
Instrukcja użytkowania 

 Nazwa: medaSEPT® antibacterial PF 
 Produkt:  

o Rękawice diagnostyczne i ochronne, syntetyczne winylowo-nitrylowe, 
hybrydowe  z technologią AMS (Antimicrobial Solution), bezpudrowe, 
niejałowe, do jednorazowego użycia, pasują na prawą i lewą dłoń, środek 
ochrony osobistej cat. I do minimalnego ryzyka 

o Dostępne rozmiary: XS (5-6), S (6-7), M(7-8), L (8-9), XL(9-10) 
o Dostępne kolory: niebieski, mleczny 
o Projekt i oznakowanie odpowiada MDD 93/42/ EEC oraz PPE 89/686/ EEC 

 Warunki transportu i przechowywania:  
o chronić przed światłem słonecznym, fluorescencyjnym i ozonem 
o przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 5–30°C  
o zalecana wilgotność względna pomieszczania, w którym są przechowywane 

rękawice to 60±20% 
o przechowywać rękawice w odległości nie mniejszej niż 1 m od urządzeń 

grzewczych i źródeł ognia  
o nie przechowywać w bezpośrednim sąsiedztwie rozpuszczalników, olejów, 

paliw, smarów 
o opakowania kartonowe rękawic przystosowane są do transportu i 

składowania 
 Czyszczenie: rękawice jednorazowe- nie podlegają czyszczeniu 
 Postępowanie z odpadami ( utylizacja):  

o Używane rękawice mogą być zanieczyszczone biologicznie lub 
niebezpiecznymi substancjami chemicznymi 

o Rękawice po użyciu należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi 
przepisami.  

o Zakopywanie lub spalanie rękawic należy przeprowadzać w warunkach 
kontrolowanych 

 Środki ostrożności:  
o Przed użyciem rękawice należy sprawdzić pod kątem wszelkich defektów i 

niedoskonałości wykonania 
o Jeżeli w wyniku użytkowania rękawice są pęknięte , rozdarte lub przebite, 

należy je natychmiast wymienić, a w razie jakichkolwiek wątpliwości należy 
użyć nowej pary rękawic 

o Należy wszystkie substancje chemiczne utrzymywać z dala od skóry, nawet 
gdy nie są one niebezpieczne 

o W przypadku, gdy substancja chemiczna przedostanie się do skóry, należy ją 
natychmiast zmyć dużą ilością wody z dodatkiem mydła 

o Unikać rękawic zabrudzony od środka – mogą one wywoływać podrażnienia 
prowadzące do zapalenia skóry lub poważniejszych urazów 

o Nie używać rękawic, gdy istnieje ryzyko pochwycenia przez ruchome części 
maszyn 

o Rękawic nie należy używać w styczności z otwartym ogniem oraz do ochrony 
przed wszelkiego ostrymi narzędziami 



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

o Należy używać minimum 1 pary rękawic do jednego pacjenta i jednej 
procedury medycznej- rękawice jednorazowe 

o Podczas użytkowania rękawic należy stosować łagodne środki myjące i 
dezynfekcyjne, które nie drażnią skóry rąk 

o Przed nałożeniem rękawic, zalecane jest dokładne osuszanie skóry rąk 
o Po każdorazowym zdjęciu rękawic zalecane jest dokładne umycie rąk, 

osuszenie i zastosowanie kremu pielęgnacyjnego 
o Długość rękawic ochronnych poniżej 270 mm- rękawice do celów specjalnych, 

gdyż także są to rękawice diagnostyczne 
 Składniki niebezpieczne: 

o Niektóre rękawice mogą zawierać składniki, o których wiadomo, iż mogą być 
ewentualną przyczyną alergii u osób na nie uczulonych, u których mogą 
rozwijać się kontaktowe podrażnienia i/lub reakcja alergiczna 

o W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, należy natychmiast zwrócić się o 
pomoc lekarską 

 Uwagi końcowe: 
o Informacje zawarte w niniejszym dokumencie służą do pomocy przy wyborze 

przez użytkownika właściwego środka ochrony osobistej 
o Wyniki badań i testów laboratoryjnych mają na celu ułatwienie wyboru, 

jednak nie symulują rzeczywistych warunków eksploatacji 
o Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność ostatecznej decyzji o 

zastosowaniu danego środka ochrony indywidualnej do zamierzonego 
działania 

o Produkt częściowo rozdarty lub uszkodzony należy bezzwłocznie wycofać z 
eksploatacji, ponieważ nie zapewnia deklarowanej przez wytwórcę ochrony, a 
jego dalsze stosowanie może być przyczyną dodatkowych zagrożeń 

o Rękawice nie zabezpieczają przed ryzykami nie wymienionymi w niniejszym 
dokumencie. 

 Podmiot odpowiedzialny : Medasept Sp. z o.o., ul. Bałtycka 6, 61-013 Poznań 
 


