Skydd & Säkerhet
Engångshandskar

Välj rätt handske – Guide för latex, vinyl, nitril och TPE handskar

Latex

Vinyl

Latex är en naturprodukt som tillverkas av mjölksaft ifrån gummiträden.
Latex är ett mycket elastiskt material
som ger en smidig handske som
sitter tätt på handen. Det elastiska
materialet gör att om ett litet hål
uppstår dras materialet ihop och
förhindrar genomträngning.
Latexhandskar innehåller latexproteiner vilket kan vara allergiframkallande.
Det finns både puderfria och pudrade
latexhandskar. Pudret (majsstärkelse)
kan irritera huden och orsaka allergier.
Pudret kan också överföra latexproteiner till tex livsmedel.

Tillverkas av PVC (Polyvinylklorid)
som är ett relativt oelastiskt material.
I till- verkningsprocessen tillsätts
mjukgörare (t.ex. ftalater) för att göra
materialet mer elastiskt. Vinylhandskar ska inte användas vid hantering
av feta livsmedel eller i vårdsituationer där det finns risk att komma
i kontakt med kroppsvätskor eller
läkemedel. Vinylhandskar ska heller
inte användas där det finns risk att
komma i kontakt med kemikalier.
Det finns både puderfria och pudrade vinylhandskar. Pudret (majsstärkelse) kan irritera huden och orsaka
allergier.

Nitril
Nitril är ett syntetiskt material som
inte är allergiframkallande. En fördel
med nitrilhandskar är att om det
uppstår ett litet hål går handsken helt
sönder, så det råder aldrig någon
tvekan om att handsken är trasig.
Nitrilhandskar utan acceleratorer
minskar risken för allergier av i produktionen tillsatta kemikalier.
Finns i flera snygga färger,
välj din favorit för olika
användningsområden.

TPE
Termopastiska elastomerer är ett
relativt nytt ämne i handskar. Ämnet
har egenskaper som liknar både
klassiska plasthandskar med en rak,
enkel produktion och gummihandskars mer följsamma och bekväma passform. Detta utan att man
behöver tillsätta ftalater eller andra
mjukgörande ämnen.
TPE har inga begränsningar för
hantering av livsmedel och inga kända allergiframkallande egenskaper.

Ftalater misstänks orsaka cancer
och reproduktions- störningar hos
människor. Det finns ftalatfria vinylhandskar

Lämpliga till:

• Städuppgifter utan kontakt med
starka kemikalier.
• Catering och serveringsuppgifter
av alla livsmedel.
• Vårduppgifter där varken vårdare
eller patient är allergisk mot latex.

Lämpliga till:

• Städuppgifter
	
utan kontakt med
kemikalier.
• 	Catering och serveringsuppgifter
av livsmedel.
• 	Vårduppgifter utan kontakt med
kroppsvätskor och läkemedel.

Lämpliga till:

• Städuppgifter.
• Catering och serveringsuppgifter
av livsmedel (undantag: vissa
acceleratorfria nitrilhandskar).
• Alla vårdsituationer.
• Laboratoriearbete.

Lämpliga till:

• Städuppgifter utan kontakt med
kemikalier.
• Catering och serveringsuppgifter
av alla livsmedel.

Redo att beställa? Ring oss idag 0470-77 68 80 eller besök oss på www.emoab.se
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