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Produkt / Product: Rękawice lateksowe diagnostyczne ochronne / 

Latex examination safety gloves 
Poniższej instrukcji należy używać w powiązaniu ze szczegółowymi informacjami umieszczonymi na 

opakowaniu. 

Importer: 
PLAST Sp. z o.o. 

93-569 Łódź, ul. Proletariacka 24A 

tel. +48 42 681-24-28 / 30 

plast@plast.eu 

www.plast.eu 

Opis produktu / Product description: 
• Wykonano z lateksu naturalnego • Natural rubber latex 

• Niesterylne • Non-sterile 

• Lekko pudrowane • Slightly powdered 

• Pasują na lewą i prawą dłoń • Ambidextrous 

• Do jednokrotnego użytku • Single use 
 

Rozmiar / Size : S, M, L, XL, 100 szt. / 100 pcs 

Wskazania dotyczące użytkowania / Indications for use: 

Pudrowane rękawiczki lateksowe są stosowane na dłoniach przez pracowników podmiotów 

leczniczych i usługowych, aby zapobiec roznoszeniu zanieczyszczeń między personelem medycznym a 

pacjentem. 

Przed użyciem sprawdzić pod względem uszkodzeń. Nie zakładać rękawic uszkodzonych.  

Rękawice przeznaczone tylko do minimalnych zagrożeń. 

Powdered latex examination gloves are worn on the hands of healthcare and similar personnel to 

prevent contamination between healthcare personnel and the patient. 

Check for damage before use. Do not wear damaged gloves. 

Gloves designed for minimal risks only. 

Przechowywanie / Storage: 

Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i zacienionym. 

Store in a dry, cool and shady place. 

Kontakt z żywnością / Food  contact: 

Nie używać do kontaktu z żywnością kwaśną. 

Do not use with acetic foodstuffs. 
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Składniki / Ingredients: 
Produkt zawiera naturalny lateks oraz puder. Może powodować uczulenia włączając reakcje 

anafilaktyczne. 

Product contains natural rubber latex and powder. It may cause allergies including anaphylactic 

reactions. 

Zgodność z normami / Compliance with standards: 

Wyrób medyczny klasy I zgodnie z załącznikiem IX Dyrektywy Rady 93/42/EWG i spełniający 

zasadnicze wymagania Dyrektywy Rady znowelizowanej Dyrektywą 2007/47/WE. 

Środek Ochrony Indywidualnej kategorii I zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/425. 

Class I medical device according with Annex IX of Council Directive 93/42/EEC and meeting the 

essential requirements of the Council Directive amended by Directive 2007/47/EC. 

Category I personal protective equipment according to Regulation (EU) 2016/425 of the European 

Parliament and of the Council. 
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Piktogramy / Pictograms: 

 

Autoryzowany przedstawiciel w Unii 

Europejskiej. 

 

Chronić przed wilgocią. 

 

Data produkcji. 

 

Data ważności. 

 

Produkt do jednorazowego użytku. 

 

Produkt odpowiedni do kontaktu z żywnością. 

Nie używać do kontaktu z żywnością kwaśną. 

 

Zajrzyj do instrukcji użytkowania na stronie 

www.plast.eu 
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Nie korzystaj z produktu w przypadku 

wcześniejszego uszkodzenia opakowania. 

 

Produkt niejałowy. 

 

Kod partii nadawany przez producenta. 

 

Producent. 

 

Przechowywać w temperaturze poniżej 30⁰C. 

 

 

Produkt wykonany z nitrylu. 

 

Produkt wykonany z lateksu naturalnego. 

 

 



Instrukcja użytkowania |Rękawice diagnostyczne ochronne | PLAST Rev. 3.2020 

5 
 

Schemat zakładania i zdejmowania rękawic: 

How to don gloves. Jak założyć rękawiczki. 

 

1/ Take out a glove from its original box.    
Wyjmij rękawiczkę z pudełka. 

 

2/Touch only a restricted surface of the glove 
corresponding to the wrist (at the top edge of 

the cuff). 
Dotykaj tylko górnej krawędzi rękawiczki. 

 

3/Don the first glove. 
Załóż pierwszą rękawiczkę. 

 

4/Take the second glove with the bare hand 
and touch only a restricted surface of glove 

corresponding to the wrist. 
Wyjmij drugą rękawiczkę gołą dłonią. Pamiętaj, 
aby dotykać tylko górnej krawędzi rękawiczki. 

 

5/To avoid touching the skin of the forearm 
with the gloved hand,  turn the external surface 
of the glove to be donned on the folded fingers 
of the gloved hand, thus permitting to glove the 

second hand. 
Aby uniknąć dotykania skóry przedramienia 

dłonią w rękawiczce, obróć zewnętrzną 
powierzchnię rękawiczki do założenia na 

złożone palce dłoni w rękawiczce, umożliwiając 
w ten sposób założenie rękawiczki na drugą 

dłoń. 
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6/Once gloved, hands should not touch 
anything else that is not defined by  

indications and conditions for glove use. 
Po założeniu rękawiczek nie dotykaj niczego, co 

nie jest określone wskazaniami i warunkami 
używania rękawiczek. 

 

 

 

 

How to remove gloves. Jak zdjąć rękawiczki. 

1/Pinch one glove at the wrist level to remove 
it, without touching the skin of the forearm, and 

peel away from the hand, thus allowing the 
glove to turn inside out. 

Złap jedną rękawiczkę na poziomie nadgarstka, 

nie dotykając skóry przedramienia, i zdejmij ją z 

dłoni, umożliwiając w ten sposób wywrócenie 

rękawiczki na lewą stronę. 
 

2/Hold the removed glove in the gloved hand 
and slide the fingers of the ungloved hand 

inside between the glove and the wrist. Remove 
the second glove by rolling it down the hand 

and fold into the first glove. 
Wsuń gołą dłoń pomiędzy rękawiczkę a 

nadgarstek dłoni w rękawiczce. Zdejmij drugą 
rękawiczkę, zwijając ją w dół i włóż do pierwszej 

rękawiczki. 
 

3/Discard the removed gloves. 
Wyrzuć zdjęte rękawiczki. 

 

 


