INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

niepudrowane diagnostyczne rękawice nitrylowe, niesterylne,
przeznaczone do jednorazowego użycia, 100szt.

ESSENTI CARE SAFE
Ilość:

100 sztuk w opakowaniu jednostkowym

Rozmiary:

S(6-7), M(7-8), L(8-9), XL(9-10)

Opis produktu:

Rękawice diagnostyczne, niesterylne, koloru niebieskiego
Surowiec: nitryl
Bezpudrowe
Powierzchnia zewnętrzna – teksturowana na palcach
Mankiet: równomiernie rolowany
AQL: 1,5
Kształt uniwersalny – pasujące na obie dłonie (lewą i prawą).
Okres ważności: 3 lata (od daty produkcji)

Przeznaczenie:

Rękawice jednorazowego użycia do czynności diagnostycznych,
kosmetycznych, spożywczych.

Kontakt z żywnością:

Rękawice są bezpieczne do kontaktu z żywnością.

Deklarowana zgodność

Wyrób medyczny zgodnie z Rozporządzeniem (MDR) 2017/745 klasy I,
Reguły 1 i 5 oraz normami EN 455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:
2015 oraz EN 455-4: 2009
Bezpieczne do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem Komisji
(WE) 10/2011 oraz Rozporządzeniem Komisji ( WE) 1935/2004

Wytwórca

MONDO Sp. z o.o.
ul. Katowicka 139
43-346 Bielsko-Biała
www.essenticare.eu

Środki ostrożności
dotyczące użytkowania:

Przed użyciem należy sprawdzić czy rękawice nie są uszkodzone. Wadliwa
rękawica nie nadaje się do użytku.
Przed założeniem rękawic sugerowane jest dokładne osuszenie rąk. Po

każdorazowym zdjęciu rękawic wskazane jest dokładne umycie rąk,
osuszenie i nałożenie kremu nawilżającego.
Jedna para rękawic powinna być użyta do kontaktu wyłącznie w jednej
procedurze.
W przypadku uszkodzenia rękawicy (przekłucia, rozcięcia czy rozdarcia) w
trakcie użytkowania należy ją natychmiastowo zmienić.
Unikać zakładania rękawic zabrudzonych od strony wewnętrznej – mogą
wywoływać podrażnienia prowadzące do zapalenia skóry lub
poważniejszych urazów.
Rękawic nie należy używać w styczności z ogniem oraz do ochrony przed
wszelkiego rodzaju ostrymi narzędziami. Rękawice nie są przeznaczone do
spawania, do ochrony przed porażeniem elektrycznym, promieniowaniem
jonizującym, ani do ochrony termicznej (przed działaniem zimnych i
gorących przedmiotów).
Zakładanie rękawic:

1. Przed nałożeniem rękawic należy:
a. Osuszyć skórę rąk.
b. Upewnić się, czy opakowanie nie zostało uszkodzone.
c. Otworzyć opakowanie poprzez naciśnięcie kciukiem miejsca perforacji i
oderwanie owalnej części opakowania tak aby powstał otwór dozujący.
2. Pobrać jedną rękawicę z opakowania wyciągając ją z otworu dozującego
za mankiet.
3. Każdą wyjmowaną rękawicę należy sprawdzić czy nie posiada
widocznych wad takich jak zabrudzenie czy też uszkodzenie mechaniczne.
Nie należy używać rękawic z wadami.
4. Nałożyć wyjętą rękawicę na przeciwną dłoń (do tej, która ją wyjmowała)
trzymając rękawicę za mankiet.
5. Pobrać drugą rękawicę za pomocą dłoni już ubranej w rękawicę.
6. Nałożyć na nieubraną jeszcze dłoń trzymając rękawicę za mankiet.

Zdejmowanie rękawic:

1. Rękawicę, którą chce się zdjąć chwycić palcami przeciwnej ręki za
mankiet i zdjąć wywijając ją na drugą stronę.
Przytrzymać w dłoni z rękawicą.
2. Wsunąć palce dłoni bez rękawicy pomiędzy mankiet rękawicy a
nadgarstek dłoni ubranej w rękawicę i ściągnąć wywracając jednocześnie na
drugą stronę w taki sposób aby pierwsza zdjęta rękawica znalazła się
wewnątrz drugiej.
3. Obie rękawice należy zdejmować nie dotykając skontaminowanej ściany
rękawic.
4. Zdjęte rękawice należy traktować jako odpad medyczny.

Czyszczenie:

Rękawice jednorazowe nie podlegają czyszczeniu.

Przechowywanie:

Rękawice należy przechowywać w chłodnym miejscu pozbawionym
wilgoci w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od 5 do
35℃ oraz chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem światła
słonecznego i fluorescencyjnego.
Zalecana wilgotność względna pomieszczenia, w którym są przechowywane
rękawice to 60 +/- 20%.
Rękawice przechowywać w odległości co najmniej 1m od źródła ciepła
(urządzeń grzewczych, ognia, ozonu).
W bezpośrednim sąsiedztwie rękawic nie przechowywać rozpuszczalników,
olejów, paliw czy smarów.
Przy prawidłowym przechowywaniu właściwości fizyczne rękawic są
zachowane przez okres 3 lat od daty produkcji zawartej na opakowaniu.

Utylizacja:

Używane rękawice mogą być zanieczyszczone zakaźnymi lub
niebezpiecznymi substancjami. Rękawice należy utylizować zgodnie z
obowiązującymi lokalnymi przepisami.

Deklaracja zgodności:

Dostępna na stronie www.essenticare.eu

Symbole stosowane w oznakowaniu przez producenta
data produkcji
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użycia

wyrób jednorazowego
użytku

numer LOT określający
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znak CE

należy zapoznać się z
instrukcją użytkowania

wyrób dopuszczony do
kontaktu z żywnością

warunki
przechowywania:
chronić przed światłem

warunki
przechowywania:
chronić przed wilgocią

warunki
przechowywania:
przechowywać w
temperaturze 5-35℃
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