
POKYNY A INFORMACE VÝROBCE

Rukavice NITRIL BLUE

Popis: 
jednorázové nitrilové rukavice, nesterilní,
prémiová kvalita, 4,6 g, nepudrované, 
hladký povrch, barva modrá. 

 Použi�:
Tyto rukavice splňují požadavky dle nařízení EU 2016/425, 
a vyhovují normám:
EN ISO 374-1: 2016 - typ B,
EN ISO 374-5: 2016 (EN 374-2:2004, ISO 16440:2004)
EN ISO 13485:2016, ISO 14971, ISO 10993-10, 
ISO 15223-1,  
EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, 
ASTM D6319, ASTM D5151, ASTM D5712, ASTM D412, 
Nařízení EP a Rady (ES) 1935/2004.

Jsou určeny jako ochrana pro� chemikáliím,
mikroorganismům  - bakteriím, virům a houbám), 
vhodné pro nemocnice, laboratoře, farmaceu�cký průmysl, 
k čištění a de infekci, styk s potravinami apod. z

Rukavice nejsou vhodné pro styk s velmi horkými 
předměty. Při požívání rukavic zvyšte pozornost při 
manipulaci s ostrými předměty. 

Skladování, přeprava, likvidace: 
Skladujte v původním balení při pokojové teplotě 
na suchém a větraném místě mimo přímé působení 
slunečního světla. Výrobce nenese odpovědnost za 
změny kvality způsobené špatným skladováním. 
Rukavice přepravujte v původním balení. 

Použité rukavice likvidujte v souladu se zákonem 
o odpadech - pokud nejsou znečištěny nebezpečnými 
látkami, vyhoďte do komunálního odpadu. 

Upozornění ! 
Při sundávání rukavic zamezte dotyku s vnějším povrc em h
rukavice a poté si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce.
Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, 
mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. 
V případě podráždění pokožky rukavice dále nepoužívejte. 
Je na zodpovědnos� každého uživatele aby posoudil, 
zda rukavice využívá za vhodných podmínek. 
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Distributor do ČR a SR:        Název výrobku: 

Kód: 07 10 1810  - 1810  
 (S),  (M),  (L),  (XL) Velikost:  7 8 9 10

Balení: 
v krabičce po 100 ks 

Návod na údržbu rukavic: 
Rukavice jsou určeny pro jednorázové použi�. 

Výrobce: 
Professional Latex SDN.BHD.,   LOT 52, 
Jalan Logam 2, Kamun�ng Raya Industrial,    
34600 Kamun�ng, Perak, Malaysia

EU přezkoušení typu provedl oznámený 
subjekt: 
NQA Cer�fica�on Ltd. located at Warwick House, 
Houghton       Hall Park, Houghton Regis, Dunstable, 
LU5 5ZX, UK    .

EU prohlášení o shodě je k dispozici na

h�p://pra-p-or.cz/informace-o-zbozi/dokumenty-
eu-prohlaseni

Značení: na krabičce je: 

výrobce, typ, lot a velikost rukavice, 
značka s popis rukavic, hody, 
datum výroby a expirace
 


