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Rękawice diagnostyczne

Jakość bez lateksu – 
bezpieczeństwo bez kompromisów
Peha-soft® nitrile. Bezlateksowe diagnostyczne 
i ochronne rękawice medyczne firmy HARTMANN
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Bezkompromisowa odporność
Nitryl – lepszy od lateksu ponieważ w ogóle 
nie zawiera lateksu.

Jeżeli wykonywane czynności wymagają stosowania 
rękawic ochronnych, wówczas kluczowym prioryte-
tem staje się bezpieczeństwo ich użytkownika. Uczu-
lenia na lateks stanowią poważny problem w sektorze 
opieki zdrowotnej. W tej sytuacji, sprawą absolutnie 
kluczową jest aktywne przyjęcie nowego wyzwania 
przez szpitale, laboratoria i świadczące usługi me-
dyczne jednostki, polegającego na coraz szerszym 
przechodzeniu na stosowanie alternatywnych rękawic 
diagnostycznych i ochronnych – bez pogarszania wy-
gody noszenia, bezpieczeństwa ochrony i rentowności 
ekonomicznej.
HARTMANN stosuje syntetyczną gumę nitrylową, ofe-
rującą wszystkie korzystne cechy lateksu z wyjątkiem 
uwalniania reakcji alergicznych, które mogą być wy-
woływane przez naturalny lateks. W przeciwieństwie 
do winylu, stosowanego również w charakterze alter-
natywnego rozwiązania, materiał nitrylowy charakte-
ryzuje się doskonałą odpornością na działanie olejów, 
smarów, czynników chemicznych i wirusów, a przy tym 
wysoką wytrzymałością na mechaniczne naprężenia.

Ogromna gama możliwych zastosowań czyni nitryl 
i wykonaną z niego gamę rękawiczek diagnostycznych 
i ochronnych Peha-soft® nitrile – wyborem numer je-
den na przyszłość.
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Bezkompromisowo ekonomiczne:
Nowa linia rękawiczek nitrylowych 
Peha-soft® nitrile

Wszelkie potrzeby w zakresie diagnostyki palpacyjnej i ochrony – od czynności pielęgniarskich do zadań laboratoryj-
nych – mogą być z powodzeniem wypełniane z użyciem szerokiego asortymentu nitrylowych rękawic Peha-soft® nitrile. 
Wprowadzone do tego wyrobu racjonalizacje i usprawnienia zapewniają szpitalowi szereg bezpośrednich korzyści, 
spośród których z jednej strony można wymienić zwiększoną ergonomię planowania zakupów, a z drugiej – ograni-
czenie ryzyka wydłużonych zwolnień chorobowych personelu medycznego z powodu alergii na lateks lub incydentów 
wypadkowych, spowodowanych użyciem niewłaściwych rękawic diagnostycznych lub ochronnych. 

Przejście na nowy wyrób to szereg bezpośrednich korzyści, praktycznych i ekonomicznych.

Badania (lekarskie), ochrona użytkownika 
i pacjenta przed przenoszeniem zakażeń / 
przy leczeniu pacjenta /ogólne czynności 
pielęgniarskie

Zmiany opatrunków, czynności przy skażonym materiale

Aplikacja sond do karmienia / zakładanie dożylnych cewników /
pobieranie krwi / zastrzyki dożylne

Zastosowania kuchenne: bezpieczeństwo
w kontakcie z żywnością

Kontakt z płynami ustrojowymi i wydzielinami oraz z materiałem do badań

Czyszczenie / dezynfekcja powierzchni / dezynfekcja narzędzi 
rozcieńczonymi roztworami (stosowanie w charakterze ochrony osobistej
 kategorii I i II)

Czyszczenie / dezynfekcja powierzchni / dezynfekcja narzędzi roztworami stężonymi (koncentratami) 
(stosowanie w charakterze ochrony osobistej  kategorii III)

Stosowanie cytostatyków/ substancji chemicznych (stosowanie w charakterze ochrony osobistej  
kategorii III)

Zastosowania Peha-soft® 
vinyl pf

Peha-soft®pf Peha-soft® 
nitrile white

Peha-soft® 
nitrile fino

Peha-soft® 
nitrile pf

Peha-soft® 
nitrile guard

LATEX

zalecanewłaściwe do stosowania

Z prawdziwą przyjemnością służymy Państwu profesjonalnym poradnictwem 
w opracowaniu indywidualnego planu stosowania rękawic ochronnych / diagno-
stycznych w Państwa Placówce Opieki Zdrowotnej lub Firmie.

Dozownik rękawic wraz 
z instrukcją bezpieczeństwa 

i indeksami ochrony
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Bezkompromisowo ekonomiczne:
Nowa linia rękawiczek nitrylowych 
Peha-soft® nitrile

Najwyższa jakość – badania wg norm i kryteriów AQL
Wszystkie produkty z linii rękawic nitrylowych – Peha-soft® nitrile – posiadają znak CE, zgodnie z dyrektywą 
UE 93/42/EWG dla wyrobów medycznych oraz znak CE, zgodnie z dyrektywą UE 89/686/EWG dla wyposażenia 
ochrony osobistej. Celem utrzymania naszych standardów wysokiej jakości, stały procent naszych rękawic 
zostaje poddany badaniom zgodnie z normą EN 455 pod kątem kryteriów AQL <_ 1,5 (akceptowanego poziomu 
jakości). Nasze normy wysokiej jakości, wysokie wymagania w stosunku do naszych zakładów produkcyjnych 
i linii technologicznych oraz nasze prowadzone w trybie ciągłym kontrole jakości zapewniają, że rękawice ze 
znakiem firmowym firmy HARTMANN znacząco przekraczają swoimi parametrami wszystkie przypisane im 
normy i kryteria. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie zaoferować Państwu wyrób nie tylko bezbłędnie 
wykonany, ale też pod każdym względem doskonały i spełniający oczekiwania jego użytkownika.

Najwyższa jakość – potwierdzona badaniami niezależnych instytutów.
ISEGA: Niezależny Instytut Badawczy, którego celem jest weryfikacja bezpieczeństwa produktów, które mają kontakt 
z żywnością. Wszystkie rękawiczki linii Peha-soft® nitrile zostały sprawdzone przez tą jednostkę badawczą i z dumą mo-
żemy potwierdzić, iż posiadamy certyfikaty ISEGA o przydatności do bezpośredniego kontaktu z żywnością oznaczony na 
opakowaniu poprzez graficzny symbol kieliszka i widelca.

Znak jakości RAL – ten Niemiecki Instytut Gwarancji Jakości Certyfikacji i Oznakowania przyznał naszym rękawiczkom 
z linii Peha-soft® nitrile międzynarodowy znak jakości RAL – graficzny symbol widelca i noża jako gwarancję, iż nasze 
produkty są całkowicie bezpieczne i przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Najwyższa jakość – zapewniona spełnianiem warunków norm EN 455 i EN 374 
EN 455
• DIN EN 455-1: Rękawice medyczne do jednorazowego użytku – wymagania i badania na nieobecność dziur.
• DIN EN 455-2: Rękawice medyczne do jednorazowego użytku – wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych, 

np. długości
• DIN EN 455-3: Rękawice medyczne do jednorazowego użytku – wymagania i badania w ocenie biologicznej
• DIN EN 455-4: Rękawice medyczne do jednorazowego użytku – wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu 

trwałości

Do tej pory używanie rękawiczek bezlateksowych 
w codziennej pracy personelu medycznego było mocno 
ograniczone. Wszechstronna oferta firmy HARTMANN 
ma za zadanie zmienić tą sytuację. Oznacza to, iż 
wszelkie wymagania stosowane do rękawiczek dia-
gnostycznych i ochronnych, są spełnione przez linię 
produktów Peha-soft® nitrile. Przynosi to bezpośred-
nie korzyści dla jednostek służby zdrowia poprzez uła-
twienie planowania zapasów (np. pracownicy w kuch-
ni mogą używać tej samej rękawiczki co personel 
pielęgniarski) oraz zmniejszenie absencji chorobowej 
wywołanej przez reakcje na lateks. 

Wyjątkowa jakość 
AQL (Acceptable Quality Level) 

Akceptowany poziom jakości

ISEGA

RAL
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EN 374
Nie jest to norma koniecznie wymagana w odniesieniu do rękawic medycznych, pomimo, że rękawiczka ma chronić także 
użytkownika (a nie tylko pacjenta), jak np. w przypadku kontaktu ze środkami dezynfekcyjnymi, substancjami chemiczny-
mi w laboratorium oraz w czasie przygotowywania, transportu i podawania cytostatyków.
Podział rękawic ze względu na stopień zagrożenia:
Rękawice dzielą się na trzy kategorie, w zależności od tego przed jakiego rodzaju ryzykiem, czy niebezpieczeństwem mają 
chronić nasze ręce:  

Kategoria Przeznaczenie Konieczność stosowania w przypadku:

I Ochrona przed niewielkimi zagrożeniami • rozcieńczone środki dezynfekcyjne
• rozcieńczone detergenty
• rozcieńczone substancje chemiczne

II Ochrona przed zagrożeniami, które nie mieszczą się 
w kategorii I ani w kategorii III

• ochrona użytkownika przed bakteriami i drobnoustrojami (w trakcie wykonywania czyn-
ności w kontakcie z materiałem badawczym, np. z próbkami moczu)

• dezynfekcja powierzchni roboczych w pokojach zabiegowych

III Ochrona przed zagrożeniami poważnymi, śmiertel-
nymi i nieodwracalnymi

• ochrona przed rozbryzgami koncentratów środków dezynfekcyjnych, czynników 
chemicznych i cytostatyków

• przygotowywanie rozcieńczonych roztworów

EN 420
Norma niniejsza opisuje procedury badawcze, wymagane dla wszystkich rękawic ochronnych. Definiuje również wy-
magania ogólne, odnoszące się do zasad projektowania i produkcji rękawic, a także do odporności materiału rękawic 
na przenikanie wody lub wymagania bezpieczeństwa stosowania, wygody noszenia i jakości roboczej. Norma określa 
również etykietowanie produktu przez producentów i zawartość informacyjną etykiet.

EN 388
Norma niniejsza odnosi się do wszystkich typów rękawic, które chronią przed urazami fizycznymi lub mechanicznymi, 
takimi jak otarcia, rozcięcia, zadrapania lub ukłucia.

ASTM F1671-07
ASTM (American Society for Testing and Materials) Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów jest główną orga-
nizacją w Stanach Zjednoczonych opracowującą normy. ASTM F1671-07 (testy bakteriofagowe na przenikanie wirusów) 
jest metodą testową, która dostarcza informacji na temat tego jak materiał, z którego wykonano rękawiczkę, jest odporny 
na patogeny transportowane przez krew. ASTM nie jest standardem Europejskim, chociaż przekazuje informacje na temat 
jakości materiału pod względem bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Badanie materiału na wy-
trzymałość mechaniczną na 

przekłucie
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Absolutnie praktyczne:
rękawice Peha-soft® nitrile fino.

„Codzienna” rękawiczka personelu medycznego, do badań diagnostycznych, a także 
do użycia w kuchni.

Absolutnie uniwersalne:
rękawice Peha-soft® nitrile.

Rękawiczka do zadań specjalnych, na oddziały zakaźne i do pracy w laboratorium, a także 

do użycia w kuchni.

Absolutnie bezpieczne:
rękawice Peha-soft® nitrile guard.

Specjalistyczna rękawiczka, charakteryzująca się dłuższym mankietem, do pracy w labo-

ratoriach, centralnej sterylizatorni, pracowniach endoskopowych oraz kiedy dochodzi do 

kontaktu z cytostatykami czy środkami dezynfekcyjnymi.

Absolutnie miękkie:
rękawice Peha-soft® nitrile white.

Rękawica o dużej wrażliwości dotykowej dla wszystkich czynności pielęgnacyjnych 
i badań diagnostycznych – w neutralnym kolorze białym.
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Peha-soft® nitrile fino
Rękawica diagnostyczna Peha-soft® nitrile fino jest wykonana z nowej, ulepszonej gumy nitrylowej. Charak-
teryzuje się miękkością i elastycznością, zapewniając bardzo dużą wygodę noszenia. Wysokiej jakości bez-
lateksowe i bezpudrowe, fioletowe rękawice nitrylowe zapewniają pacjentom jak i użytkownikom rękawic 
wiarygodną, pewną ochronę przeciwko bakteriom, wirusom, drobnoustrojom, rozcieńczonym środkom de-
zynfekcyjnym i detergentom. Nie powodują związanych z lateksem alergii.

Peha-soft® nitrile
Rękawice Peha-soft® nitrile pf nadają się do niezliczonych, codziennych zastosowań szpitalnych. Ponieważ speł-
niają one wymagania normy EN 455, są szczególnie przydatne do badań pacjentów w bezpieczny i higieniczny 
sposób. Ponadto, ponieważ materiał, z jakiego rękawice są wykonane, zapewnia bardzo wysoką ochronę przed 
bakteriami i wirusami, mogą być one stosowane nawet w wysoko zainfekowanych obszarach i przy wykonywaniu 
czynności w stanach nagłych i awaryjnych (warunek potwierdzony normą ASTM). Rękawice Peha-soft® nitrile pf 
można również stosować w laboratorium i przy dezynfekcji powierzchni (produkt spełnia wymagania normy 
EN 374). Dzięki temu nadają się idealnie do szeregu zastosowań w warunkach szpitalnych – nawet w pracach 
kuchennych (warunek potwierdzony normami ISEGA i RAL). Produkt dostępny również w wersji jałowej.

Peha-soft® nitrile guard
Rękawice ochronne Peha-soft® nitrile guard mogą być stosowane w codziennych czynnościach, szczegól-
nie na tych obszarach, na których kluczowym zagadnieniem jest ochrona użytkownika (patrz: EN 374). 
Długie mankiety tych rękawic zapewniają optymalną ochronę przed rozbryzgami – zarówno w uwarun-
kowaniach laboratoryjnych, przy dezynfekcji powierzchni jak i przy stosowaniu cytostatyków. Dzięki wy-
mienionym właściwościom, rękawica Peha-soft® nitrile guard oferują doskonałą ochronę w różnorodnych 
zastosowaniach i przy wykonywaniu różnorodnych zadań w uwarunkowaniach szpitalnych.

Peha-soft® nitrile white
Biała rękawica nitrylowa Peha-soft® nitrile white może być stosowana do wszystkich czynności pielęgniar-
skich i badań diagnostycznych. Rękawica o szczególnej miękkości zapewnia optymalną wrażliwość doty-
kową. W szczególny sposób chroni użytkownika i pacjenta przed płynami ustrojowymi, drobnoustrojami 
i rozcieńczonymi środkami dezynfekcyjnymi. Wykonana w neutralnym kolorze białym rękawica wykazuje 
wszystkie korzystne cechy rękawic z naturalnego lateksu ale bez ryzyka wystąpienia alergii lateksowej.

MDD
EN 455/1-4

PPE cat. I +II
EN 374

Available
in sterile

Korzyści od pierwszego wejrzenia:
• Zakwalifikowana jako wyrób medyczny i środek 

ochrony osobistej w kategorii I i II.
• Chroni przed patogennymi drobnoustrojami.
• Nadaje się do bezpośredniego kontaktu z rozcień-

czonymi środkami dezynfekcyjnymi i detergentami.
• Charakteryzuje się optymalną wrażliwością doty-

kową i szczególną miękkością materiału.
• Produkt w neutralnym kolorze białym.
• Bezpieczne w kontakcie z żywnością.
• Produkt badany zgodnie z wymaganiami norm 

DIN EN 455, EN 374 i ASTM F1671.

Korzyści od pierwszego wejrzenia:
• Rękawice zakwalifikowane jako wyrób medyczny 

i środek ochrony osobistej w kategorii I i II.
• Zapewniają ochronę przed patogennymi drobno-

ustrojami.
• Nadają się do bezpośredniego kontaktu z rozcień-

czonymi środkami dezynfekcyjnymi i detergentami.
• Są wyjątkowo miękkie i uelastycznione dzięki za-

stosowaniu ulepszonego nitrylu.
• Charakteryzują się wyjątkową wrażliwością doty-

kową, bardzo dużą wygodą noszenia i optymal-
nym dopasowaniem.

• Bezpieczne w kontakcie z żywnością.
• Produkt badany zgodnie z wymaganiami norm 

DIN EN 455, EN 374 i ASTM F167

MDD
EN 455/1-4

PPE cat. I +II
EN 374

Korzyści od pierwszego wejrzenia:
• Zakwalifikowane jako wyrób medyczny i środek 

ochrony osobistej w kategorii III.
• Wykazują odporność w ochronie przed rozbry-

zgami ciekłych substancji chemicznych, takich 
jak cytostatyki i stężone preparaty (koncentraty) 
dezynfekcyjne.

• Zapewniają ochronę przed patogennymi drobno-
ustrojami.

• Optymalna chwytność rękawic  zapewnia do-
skonałą wrażliwość dotykową przy jednoczesnej 
wewnętrznej warstwie polimerowej.

• Bezpieczne w kontakcie z żywnością.
• Produkt badany zgodnie z wymaganiami norm DIN 

EN 455, EN 374 i ASTM F1671.

MDD
EN 455/1-4

PPE cat. III
EN 374

Korzyści od pierwszego wejrzenia:
• Zakwalifikowane jako wyrób medyczny i środek 

ochrony osobistej w kategorii III.
• Dzięki długim mankietom zapewniają doskonałą 

ochronę przed rozbryzgami substancji chemicz-
nych, takich jak cytostatyki i stężone preparaty 
dezynfekcyjne.

• Zapewniają optymalną wygodę noszenia dzięki 
wysokiej chwytności palców i polimerowej war-
stwie wewnętrznej.

• Bezpieczne w kontakcie z żywnością.
• Produkt badany zgodnie z wymaganiami norm 

DIN EN 455, EN 374 and ASTM F1671.

MDD
EN 455/1-4

PPE cat. III
EN 374
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Dostępny asortyment

Nazwa produktu Rozmiar Jednostka miary Numer artykułu Opakowanie zbiorcze

Peha-soft® nitrile white XS
S
M
L

XL

S
M
L

200 szt.
200 szt.
200 szt.
200 szt.
180 szt.

100 szt.
100 szt.
100 szt.

942205
942206
942207
942208
942209

942216
942217
942218

10
10
10
10
10

10 
10
10

Peha-soft® nitrile fino XS
S
M
L

XL

150 szt.
150 szt.
150 szt.
150 szt.
150 szt.

942195
942196
942197
942198
942199

10
10
10
10
10

Peha-soft® nitrile XS
S
M
L

XL

100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
90 szt.

942189
942190
942191
942192
942193

10
10
10
10
10

Peha-soft® nitrile sterile S
M
L

50 par
50 par
50 par

942 211
942 212
942 213

4
4
4

Peha-soft® nitrile guard XS
S
M
L

XL

100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.
100 szt.

942200
942201
942202
942203
942204

10
10
10
10
10

Wyjątkowo miękka rękawiczka:
Peha-soft® nitrile white

Wyjątkowo praktyczna rękawiczka:
Peha-soft® nitrile fino

Wyjątkowo wszechstronna
rękawiczka:
Peha-soft® nitrile

Wyjątkowo bezpieczna rękawiczka:
Peha-soft® nitrile guard

 

NOWA!
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PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
www.hartmann.pl
Sklep internetowy: www.hartmann24.pl
Bezpłatna infolinia: 0 800 26 96 36 (8.00 - 16.00)
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