
Instrukcja używania ŚOI – Rękawice nitrylowe – niemedycznie, niesterylne  

 

Przed rozpoczęciem pracy i użyciem produktu- należy zapoznać się z instrukcją użytkowania i zachować ją na okres 
użytkowania. Instrukcja dostępna również na stornie www.alchem.com.pl Z instrukcją powinien zapoznać się 
każdy użytkownik produktu - można ją wielokrotnie powielać   

  

Nazwa 

produktu  

Biologix Powder Free Nitrile Disposable Gloves Premium 

Opis produktu   Surowiec: nitryl 

 Powierzchnia zewnętrzna : gładka, teksturowana na końcach palców 

 Mankiet: rolowany 

 Dostępne rozmiary: S (6-7), M (7-8), L (8-9 

 Dostępne kolory: niebieski / w zależności od partii towau 

 Pakowanie: opakowanie jednostkowe 100szt, opakowanie zbiorcze- karton   10x100szt 

 Okres ważności: 3 lata (od daty produkcji) 

Zastosowanie    Zabezpieczają przed otarciami, skaleczeniami , zabrudzeniami , środkami czyszczącymi słabego 
działania oraz czynnikami, których skutki nie mogą  powodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała   

 Zastosowania: motoryzacyjnej, budowlanej, przemysłowej, mechanicznej, przemysł drukarski, 

przemysł meblarski, kosmetyka i fryzjerstwo, utrzymanie czystości, prace w ogrodzie i rolnictwie, 

malowanie i powlekanie, konserwacja, kontrola, prace domowe 

Przechowywa

nie i okres 

przydatności  

 Zalecane jest przechowywanie rękawicy w suchym miejscu, w temperaturze  5-30°C   i   chronienie   

przed   oddziaływaniem   światła   słonecznego i fluorescencyjnego.  

 Zalecana    wilgotność    względna    pomieszczania    przeznaczona    do przechowywania rękawic 

to 60 ± 20%. Rękawice  przechowywać    w  odległości  nie  mniejszej  niż  1  m  od  urządzeń 

grzewczych, źródeł ognia i ozonu.  

 Nie  przechowywać  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  rozpuszczalników,  olejów, paliw, smarów. 

Warunki 

transportu  

 Zaleca się, aby w trakcie transportu i przechowywania  produkt znajdował się w opakowaniu 
producenta  

 Podczas transportu należy zwrócić szczególna uwagę, aby opakowania nie były narażone na 
uszkodzenia mechaniczne.  

 Warunki techniczne transportu powinny zabezpieczać produkt przed czynnikami zewnętrznymi jak 

wilgoć, opady, zabrudzenia itp.   

Czyszczenie/ 

konserwacja/ 

dezynfekcja i 

sterylizacja   

 Rękawice nie są przeznaczone do sterylizacji, dezynfekcji, konserwacji 

 Zabrudzone rękawice utylizować – produkt jednorazowego użytku 

Środki 

ostrożności 

dotyczące 

użytkowania   

 Każdorazowo przed użyciem rękawic należy sprawdzić, czy nie posiadają widocznych wad (np. 
dziur, pęknięć, przetarć, przecięć, itp.)- uszkodzone produkty powinny być natychmiast wycofane 
z użytkowania  

 Rozmiar rękawic powinien być dobrany do wielkości dłoni użytkownika  

 Przed nałożeniem rękawic, zalecane jest dokładne osuszenie skóry rąk, a po zdjęciu dokładne 
umycie rąk, osuszenie i zastosowanie kremu pielęgnacyjnego  

 Nie używać rękawic w bezpośrednim kontakcie z płynami oraz z otwartym ogniem  

 Rękawice nie są przeznaczone do spawania, do ochrony przed porażeniem elektrycznym, 
promieniowaniem jonizującym, środkami chemicznymi , przed działaniem zimnych i gorących 
przedmiotów   

 

Składniki/skła

dniki 

niebezpieczne   

 Niektóre rękawice mogą zawierać składniki będące przyczyną wystąpienia alergii u osób na nie 

uczulonych, u których mogą powstawać kontaktowe podrażnienia i/lub reakcje alergiczne. W 

przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.  



Klasyfikac

ja CE  

Zgodność   

 Rękawice wyprodukowane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia 

dyrektywy Rady 89/686/EWG 

 Zgodność z normami: EN 420 : 2003+A1: 2009.  

 Zaklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej (SOI), kategoria I, do 

minimalnego ryzyka  

Piktogramy/ 
oznaczenia, 
które mogą 
wystąpić na 
opakowaniu 
jednostkowy
m i  
/ lub 

zbiorczym 

  
Znak zgodności 

  

Produkt jednorazowego użytku 

  

Instrukcja użytkowania- należy zapoznać się z nią przed rozpoczęciem użytkowania 

produktu  

  
Chronić produkt przed światłem słonecznym i fluorescencyjnym  

  
Ochronić od wilgoci  

  
Numer serii / partii   

  
Data ważności  

  
Data produkcji  

  
Zachować ostrożność przy otwieraniu kartonu zbiorczego  

  
Kierunek układania kartonu zbiorczego  

Utylizacja   Rękawice należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami  i normami w 

zakresie ochrony środowiska naturalnego.  

Data ostatniej 

aktualizacji  

marzec 2020  

 

Nazwa i adres 

producenta 

/dostawcy 

Biologix Group Limited  

23/F, On Hong Commercial Building, 145 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong 

www.biologixgroup.com  tel:  +1 816 6597165 

 

Nazwa i adres 

dystrybutora/

sprzedawcy 

na terenie 

kraju  

 

Alchem Grupa sp. z o.o. 

Polna 21, 87-100 Toruń  

www.alchem.com.pl  tel. +48 56 6550549 

  

  

  

http://www.biologixgroup.com/
http://www.alchem.com.pl/
http://www.mercatormedical.eu/

