Rękawice jednorazowe nitrylowe

SORIMEX
ul. Równinna 25, 87-100 Toruń, Poland
tel.: +48 56 657 77 20, fax: +48 56 657 77 21
e-mail: biuro@sorimex.pl ® www.sorimex.eu

PREMIUM

Data ostatniej weryfikacji
2021-01-05

PL

Instrukcja używania i przechowywania
jednorazowych rękawic nitrylowych Oh my Glove Premium

1. Opis ogólny
Oh my Glove Premium to medyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne rękawice ochronne
przeznaczone do jednorazowego użytku. Rękawice nie zawierają lateksu.
Produkt przeznaczony do ochrony dłoni przed kontaktem z brudnymi lub skażonymi powierzchniami.
Rękawice dedykowane są również do używania w kontakcie z żywnością.
Rękawice zostały wytworzone zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 93/42/EWG i są wyrobem
medycznym klasy I. Jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii I są zgodne z Rozporządzeniem UE
2016/425.
2. Charakterystyka produktu
- surowiec: kauczuk nitrylowy (NBR)
- rozmiary: S (6-7), M (7-8), L (8-9), XL (9-10)
- kolor: niebieski
- ilość w opakowaniu: 10 sztuk
- wykończenie mankietu: rolowany
- powierzchnia: chlorowana, teksturowane końce palców
- kształt: uniwersalny, pasujący na obie dłonie
- AQL: 1.5
Okres ważności produktu wynosi 5 lat od daty produkcji (termin ważności podany na opakowaniu
rękawic).
3. Przechowywanie
Rękawice przechowywać w oryginalnym opakowaniu, które dzięki klapce z klejem można wielokrotnie
otwierać i zamykać. Składować w suchym miejscu i temperaturze od 10oC do 30oC. Wyrób chronić
przed bezpośrednim działaniem: promieni słonecznych, kurzu i ozonu.
4. Sposób użycia
Przed założeniem rękawic należy upewnić się, że dłonie są czyste i suche. Zdecydowanym ruchem
unieść klapkę z tyłu opakowania, by je otworzyć. Wyjąć rękawice z opakowania i założyć na dłonie.
Po użyciu złapać palcami za rękawicę na wysokości nadgarstka i zdjąć, rolując mankiet, unikając
kontaktu dłoni z zewnętrzną stroną rękawicy. Zużyte rękawice wyrzucić do pojemnika na odpady
komunalne.
Kontakt z żywnością
Rękawice posiadają oznaczenie
wskazujące na przeznaczenie rękawic do kontaktu z żywnością
zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia UE 10/2011 oraz normy EN 1186.
5. Ostrzeżenia
Przed użyciem sprawdzić rękawice wizualnie pod kątem ewentualnych wad (np. dziury, zabrudzenia).
Nie zakładać rękawic uszkodzonych.
Składniki użyte do produkcji rękawic nitrylowych mogą powodować reakcje alergiczne u osób
o szczególnie wrażliwej skórze. W przypadku ich wystąpienia przerwać używanie i skontaktować się
z lekarzem.
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Rękawice nie są przewidziane do stosowania jako bariera do wszystkich związków chemicznych
i biologicznych. Mogą być jednak przeznaczone do kontaktu z łagodnymi substancjami chemicznymi.
Rękawic nie należy używać w kontakcie z otwartym ogniem oraz jako środka ochrony przed ostrymi
przedmiotami. Nie stanowią one także bariery w kontakcie z gorącymi lub zimnymi przedmiotami.
Rękawice i ich opakowania nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia. Nie są zabawką
i powinny być stosowane pod nadzorem osoby dorosłej.
Zużyte rękawice należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami.

Symbole

Numer katalogowy

Numer partii

Data ważności

Nie używać ponownie

Wytwórca

LATEX

Wyrób nie zawiera lateksu gumy naturalnej

Ograniczenia temperatury

Ostrzeżenie

Zapoznać się z instrukcją używania

Wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością
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Chronić przed światłem słonecznym

Chronić przed wilgocią

Rękawice i ich opakowania nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia
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