasie użytkowania odpowiedni poziom ochrony przed wzajemnym zakażeniem i zanieczyszczeniem zarówno pacjenta,
jak i użytkownika.

Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznej

Określono wymagania dotyczące oceny bezpieczeństwa biologicznego jednorazowych rękawic medycznych. Podano wymagania dotyczące oznakowania oraz
ujawniania informacji o zastosowanych metodach badania oraz przegląd immunologicznych metod badań w celu oznaczania wymywalnych białek i alergenów.

Część 4: Wymagania dotyczące wyznaczania okresu trwałości
Określono wymagania i podano metodę badania jednorazowych rękawic chirurgicznych i diagnostycznych w celu wyznaczenia okresu trwałości wyrobu.

EN 980/ EN ISO 15223
Wyroby medyczne - Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu
i w dostarczanych z nimi informacjach
Określono wymagania dotyczące symboli używanych w oznakowaniu wyrobów medycznych, w celu przekazania informacji o bezpiecznym i skutecznym
ich stosowaniu.

ASTM F1671

Viral Penetration Test - Test przenikania wirusów
Norma amerykańska, która przedstawia sposób badania odporności materiałów na przenikanie krwiopochodnych patogenów z użyciem do badania
bakteriofaga Phi-X 174.

!
Rękawice ochronne będące środkiem ochrony indywidualnej muszą spełniać wymogi norm
zharmonizowanych z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425. Klasyfikowane są na trzy kategorie pod względem
przynależności do kategorii ryzyka związanego z użytkowaniem.
Do kategorii I należą rękawice chroniące przed minimalnymi zagrożeniami np. rękawice chroniące przed środkami
czyszczącymi o słabszym działaniu.
Rękawice ochronne nitrylowe i lateksowe należą zwykle do kategorii III, chronią użytkownika głównie przed
zagrożeniem biologicznym i chemicznym.
Rękawice ochronne bada się pod kątem wymagań norm europejskich: EN ISO 374-1,5, EN 374-2,4, EN 16523 i EN 420.
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EN ISO 374-1
Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami.
Terminologia i wymagania dotyczące skuteczności w zakresie ryzyka chemicznego.
Zdefiniowano właściwości rękawic oraz wytyczne w zakresie ochrony przed substancjami chemicznymi.

Litera kodu

Substancja chemiczna

Litera kodu

Substancja chemiczna

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Metanol
Aceton
Octan nitrylu
Dichlorometan
Disiarczek węgla
Toluen
Dietyloamina
Tetrahydrofuran
Octan etylu

J
K
L
M
N
O
P
S
T

n-heptan
40% wodorotlenek sodu
96% kwas siarkowy
65% kwas azotowy
99% kwas octowy
30% amoniak
30% nadtlenek wodoru
40% kwas fluorowodorowy
37% formaldehyd

Odporność chemiczną materiału rękawicy klasyfikuje się na podstawie czasu przebicia podczas stałego kontaktu
z badaną substancją chemiczną o określonym stężeniu wg metodologii EN 16523-1

Czas przebicia (min)

Poziom odporności na przenikanie

>10
>30
>60
>120
>240
>480

1
2
3
4
5
6

Rękawice podzielono na 3 typy:
EN ISO 374-1/Type A

EN ISO 374-1/Type B

ABCDEF

ABC

TYP A

TYP B

to rękawica, która jest odporna
na co najmniej 6 substancji
z tabeli przez minimum 30 minut.

to rękawica, która jest odporna
na co najmniej 3 substancje
z tabeli przez minimum 30 minut.

EN ISO 374-1/Type C

TYP C

to rękawica, która jest odporna na
co najmniej 1 substancję z tabeli
przez minimum 10 minut.

EN ISO 374-5

Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami.
Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka przenikania mikroorganizmów.
Rękawice chroniące przed mikroorganizmami (bakterie i grzyby) powinny zostać przetestowane wg metodologii EN 374-2 opartej na wodnym
teście szczelności. W przypadku pozytywnego wyniku rękawice otrzymują następujące oznakowanie:
EN ISO 374-5:2016

Jeśli rękawice zostały przetestowane w kierunku przenikania wirusów krwiopochodnych wg ISO 16604 i potwierdzona została ich odporność
to producent może deklarować odporność rękawic na przenikanie wirusów i oznakować rękawice piktogramem:
EN ISO 374-5:2016

VIRUS

ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.
Skontaktuj się z nami:

DZIAŁ SPRZEDAŻY

DZIAŁ SPRZEDAŻY HURTOWEJ

+48 32 376 07 50-55
fax +48 32 274 72 84
e-mail: zarys@zarys.pl

+48 32 376 07 40, 47,49, 53
+48 787 094 154
e-mail: dzial.hurt@zarys.pl

SIEDZIBA FIRMY
+48 32 271 69 91
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze

CENTRUM LOGISTYCZNE
ul. Guido Henckela Donnersmarcka 1
41-807 Zabrze (KSSE Zabrze)

Nasza oferta obejmuje również sprzęt medyczny z następujących dziedzin:
medycyna ogólna
rękawice medyczne
anestezjologia
biopsja
drenaż ran
urologia
worki do zbiórki moczu i urologia
onkologia
radiologia
elektromedycyna

• laboratorium
• chirurgia pola operacyjnego
• chirurgiczne serwety,
zestawy i fartuchy ALPHAtex
• materiały opatrunkowe
• elektrochirurgia
• aparatura medyczna
• laparoskopia
• szwy chirurgiczne
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