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Jednorázové rukavice patří k nejčastěji a nejběž-
něji používaným ochranným prostředkům. Bakterie, 
mykobakterie, plísně, mikrobi a  viry se mohou 
snadno přenášet z dotýkaných předmětů na ruce. 
Dodržování základních zásad hygieny rukou spo-
lečně s používáním rukavic vhodně vybraných 
k  druhu nebezpečnosti chrání jak uživatele, tak 
i pacienta a dotýkaný předmět.

Diagnostické a ochranné rukavice jsou zdravot-
nickým výrobkem a také osobním ochranným pro-
středkem, jejichž úkolem je ochrana našich rukou, 
představují tak první překážku pro bakterie, viry 
a jiné nečistoty.

Kvalitu rukavic a jejich vlastnosti upravují přísné 
a  podrobné směrnice, které stanovují příslušná 
nařízení společně s harmonizovanými normami.

Zdravotnické rukavice – používané ve zdravotnictví k 
ochraně pacienta proti potenciálnímu ohrožení.

Posouzení shody dle směrnice 93/42/EHS a 2007/47/ES 
o zdravotnických prostředcích se změnami

Třída I – Diagnostické rukavice.
Třída I sterilní – Diagnostické sterilní rukavice.

Třída IIa – Chirurgické rukavice.

Normativní piktogramy

a výrobek pro jednorázové použití

j nesterilní výrobek

s kvalita rukavic není zaručena v případě poškození 
obalu

f chraňte před přímým slunečním zářením

F chraňte proti vlhkosti

H skladujte při teplotě 5–35 °C

l rukavice vyrobené z přírodního latexu

y rukavice s omezenou ochranou proti chemikáliím

chemicky odolné rukavice s tříčíslicovým kódem

B ochrana proti mikroorganismům – zkouška podle  
EN 374-2

= antistatické rukavice

R kód výrobní šarže

t datum exspirace

K datum výroby

k výrobce, symbol musí doplňovat název a adresa 
výrobce

c
Označení CONFORMITE EUROPEENNE znamená 
evropská shoda. Potvrzuje, že výrobek splňuje 
všechny požadavky směrnic Nového přístupu

Normativní piktogramy

c 0321
značka CE společně s čtyřčíslicovým identifikačním 
číslem notifikované osoby potvrzuje, že výrobní 
proces výrobku podléhá nezávislému dohledu

i viz návod k používání

q vhodný pro styk s potravinami

Q k recyklaci – papír

h obal považujte za komunální odpad

Dodatečné piktogramy

z označení pudrovaných rukavic

Z označení rukavic bez pudru 

x označení rukavic potažených uvnitř polymerovou 
vrstvou

U označení rukavic s vnitřní kosmeticko-ošetřující 
vrstvou

N rukavice vyrobené z nitrilu

n rukavice vyrobené z polyvinylchloridu

dodatečná informace na vnitřní straně obalu

5 určuje počet kusů v obalu dle hmotnosti

AQL AQL (ang. acceptable quality level) – úroveň 
těsnosti 

VÝZNAM PIKTOGRAMŮ NA OBALECH  
DIAGNOSTICKÝCH A OCHRANNÝCH RUKAVIC

SYSTÉM OVB – OZNAČOVÁNÍ VELIKOSTI BARVOU

Systém OVB vznikl, aby usnadnil uživatelům identifikaci 
správné velikosti bez ohledu na značku výrobku. Barevný 
proužek zvýrazněný na jednotkovém balení znamená 
konkrétní velikost rukavic.

JEDNORÁZOVÉ  
RUKAVICE

Jednorázové rukavice Mercator Medical 
podléhají dvojí klasifikaci.

Ochranné rukavice – chrání ruce uživatelů proti mikrobio-
logickému, mechanickému a chemickému ohrožení.

Posouzení shody dle směrnice 89/686/EHS týká se osob-
ních ochranných prostředků.

Kategorie I – pro použití v podmínkách s minimálním rizikem.

Kategorie II – pro použití v podmínkách se středním rizikem.

Kategorie III – pro použití v podmínkách s vysokým rizikem.

x s m l X
5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
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LATEXOVÉ  
RUKAVICE

VLASTNOSTI RUKAVIC l
obecné – materiál/použití ● ●

přívětivost pro kůži ●

pohodlí používání ● ● ●

pevnost/trvanlivost ● ● ●

roztažnost/pružnost ● ● ●

měkkost ● ● ●

odolnost proti propíchnutí ● ● ●

odolnost proti prodření ● ● ●

ochrana proti rozpouštědlům ● ● ●

ochrana proti kyselinám a zásadám ● ●

ochrana proti alkoholům ● ●

ochrana proti virům a bakteriím ● ● ●

biodegradovatelnost ● ● ●

cena ● ●

● nízká | ● ● dobrá | ● ● ● velmi dobrá

Hevea brasiliensis – strom, ze kterého se získává 
kaučukové mléko a po vhodném zpracování mléčná 
emulze, která slouží k výrobě latexu.
 

Aktuálně se 90 % světové výroby latexu 
nachází v Asii.

Tato surovina se široce používá v  průmyslu, mj. k 
výrobě jednorázových rukavic.

Latexové rukavice se vyznačují:
 ▪ vysokou pružností,
 ▪ odolností a pohodlným používáním,
 ▪ vynikající dotykovou citlivostí, která poskytuje uži-

vateli pocit „druhé pokožky rukou“.

Z hlediska přírodní suroviny jsou latexové 
rukavice biodegradovatelné a  přívětivé k 
životnímu prostředí.

Proteiny obsažené v latexu mohou vyvolat alergii typu I, 
proto se materiál nedoporučuje pro osoby se sklonem 
k alergiím.



6 7

Typ rukavic:   diagnostické, ochranné, nesterilní

Barva:   modrá

Pudrovací přípravek:   ano

Vnější povrch:  hladký

 Manžeta:   rovnoměrně rolovaný okraj

AQL:   ≤ 1,5

Klasifikace CE:

 ▪ Třída I – zdravotnický výrobek  
(směrnice Rady 93/42/EHS)

 ▪ Kategorie I – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 100 ks / 10×100 ks

Odlišovací znak: barva vhodná pro styk s potravinami

Velikost: xsmlX

Referenční číslo: RD110040 01-05

comfort® blue zl

? ošetřovatelská péče, veterinární praxe, kosmetické salóny, styk s potravinami

Doporučení:

Typ rukavic:  diagnostické, ochranné, nesterilní

Barva:  krémová

Pudrovací přípravek:  ano

Vnější povrch: hladký

 Manžeta:  rovnoměrně rolovaný okraj

AQL:  ≤ 1,5

Klasifikace CE:

 ▪ Třída I – zdravotnický výrobek  
(směrnice Rady 93/42/EHS)

 ▪ Kategorie I – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 100 ks / 10×100 ks

Odlišovací znak: vyšší bariérovost

Velikost: xsmlX

Referenční číslo: RD110010 01-05

comfort® powdered zl

? ošetřovatelská péče, veterinární praxe, kosmetické salóny, styk s potravinami, hygiena a sanitární činnosti, nábytkářský průmysl

Doporučení:

Typ rukavic:  diagnostické, ochranné, sterilní

Barva:  krémová

Pudrovací přípravek:  ano

Vnější povrch: hladký/texturovaný

 Manžeta:  rovnoměrně rolovaný okraj

AQL:  ≤ 1,5

Klasifikace CE:

 ▪ Třída I – zdravotnický výrobek (směrnice Rady 
93/42/EHS) 

 ▪ Kategorie I – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 1 pár / 50 párů

Odlišovací znak: sterilní rukavice

Velikost: S - XL

Referenční číslo: RC110100 02-05

santex® sterile $ zl

? JIP, ambulance – práce se sterilním materiálem, stomatologická chirurgie, cévkování, ošetřovatelská péče, veterinární pra-
xe, kosmetické salóny, styk s potravinami

Doporučení:

Typ rukavic:  diagnostické, ochranné, nesterilní

Barva:  krémová

Pudrovací přípravek:  ano

Vnější povrch: hladký/texturovaný

 Manžeta:  rovnoměrně rolovaný okraj

AQL:  ≤ 1,5

Klasifikace CE:

 ▪ Třída I – zdravotnický výrobek (směrnice Rady 
93/42/EHS) 

 ▪ Kategorie I – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 100 ks / 10×100 ks

Odlišovací znak: zvýšená dotyková citlivost

Velikost: xsmlX 
Referenční číslo: RD110100 01-05 / RD110860 01-05

santex® powdered zl

? ošetřovatelská péče, veterinární praxe, kosmetické salóny, styk s potravinami

Doporučení:

DIAGNOSTICKÉ A OCHRANNÉ LATEXOVÉ RUKAVICE
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Typ rukavic:  diagnostické, ochranné, nesterilní

Barva:  světle žlutá

Pudrovací přípravek:  žádný

Vnější povrch: texturovaný

 Manžeta:  rovnoměrně rolovaný okraj

AQL:  ≤ 1,5

Klasifikace CE:

 ▪ Třída I – zdravotnický výrobek  
(směrnice Rady 93/42/EHS)

 ▪ Kategorie III – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 100 ks / 10×100 ks

Odlišovací znak: snížený obsah proteinů

Velikost: xsmlX

Referenční číslo: RD100050 01-05

comfort® powder-free Zl

?
Doporučení: diagnostika, ošetřovatelská péče, laboratoře, styk s vybranými chemickými látkami, stomatologie, veterinární 
praxe, kosmetické salóny, styk s potravinami, nábytkářský průmysl

Doporučení:

Typ rukavic:  diagnostické, ochranné, nesterilní

Barva:  tmavě modrá

Pudrovací přípravek:  žádný

Vnější povrch: texturovaný

 Manžeta:  
rovnoměrně rolovaný okraj, delší manžeta:  
min. 30 cm

AQL:    ≤ 1,5

Klasifikace CE:

 ▪  Třída I – zdravotnický výrobek  
(směrnice Rady 93/42/EHS)

 ▪ Kategorie III – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 50 ks / 10×50 ks

Odlišovací znak: zvýšená bezpečnost

Velikost: smlX

Referenční číslo: RD100110 02-05

ambulance® high risk Zl

?
postupy s vysokým rizikem, centrální sterilizace, ambulance, nemocniční oddělení urgentního příjmu, úklidové firmy, unifor-
mované složky, diagnostika, ošetřovatelská péče, laboratoře, cytostatická léčba, styk s vybranými chemickými látkami, záchranná 
služba, veterinární praxe, styk s potravinami, nábytkářský průmysl

Doporučení:

Typ rukavic:  diagnostické, ochranné, nesterilní

Barva:  krémová

Pudrovací přípravek:  žádný

Vnější povrch: texturovaný

 Manžeta:  rovnoměrně rolovaný okraj

AQL:  ≤ 1,5

Klasifikace CE:

 ▪  Třída I – zdravotnický výrobek  
(směrnice Rady 93/42/EHS) 

 ▪ Kategorie III – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 100 ks / 10×100 ks

Odlišovací znak: snadné nasazování

Velikost: xsmlX

Referenční číslo: RD100060 01-05

dermagel® coated Zl

? diagnostika, ošetřovatelská péče, laboratoře, styk s vybranými chemickými látkami, stomatologie, veterinární praxe, kosmetic-
ké salóny, styk s potravinami, nábytkářský průmysl

Doporučení:

DIAGNOSTICKÉ A OCHRANNÉ LATEXOVÉ RUKAVICE

high risk
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Nitril, jinak nitril butadien kaučuk (NBR), je mate-
riál vyrobený z organických chemických sloučenin. 
Výrobní proces této suroviny byl modifikován, díky 
čemuž surovina může konkurovat přírodnímu kaučuku.

Nitrilové rukavice představují ideální alternativu k 
rukavicím vyrobeným z přírodní suroviny.

Nitrilové rukavice:
 ▪ neobsahují proteiny latexu,
 ▪ mají minimální obsah akcelerátorů vulkanizace.

Minimalizovaný obsah chemických akcelerátorů 
podstatně omezuje riziko vzniku alergie typu IV.

VLASTNOSTI RUKAVIC N
obecné – materiál/použití ● ● ●

přívětivost pro kůži ● ● ●

pohodlí používání ● ● ●

pevnost/trvanlivost ● ● ●

roztažnost/pružnost ● ●

měkkost ● ●

odolnost proti propíchnutí ● ●

odolnost proti prodření ● ● ●

ochrana proti rozpouštědlům ●

ochrana proti kyselinám a zásadám ● ● ●

ochrana proti alkoholům ● ●

ochrana proti virům a bakteriím ● ● ●

biodegradovatelnost ●

cena ● ●

● nízká | ● ● dobrá | ● ● ● velmi dobrá

NITRILOVÉ  
RUKAVICE
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Typ rukavic:  diagnostické, ochranné, nesterilní

Barva:  modrá

Pudrovací přípravek:  žádný

Vnější povrch: textura na celém povrchu

 Manžeta:  rovnoměrně rolovaný okraj

AQL:  ≤ 1,5

Klasifikace CE:

 ▪ Třída I – zdravotnický výrobek  
(směrnice Rady 93/42/EHS)

 ▪ Kategorie III – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 100 ks / 10×100 ks

Odlišovací znak: vyšší bariérovost, optimální úchop

Velikost: xsmlX

Referenční číslo: RD300880 01-05

nitrylex® grip ZN

? diagnostika, ošetřovatelská péče, laboratoře, styk s vybranými chemickými látkami, záchranná služba, stomatologie, veterinární praxe, 
kosmetické salóny, styk s potravinami, cytostatická léčba, automobilový průmysl, automobilová mechanika 

Doporučení:

Typ rukavic:  diagnostické, ochranné, nesterilní

Barva:  tmavomodrá

Pudrovací přípravek:  žádný

Vnější povrch: texturované na koncích prstů

 Manžeta:  rovnoměrně rolovaný okraj

AQL:  ≤ 1,5

Klasifikace CE:

 ▪ Třída I – zdravotnický výrobek  
(směrnice Rady 93/42/EHS) 

 ▪ Kategorie I – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení:

100 ks / 10×100 ks
200 ks / 10×200 ks

Odlišovací znak:
optimální dotyková citlivost,  
antistatické vlastnosti

Velikost: xsmlX

Referenční číslo:
a’100:
a’200:

RD301050 01-05
RD300840 01-05

nitrylex® basic ZN

Typ rukavic:  diagnostické, ochranné, nesterilní

Barva:  levandulová

Pudrovací přípravek:  žádný

Vnější povrch: 
mikrotextura s dodatečnou texturou na koncích 
prstů

 Manžeta:  
rovnoměrně rolovaný okraj,  
delší manžeta: min. 26 cm

AQL:  ≤ 1,0

Klasifikace CE:

 ▪ Třída I – zdravotnický výrobek  
(směrnice Rady 93/42/EHS)

 ▪ Kategorie III – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 100 ks / 10×100 ks

Odlišovací znak:
výjimečně měkké a pohodlné,  
prodloužená manžeta

Velikost: xsmlX

Referenční číslo: RD301020 01-05

nitrylex® complete ZN

? diagnostika, ošetřovatelská péče, stomatologie, laboratoře, veterinární praxe, kosmetické salóny, styk s potravinami, cytostatic-
ká léčba, styk s vybranými chemickými látkami, záchranná služba 

Doporučení:

? ošetřovatelská péče, stomatologie, veterinární praxe, kosmetické salóny, styk s potravinami, automobilový a strojní průmysl, 
elektronický a polygrafický průmysl 

Doporučení:

Typ rukavic:  diagnostické, ochranné, nesterilní

Barva:  modrá / bílá / fialová

Pudrovací přípravek:  žádný

Vnější povrch: texturované na koncích prstů

 Manžeta:  rovnoměrně rolovaný okraj

AQL:  ≤ 1,0

Klasifikace CE:

 ▪ Třída I – zdravotnický výrobek  
(směrnice Rady 93/42/EHS) 

 ▪ Kategorie III – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení:

■ ■ 100ks / 10×100 ks 
■ ■ ■ 200ks / 10×200 ks

Odlišovací znak: optimální dotyková citlivost

Velikost: xsmlX

Referenční číslo:
a’100:
a’200:

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

nitrylex® classic ZN

?
diagnostika, ošetřovatelská péče, laboratoře, cytostatická léčba, styk s vybranými chemickými látkami, stomatologie, veterinár-
ní praxe, kosmetické salóny, styk s potravinami

Doporučení:

DIAGNOSTICKÉ A OCHRANNÉ NITRILOVÉ RUKAVICE

premium
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Typ rukavic:  diagnostické, ochranné, nesterilní

Barva:  modro-fialová

Pudrovací přípravek:  žádný

Vnější povrch: 
mikrotextura s dodatečnou texturou na koncích 
prstů

 Manžeta:  rovnoměrně rolovaný okraj

AQL:  ≤ 1,0

Klasifikace CE:

 ▪ Třída I – zdravotnický výrobek  
(směrnice Rady 93/42/EHS)

 ▪ Kategorie III – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 100 ks / 10×100 ks

Odlišovací znak: vyšší bariérovost, odlišovací barva

Velikost: xsmlX

Referenční číslo:  RD300830 01-05

nitrylex® chemo ZN

Typ rukavic:  diagnostické, ochranné, nesterilní

Barva:  modro-fialová

Pudrovací přípravek:  žádný

Vnější povrch: 
mikrotextura s dodatečnou texturou na koncích 
prstů

 Manžeta:  
rovnoměrně rolovaný okraj, 
delší manžeta: min. 30 cm

AQL:    ≤ 1,0

Klasifikace CE:

 ▪ Třída I – zdravotnický výrobek  
(směrnice Rady 93/42/EHS)

 ▪ Kategorie III – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 100 ks / 10×100 ks

Odlišovací znak: dodatečná ochrana předloktí, odlišovací barva

Velikost: xsmlX

Referenční číslo: RD300930 01-05

nitrylex® chemo long ZN

?
endoskopická pracoviště, centrální sterilizace, péče o ležící pacienty, cytostatická léčba, hygienicko-sanitární činnosti, 
diagnostika, ošetřovatelská péče, laboratoře, styk s vybranými chemickými látkami, záchranná
služba, stomatologie, veterinární praxe, kosmetické salóny, styk s potravinami

Doporučení:

Typ rukavic:  diagnostické, ochranné, nesterilní

Barva:  oranžová

Pudrovací přípravek:  žádný

Vnější povrch: 
mikrotextura s dodatečnou texturou na koncích 
prstů

 Manžeta:  
rovnoměrně rolovaný okraj,  
delší manžeta: min. 27 cm

AQL:  ≤ 1,5

Klasifikace CE:

 ▪ Třída I – zdravotnický výrobek  
(směrnice Rady 93/42/EHS)

 ▪ Kategorie III – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 100 ks / 10×100 ks

Odlišovací znak: zvýšená bezpečnost, signální barva

Velikost: xsmlX

Referenční číslo: RD300010 01-05

nitrylex® high risk ZN

?
endoskopická pracoviště, centrální sterilizace, diagnostika, ošetřovatelská péče, laboratoře, cytostatická léčba, styk s vybraný-
mi chemickými látkami, stomatologie, veterinární praxe, kosmetické salóny, styk s potravinami

Doporučení:

?
vysoce rizikové postupy, centrální sterilizace, příjmové ambulance, nemocniční oddělení urgentního příjmu, vyšetření per 
rectum, uniformované složky, diagnostika, ošetřovatelská péče, laboratoře, cytostatická léčba, styk s vybranými chemickými 
látkami, záchranná služba, veterinární praxe, styk s potravinami, stomatologie, automobilový průmysl a automobilová mechani-
ka, polygrafický průmysl

Doporučení:

Typ rukavic:  diagnostické, ochranné, nesterilní

Barva:  intenzívně růžová (magenta)

Pudrovací přípravek:  žádný

Vnější povrch: texturované na koncích prstů

 Manžeta:  rovnoměrně rolovaný okraj

AQL:   ≤ 1,0

Klasifikace CE:

 ▪ Třída I – zdravotnický výrobek  
(směrnice Rady 93/42/EHS)

 ▪ Kategorie III – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 100 ks / 10×100 ks

Odlišovací znak:
vnitřní kosmetická vrstva, příjemně intenzivní 
barva, zlepšuje kondici pokožky

Velikost: xsmlX
Referenční číslo: RD300950 01-05

nitrylex® collagen ZN

? dětská oddělení, kosmetické salóny, stomatologie, diagnostika, ošetřovatelská péče, laboratoře, veterinární praxe, styk s potravinami

Doporučení:

premium

DIAGNOSTICKÉ A OCHRANNÉ NITRILOVÉ RUKAVICE

high risk
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Typ rukavic:  diagnostické, ochranné, nesterilní

Barva:  mátová

Pudrovací přípravek:  žádný

Vnější povrch: texturované na koncích prstů

 Manžeta:  rovnoměrně rolovaný okraj

AQL:  ≤ 1,5

Klasifikace CE:

 ▪ Třída I – zdravotnický výrobek  
(směrnice Rady 93/42/EHS)

 ▪ Kategorie III – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 100 ks / 10×100 ks

Odlišovací znak: uklidňující barva

Velikost: xsmlX

Referenční číslo: RD301380 01-05

nitrylex® green ZN

?
dětská oddělení, kosmetické salóny, stomatologie, diagnostika, ošetřovatelská péče, laboratoře, styk s vybranými chemický-
mi látkami, veterinární praxe, kosmetické salóny, styk z potravinami

Doporučení:

Typ rukavic:  diagnostické, ochranné, sterilní

Barva:  modrá

Pudrovací přípravek:  žádný

Vnější povrch: texturované na koncích prstů

 Manžeta:  rovnoměrně rolovaný okraj

AQL:  ≤ 1,5

Klasifikace CE:

 ▪ Třída I – zdravotnický výrobek  
(směrnice Rady 93/42/EHS) 

 ▪ Kategorie I – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 1 pár / 50 párů

Odlišovací znak: sterilní rukavice 

Velikost: S - XL 

Referenční číslo: RC300150 02-05

nitrylex® sterile $ ZN

? JIP, ambulance – práce se sterilním materiálem, stomatologická chirurgie, cévkování, záchranná služba, diagnostika, ošet-
řovatelská péče, laboratoře, stomatologie, veterinární praxe, kosmetické salóny, styk s potravinami

Doporučení:

Typ rukavic:  diagnostické, ochranné, nesterilní

Barva:  černá

Pudrovací přípravek:  žádný

Vnější povrch: texturované na koncích prstů

 Manžeta:  rovnoměrně rolovaný okraj

AQL:  ≤ 1,5

Klasifikace CE:

 ▪ Třída I – zdravotnický výrobek  
(směrnice Rady 93/42/EHS)

 ▪ Kategorie I – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 100 ks / 10×100 ks

Odlišovací znak: krycí barva

Velikost: xsmlX
Referenční číslo: RD301040 01-05

nitrylex® black ZN

? tetovací salóny, kosmetické a kadeřnické salóny, strojírenské závody, úklidový personál, ošetřovatelská péče, stomatologie, 
veterinární praxe, kosmetické salóny, styk s potravinami, automobilový průmysl a automobilová mechanika

Doporučení:

Typ rukavic:  diagnostické, ochranné, nesterilní

Barva:  světle růžová

Pudrovací přípravek:  žádný

Vnější povrch: texturované na koncích prstů

 Manžeta:  rovnoměrně rolovaný okraj

AQL:  ≤ 1,5

Klasifikace CE:

 ▪  Třída I – zdravotnický výrobek  
(směrnice Rady 93/42/EHS)

 ▪ Kategorie III – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 100 ks / 10×100 ks

Odlišovací znak: jemná barva

Velikost: xsmlX

Referenční číslo: RD301440 01-05

nitrylex® pink ZN

? diagnostika, ošetřovatelská péče, laboratoře, stomatologie, veterinární praxe, kosmetické salóny, styk s potravinami

Doporučení:

novinka

DIAGNOSTICKÉ A OCHRANNÉ NITRILOVÉ RUKAVICE
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„

Proč stojí za to vybrat si sytém SAFE PACK?

Vsaďte na hygienu a bezpečnost

Inovativní  
dávkovací  
systém  
pro rukavice
 
typ Safe Pack

Speciální metoda skládání rukavic, která umožňuje dávkovat výrobek jednotlivě.
Každé vytažení rukavice za manžetu vysune další rukavici, a minimalizuje tak riziko 
znečištění a/nebo kontaminace čistých rukavic.

Omezuje vznik kontaminace.
Díky jednotlivému vytahování rukavic za manžetu ze spodu obalu.

Minimalizuje riziko přenášení křížové kontaminace.
Nedochází ke styku ruky uživatele nejen s pracovním povrchem rukavice,
ale také s celým balením.

Umožňuje ekonomické využití pracoviště.
Montovaný na stěnu je vždy po ruce a na jednom známém místě.

Jednoduchá dezinfekce a mytí držáků.
Lehká konstrukce vyrobená z plastu nebo ocelového drátu natřeného
bílou antibakteriální barvou.

?

?

?

?

Dávkovací systém pro rukavice  
typu SAFE PACK doporučuje  
Polské sdružení  
epidemiologických sester

SYSTÉM SAFE PACK

Typ rukavic:  diagnostické, ochranné, nesterilní

Barva:  modrá

Pudrovací přípravek:  žádný

Vnější povrch: texturované na koncích prstů

 Manžeta:  rovnoměrně rolovaný okraj

AQL:  ≤ 1,0

Klasifikace CE:

 ▪ Třída I – zdravotnický výrobek  
(směrnice Rady 93/42/EHS) 

 ▪ Kategorie III – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 200 ks / 10×200 ks

Odlišovací znak:
inovativní dávkovací systém pro rukavice SAFE 
PACK: jednotlivé vytahování rukavic za manžetu

Velikost: xsmlX

Referenční číslo: RD301240 01-05

nitrylex® one by one ZN

? diagnostika, ošetřovatelská péče, laboratoře, cytostatická léčba, styk s vybranými chemickými látkami, stomatologie, veterinár-
ní praxe, kosmetické salóny, styk s potravinami

Doporučení:

vzhledem k možnosti kontaminace čis-

tých rukavic při činnosti jejich

vytahování z hromadného balení 

se doporučuje použití preventivních 

opatření.
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VINYLOVÉ  
RUKAVICE

VLASTNOSTI RUKAVIC n
obecné – materiál/použití ●

přívětivost pro kůži ● ● ●

pohodlí používání ●

pevnost/trvanlivost ●

roztažnost/pružnost ●

měkkost ●

odolnost proti propíchnutí ● 

odolnost proti prodření ●

ochrana proti rozpouštědlům ●

ochrana proti kyselinám a zásadám ●

ochrana proti alkoholům ●

ochrana proti virům a bakteriím ●

biodegradovatelnost ●

cena ● ● ●

● nízká | ● ● dobrá | ● ● ● velmi dobrá

Vinyl je jedním z PVC plastů. Polyvinylchlorid 
(PVC) má díky svým vlastnostem široké použití 
v mnoha průmyslových odvětvích.

Vinylové rukavice jsou šetrné ke kůži uživatelů se sklo-
nem k alergiím typu I a IV.
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Typ rukavic:  diagnostické, ochranné, nesterilní

Barva:  transparentní

Pudrovací přípravek:  ano

Vnější povrch: hladký

 Manžeta:  rovnoměrně rolovaný okraj

AQL:  ≤ 1,5

Klasifikace CE:

 ▪ Třída I – zdravotnický výrobek  
(směrnice Rady 93/42/EHS) 

 ▪ Kategorie III – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 100 ks / 10×100 ks

Odlišovací znak: standardní vinylové rukavice

Velikost: xsmlX

Referenční číslo:  RD210150 01-05

vinylex® powdered zn

Typ rukavic:  diagnostické, ochranné, nesterilní

Barva:  transparentní modrá

Pudrovací přípravek:  ano

Vnější povrch: hladký

 Manžeta:  rovnoměrně rolovaný okraj

AQL:  ≤ 1,5

Klasifikace CE:

 ▪ Třída I – zdravotnický výrobek  
(směrnice Rady 93/42/EHS) 

 ▪ Kategorie I – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 100 ks / 10×100 ks

Odlišovací znak: barva vhodná pro styk s potravinami

Velikost: xsmlX

Referenční číslo: RD210160 01-05

vinylex® blue zn

? veterinární praxe, kosmetické salóny, styk s potravinami, hygiena a sanitární činnosti

Doporučení:

? veterinární praxe, kosmetické salóny, styk s potravinami, hygiena a sanitární činnosti

Doporučení:

Typ rukavic:  diagnostické, ochranné, nesterilní

Barva:  transparentní 

Pudrovací přípravek:  žádný

Vnější povrch: hladký

 Manžeta:  rovnoměrně rolovaný okraj

AQL:  ≤ 1,5

Klasifikace CE:

 ▪ Třída I – zdravotnický výrobek  
(směrnice Rady 93/42/EHS) 

 ▪ Kategorie III– osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 100 ks / 10×100 ks

Odlišovací znak: větší pohodlí při používání vinylových rukavic

Velikost: xsmlX
Referenční číslo: RD200180 01-05

vinylex® powder-free Zn

? veterinární praxe, kosmetické salóny, styk s potravinami, hygiena a sanitární činnosti

Doporučení:

DIAGNOSTICKÉ A OCHRANNÉ VINYLOVÉ RUKAVICE
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Nástěnné držáky minimalizují riziko 
znečištění, kontaminace rukavic, 
zvyšují efektivitu práce, díky její lepší 
organizaci.

Optimální konstrukce nástěnných 
držáků umožňuje snadné mytí 
a dezinfekci jejich povrchů.

Široký výběr typů košíků umožňuje 
použití většiny na trhu dostup-
ných balení diagnostických rukavic, 
a uspokojit tak individuální potřeby.

Nástěnné držáky určené k montáži 
na ploché povrchy pomocí vrutů nebo 
montážní pásky bez nutnosti vrtání.

Kovové košíky jsou vyrobeny z oce-
lového drátu s montážní plochou, 
natřené bílou barvou se zvýšenou 
odolností, což zásadně ovlivňuje 
jejich životnost.

Držáky ve verzi s háčky umožňují 
zavěsit balení rukavic na postel paci-
enta (při převozu) nebo na zákrokový 
vozík. Systém umožňuje přístup 
k rukavicím na vybraném místě.

Postarejte se s námi o správné místo 
pro základní pracovní pomůcky

Vyberte vhodné nástěnné držáky, které umožňují snadné a rychlé vyta-
hování rukavic při prováděných pracích.

Držáky typu SAFE PACK
Držáky určené na jednotlivě vytahované rukavice, balené v dávkovacím systému se spodním odběrem „Safe Pack“.

zw

plastový držák Safe Pack jednotlivý držák Safe Pack trojitý držák Safe Pack

Materiál: plast ocel ocel

Odlišovací 
znak:

 ▪ modulový držák, možnost spojování 
držáků, 

 ▪ omezení vzniku kontaminace.

 ▪ umožňuje šetřit pracovní plochu,
 ▪ omezení vzniku kontaminace.

 ▪ umožňuje šetřit pracovní plochu, 
 ▪ několik velikosti rukavic na jednom 
místě, 

 ▪ omezení vzniku kontaminace.

Referenční 
číslo: KEUR010 KEUR007 KEUR008

Základní kovové držáky
Držáky vyrobené z ocelového drátu s montážní plochou, celek natřený bílou antibakteriální barvou.

zw

jednotlivý držák držák s háčky trojitý držák panelový držák

Materiál: ocel ocel ocel ocel

Odlišovací 
znak:

 ▪ možnost připojení ocelo-
vých háčků,

 ▪ umožňuje šetřit pracovní 
plochu pracoviště.

 ▪ používán jako držadlo, 
namontované na posteli 
nebo vozíku.

 ▪ umožňuje šetřit pracovní 
plochu pracoviště.

 ▪ možnost individuální regu-
lace výšky anesteziologic-
kého přístroje, 

 ▪ nevyžaduje vrtání, 
 ▪ přizpůsobený kolejnici 
modulu.

Referenční 
číslo: KEUR001 KEUR005 KEUR004 KEUR009

DRŽÁKY – OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ

Navrženo 
pro potřeby uživatelů
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PRŮMYSLOVÉ  
A OCHRANNÉ 
RUKAVICE

Průmyslové a ochranné rukavice slouží k ochraně 
rukou proti nežádoucím nebo zdraví škodlivým vněj-
ším faktorům. Pro vícenásobné použití.

 ▪ Chrání proti škodlivým účinkům čisticích prostředků 
a mycích přípravků se slabým účinkem.

 ▪ Chrání proti oděrům a malému poranění při prová-
děných pracích.

 ▪ Zvyšují bezpečnost práce při styku s kluzkými 
a mokrými předměty.

Rukavice potažené bavlněnou výstelkou, což zvyšuje 
životnost výrobku, mechanickou odolnost a zlepšuje 
užitné vlastnosti rukavic.

Průmyslové gumové rukavice mají prodlouženou man-
žetu – 300 mm, která chrání nejen samotné ruce, ale 
také předloktí.

Ochranné rukavice nacházejí použití při domá-
cích pracích a  také v  lehkém průmyslu nebo 
profesionálních službách 
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Typ rukavic: průmyslové, ochranné, nesterilní

Barva: žlutá

Vnitřní povrch: měkká bavlněná výstelka

Vnější povrch: vzorovaný v úchopové části

Manžeta: rovnoměrně rolovaný okraj

Klasifikace CE: 
 ▪ Kategorie I – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 1 pár / 240 párů

Velikost: smlX
Referenční číslo: RG100070 02-05

ideall® cotton ql

PRŮMYSLOVÉ RUKAVICE

?
hygienicko-sanitární práce na veřejných místech, udržování čistoty v objektech, průmyslových prostorech a domech, profe-
sionální úklidové služby, údržbové práce, zahradnictví, zemědělství, zpracování potravin a styk s potravinami, strojní závody, 
domácí práce

Doporučení:

Typ rukavic: průmyslové, ochranné, nesterilní

Barva: žlutá

Vnitřní povrch: flokované

Vnější povrch: vzorovaný v úchopové části

Manžeta: rovnoměrně rolovaný okraj

Klasifikace CE: 
 ▪ Kategorie I – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 1 pár / 240 párů

Velikost: smlX
Referenční číslo: RG100040 02-05

ideall® yellow ql

Typ rukavic: průmyslové, ochranné, nesterilní

Barva: oranžová

Vnitřní povrch: flokované

Vnější povrch: vzorovaný v úchopové části

Manžeta: rovnoměrně rolovaný okraj

Klasifikace CE: 
 ▪ Kategorie I – osobní ochranný prostředek 
(směrnice Rady 89/686/EHS)

Jednotkové / hromadné 
balení: 1 pár / 240 párů

Velikost: smlX
Referenční číslo: RG100470 02-05

ideall® orange ql

premium

POZNÁMKY
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Vytáhněte jednu rukavici z obalu tak, 
že ji vytáhnete za manžetu.

Vytáhněte druhou rukavici rukou, na které 
již máte nasazenou rukavici.

Rukavici uchopte za manžetu, nasaďte na druhou ruku, 
kterou jste nevytahovali rukavici z balení, a nedotýkejte se při 

tom pracovní plochy.

Rukavici natáhněte na pravou ruku.

Nasaďte rukavici na ruku a rovnoměrně vyhlaďte. Hotovo!

JAK SE SUNDÁVAJÍ RUKAVICE?JAK SE NASAZUJÍ RUKAVICE?

NEZAPOMEŇTE! RUKAVICE VYTAHUJTE Z BALENÍ PO PROVEDENÍ 
HYGIENICKÉ DEZINFEKCE RUKOU.

Uchopte rukavici prstem druhé ruky v úrovni manžety.

Při sundávání rukavic stahujte rukavice „na levou stranu“. 

Stáhněte rukavici do poloviny dlaně.

Druhou rukavici uchopte za její vnější okraj.

Uchopte obě rukavice, aniž byste se dotkli kontami-
novaného povrchu rukavic.

Sundané rukavice považujte za zdravotnický odpad.

PAMATUJTE! PO SEJMUTÍ A VYHOZENÍ RUKAVIC JAKO ZDRAVOTNÍHO 
ODPADU OPĚT PROVEĎTE HYGIENICKOU DEZINFEKCI RUKOU.
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Ve věci ochrany proti infekcím 
důvěřujte odborníkům.

Pravidelnou prevenci proti infekcím zajiš-
ťuje výběr:

 ▪ Zdravotnických rukavic: diagnostických a ochran-
ných, chirurgických, průmyslových,

 ▪ čepců, masek, plášťů, kombinéz,

 ▪ operačních setů skládajících se z roušek a nezbyt-
ného příslušenství pro zajištění operačního pole při 
všech chirurgických zákrocích,

 ▪ zdravotnických obvazů.

OSTATNÍ VÝROBKY V NABÍDCE  
MERCATOR MEDICAL
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