


www.europemedical.com

9

VYŠETŘOVACÍ RUKAVICE jsou určeny 
k dočasnému použití během lékařských 
vyšetření, diagnostických a terapeutických 
zákroků, k manipulaci s kontaminovaným 
zdravotnickým materiálem s cílem snížit 
riziko přenosu nebezpečného biologického 
materiálu rukama na pacienta a přenosu 
infekcí z pacientů na zdravotníky. Rukavice 
podléhají restriktivním požadavkům norem 
harmonizovaných se směrnicí Rady 93/42/EHS 
upravující zdravotnické prostředky a nařízení 
(EU) 2016/425 Evropského parlamentu a Rady 
upravujícího osobní ochranné pomůcky.

NITRILOVÉ RUKAVICE jsou vyrobeny ze 
syntetického akrylonitril-butadienového 
kaučuku (NBR), představují alternativu 
latexových rukavic. Neobsahují latexové 
proteiny vedoucí k alergickým reakcím 
typu I a obsah chemických akcelerátorů je 
minimalizován, takže jsou šetrné vůči pokožce. 
Jsou charakteristické vysokou mechanickou 
pevností (také vůči probodnutí), chemickou 
a biologickou odolností (představují bariéru 
vůči virům a bakteriím), flexibilitou, díky 
které se přizpůsobí ruce a poskytují uživateli 
pohodlí.  Tenké stěny a texturovaný povrch 
prstů zlepšují úchop a zajišťují excelentní 
taktilní senzitivitu.

LATEXOVÉ RUKAVICE vyrobené 
z přírodního kaučuku jsou považovány 
za nejlepší bariéru proti krevním 
patogenům a části nebezpečných 
chemických látek. Jsou také 
charakteristické vysokou flexibilitou, 
poskytují uživateli pohodlí při práci, jelikož 
se přizpůsobí ruce jako „druhá kůže“. 
Latexové rukavice jsou díky přírodnímu 
složení biodegradabilní. Mohou však 
vyvolávat alergické reakce typu I u osob 
citlivých na proteiny přírodního kaučuku. 
Pudrované rukavice obvykle obsahují 
kukuřičný škrob ulehčující nasazování 
rukavic. U nepudrovaných rukavic je 
vnitřní povrch obvykle chlorován nebo 
potažen polymery.

VINYLOVÉ RUKAVICE vyrobené z PVC 
(polyvinylchlorid) jsou určeny pro 
nízkorizikové zákroky kvůli omezené 
mechanické, chemické a biologické 
odolnosti. Materiál rukavice nevyvolává 
alergické reakce typu I. Pouze 
změkčovače mohou vyvolat reakci 
u senzibilizovaných osob – ftaláty
přidávané během výroby za účelem
zvýšení flexibility. Vinylové rukavice
EUROPE MEDICAL neobsahují
škodlivé ftaláty.

Zdravotnické rukavice
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VYŠETŘOVACÍ RUKAVICE
NITRILOVÉ

n
ov

é 

kompaktní balení

mediCARE nitril limetková zelená

50 ks /
20 × 50 ks

RNBL03xx (xx:XS-XL)

vyšetřovací, nitrilové, nesterilní

texturované špičky prstů

chlorované

kuličkové výstupky na povrchu

limetková zelená

1,5

• zdravotnický prostředek třídy I
• osobní ochranná pomůcka kategorie III

typ

vnější povrch

vnitřní povrch

manžeta

barva

AQL

klasifikace

vlastnosti

balicí jednotka /
hromadné balení

REF 

indikace

příjemná zklidňující barva

velikosti

50
KS

n
ové kompaktní balení

vyšetřovací, nitrilové, nesterilní

texturované špičky prstů

chlorované

kuličkové výstupky na povrchu

tmavá růžová

1,5

• zdravotnický prostředek třídy I
• osobní ochranná pomůcka kategorie III

typ

vnější povrch

vnitřní povrch

manžeta

barva

AQL

klasifikace

vlastnosti

balicí jednotka /
hromadné balení

REF 

indikace

intenzivní barva

velikosti

mediCARE nitril růžová

100 ks /
10 × 100 ks

RNBM03xx (xx:XS-XL)

nové
nové
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nové

vyšetřovací, nitrilové, nesterilní

texturované špičky prstů

chlorované

kuličkové výstupky na povrchu

modrofialová

1,5

• zdravotnický prostředek třídy I
• osobní ochranná pomůcka kategorie III

mediCARE nitril AMG

typ

vnější povrch

vnitřní povrch

manžeta

barva

AQL

klasifikace

vlastnosti

balicí jednotka /
hromadné balení

REF 

200 ks /
10 × 200 ks

indikace

RNBA08xx (xx: XS-XL)

antimikrobiální

velikosti

ANTIMIKROBIÁLNÍ 
RUKAVICE 

VYROBENO TECHNOLOGIÍ BEZ LOUŽENÍ

INOVATIVNÍ

NESENZIBILIZUJÍCÍ
na kůžiproti infekcím

ve zdravotnictví

zajišťuje

AKTIVNÍ OCHRANU 

zabíjí až

99,999 %
mikrobů

antimikrobiální rukavice 
vyrobena pomocí

technologie bez loužení

INOVATIVNÍ

XS S M L XLXS S M L XLXS S M L XLXS S M L XLXS S M L XL

vysoký komfort při používání

účinné vůči širokému
spektru mikrobů

bezpečnost pro uživatele
a pacienta

rychlá deaktivace patogenů

bez vlivu na rezistenci bakteriítechnologie bez loužení

V
ÝH

O
D

Y 
RU

KA
VIC

E AMG
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nové
mediCARE nitril Hydra+

100 ks / 
10 × 100 ks

RNBH03xx (xx:XS-XL)

Nitrilové rukavice se zvlhčující a vyživující povrchovou úpravou

VITAMIN E

MANDLOVÝ OLEJ
regeneruje, zvlhčuje, zpomaluje stárnutí pokožky, vyhlazuje, zpevňuje 
a pomáhá odstraňování mrtvých buněk, projasňuje pokožku, tlumí 
podráždění a urychluje hojení kožních lézí, posiluje hydrolipidovou 
vrstvu kůže

přírodní antioxidant, vitamin mládí – bojuje proti volným 
radikálům a brání vzniku vrásek, zvlhčuje po dlouhou dobu

GLYCERIN
zvlhčuje, zlepšuje vzhled pokožky, vyhlazuje a zklidňuje podráždění 

Působení proti vráskám doloženo v klinickém testování*
* Rukavice mediCARE Hydra+ zajišťuje lepší efekt proti vráskám než tradiční nitrilová rukavice, s viditelným 
zmírněním vrásek od prvního dne použití a dalším zlepšováním až do konce testování 

DERMATOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PRO KOŽNÍ PROBLÉMY 
- rukavice, které chrání a současně vyživují ruce, poskytují
dlouhodobou hydrataci

XS S M L XLXS S M L XLXS S M L XLXS S M L XLXS S M L XL

vyšetřovací, nitrilové, nesterilní

texturované špičky prstů

chlorované

kuličkové výstupky na povrchu

modrofialová

1,5

• zdravotnický prostředek třídy I
• osobní ochranná pomůcka kategorie III

typ

vnější povrch

vnitřní povrch

manžeta

barva

AQL

klasifikace

vlastnosti

balicí jednotka /
hromadné balení

REF 

indikace

zvlhčující a vyživující povrchová úprava

velikosti
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easyCARE  nitril černé

easyCARE nitril růžové

100 ks /
10 × 100 ks

RNBC03xx (xx:XS-XL)

vyšetřovací, nitrilové, nesterilní

texturované špičky prstů

chlorované

kuličkové výstupky na povrchu

černá

1,5

• zdravotnický prostředek třídy I
• osobní ochranná pomůcka kategorie III

typ

vnější povrch

vnitřní povrch

manžeta

barva

AQL

klasifikace

vlastnosti

balicí jednotka /
hromadné balení

REF 

indikace

maskovací barva

velikosti

100 ks /
10 × 100 ks

RNBR03xx (xx:XS-L)

vyšetřovací, nitrilové, nesterilní

texturované špičky prstů

chlorované

kuličkové výstupky na povrchu

světle růžová

1,5

• zdravotnický prostředek třídy I
• osobní ochranná pomůcka kategorie III

typ

vnější povrch

vnitřní povrch

manžeta

barva

AQL

klasifikace

vlastnosti

balicí jednotka /
hromadné balení

REF 

indikace

příjemná zklidňující barva

velikosti
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easyCARE nitril

vyšetřovací, nitrilové, nesterilní

texturované špičky prstů

chlorované

kuličkové výstupky na povrchu

modrá

1,0

• zdravotnický prostředek třídy I
• osobní ochranná pomůcka kategorie III

typ

vnější povrch

vnitřní povrch

manžeta

barva

AQL

klasifikace

vlastnosti

balicí jednotka /
hromadné balení

REF 

indikace

zvýšená taktilní senzitivita

velikosti

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

a’100: RNB-xx-100 (xx:XS-XL)
a’200: RNB-xx-200 (xx:XS-XL)

UNIVERZÁLNÍ ZÁSOBNÍK 
NA RUKAVICE
pro vyšetřovací rukavice 

m
ož

nost vertikální instalaceJEDNODUCHÝ
DVOJITÝ

TYPY ZÁSOBNÍKŮ:

TROJITÝ
ČTVEŘITÝ

HYGIENA

UNIVERZÁLNOST

INDIVIDUALIZOVÁNO DLE 
POTŘEB ZÁKAZNÍKA
nástěnná instalace na rovný povrch vertikálně
nebo horizontálně (vybaveno soupravou pro instalaci)
vertikálně nebo horizontálně instalován na zdravotnickém
vozíku, lůžku pacienta nebo anesteziologické věži 
(montážní souprava na požádání)

snižuje riziko kontaminace
povrchu balení (není nutné se dotýkat)
antibakteriální barva na povrchu s cílem omezit 
množení bakterií (Escherichia coli, MRSA)
na zásobníku

vertikální nebo horizontální sestavení
vhodný pro téměř všechny krabice na rukavice 
dostupné na zdravotnickém trhu

LEPŠÍ ORGANIZACE 
PRACOVIŠTĚ 
šetří místo
zlepšení postupu při nasazování rukavic

výhody zásobníků:

BESTSELLER
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easyCARE latex PF

VYŠETŘOVACÍ RUKAVICE
LATEXOVÉ

100 ks /
10 × 100 ks

RLP03xx (xx:XS-XL)

vyšetřovací, latexové, nesterilní

texturované

pudrované

kuličkové výstupky na povrchu

přírodní latex

1,5

• zdravotnický prostředek třídy I
• osobní ochranná pomůcka kategorie III

typ

vnější povrch

vnitřní povrch

manžeta

barva

AQL

klasifikace

vlastnosti

balicí jednotka /
hromadné balení

REF 

indikace

standardní latexová rukavice

velikosti

100 ks /
10 × 100 ks

RLB03xx (xx:XS-XL)

vyšetřovací, latexové, nesterilní

texturované

nepudrované, potažené polymerem

kuličkové výstupky na povrchu

přírodní latex

1,5

• zdravotnický prostředek třídy I
• osobní ochranná pomůcka kategorie III

typ

vnější povrch

vnitřní povrch

manžeta

barva

AQL

klasifikace

vlastnosti

balicí jednotka /
hromadné balení

REF 

indikace

jednodušší nasazování díky vnitřní polymerové povrchové úpravě

velikosti
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easyCARE vinyl PF

VYŠETŘOVACÍ RUKAVICE
VINYLOVÉ

100 ks /
10 × 100 ks

RWP07xx (xx:XS-XL)

vyšetřovací, vinylové, nesterilní

hladké

pudrované

kuličkové výstupky na povrchu

transparentní

1,5

• zdravotnický prostředek třídy I
• osobní ochranná pomůcka kategorie III

typ

vnější povrch

vnitřní povrch

manžeta

barva

AQL

klasifikace

balicí jednotka /
hromadné balení

REF 

indikace

velikosti

100 ks /
10 × 100 ks

RWB07xx (xx:XS-XL)

vyšetřovací, vinylové, nesterilní

hladké

nepudrované

kuličkové výstupky na povrchu

transparentní

1,5

• zdravotnický prostředek třídy I
• osobní ochranná pomůcka kategorie III

typ

vnější povrch

vnitřní povrch

manžeta

barva

AQL

klasifikace

balicí jednotka /
hromadné balení

REF 

indikace

velikosti




