
 

KARTA PRODUKTU 
Data powstania:       08/04/2021 

 

ADS Professional, 05-090 Podolszyn Nowy, ul. Długa 7    I    e-mail: zamowienia@adsp.pl   I   Tel: +48 539 089 440   I www.adsp.pl 

 

 

 

RMNB1CX- Rękawice nitrylowe 

bezpudrowe czarne 

 

 

Rozmiar 

 

 

XL (9-10), L (8-9), M (7-8), S 

(6-7), XS (5-6) 

Ilość w opakowaniu 100 rękawiczek 

Materiał Nitryl 

Pudrowane Nie 

Kolor Czarny 
 

 

 Opis  
 

Rękawiczki zostały wykonane z syntetycznego kauczuku, zapewniając swobodę ruchu i uczucie komfortu. Nitryl jest materiałem 

charakteryzującym się wyższą odpornością na uszkodzenia w porównaniu do rękawic lateksowych, a także nie powodują uczulenia i  

odparzeń.  Produkt może być wykorzystywany w trudnych warunkach przy pracy z olejami, smarami oraz agresywnymi detergentami 

chemicznymi. 

Jednorazowe, niesterylne rękawice diagnostyczne i ochronne mają zastosowanie w weterynarii, salonach kosmetycznych i fryzjerskich, 

gastronomii, przemyśle samochodowym, elektronicznym, drukarskim, oraz środowisku medycznym w którym są wykorzystywane do 

ochrony pacjenta i użytkownika przed zanieczyszczeniem krzyżowym, przeprowadzaniem badań lekarskich, diagnostycznych, 

czynności terapeutycznych oraz do prac ze skażonym materiałem medycznym. Zaklasyfikowane jako Wyrób Medyczny klasy I oraz 

Środek Ochrony Indywidualnej kategoria I. Ich projekt i oznakowanie odpowiada wymaganiom Europejskiej Dyrektywy Medycznej 

93/42/EWG oraz Rozporządzeniu 2016/425 o Środkach Ochrony Indywidualnej. Zachowanie podstawowych zasad higieny rąk wraz z 

zastosowaniem odpowiednio dobranych do rodzaju zagrożenia rękawic chroni użytkownika, pacjenta, a także dotykany przedmiot. 

 

 Wskazania  
 

Przed nałożeniem rękawic, zalecane jest dokładne osuszenie skóry rąk, a następnie sprawdzić, czy nie posiadają wad. Podczas pracy 

zalecamy ostrożność, aby substancje chemiczne nie przedostały się do wnętrza rękawic przez mankiet. W przypadku przedostania się 

substancji chemicznej do skóry, należy ją natychmiast zmyć dużą ilością wody z dodatkiem mydła. W trakcie użytkowania, w 

przypadku przekłucia, pęknięcia lub rozdarcia należy natychmiast zmienić rękawice. Unikać rękawic zabrudzonych od wewnątrz –

mogą one wywoływać podrażnienia prowadzące do zapalenia skóry lub poważniejszych obrażeń. 

 

 Tabela rozmiarów  
 

 
  
 

Rozmiar Obwód dłoni Długość dłoni Min. Długość rękawicy 

6 do 15,2 cm 16 cm 22 cm 

7 do 17,8 cm 17,1 cm 23 cm 

8 do 20,3 cm 18,2 cm 24 cm 

9 do 22,9 cm 19,2 cm 25 cm 

10 do 25,4 cm 20,4 cm 26 cm 

11 do 27,9 cm 21,5 cm 27 cm 


