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För rätt val av handske

Inledning
För att underlätta vid val av handskar till olika arbetsmoment har användarrepresentanter samt representanter
från arbetsmiljöenheten, område miljö, smittskydd vårdhygien, område inköp och från stab, Verksamhetsstöd
och service utarbetat handskrekommendationer i denna handskguide.
De handskar som finns presenterade i guiden finns att beställa via Raindance beställningsportal.
Vid vilka arbetsmoment ska handskar användas
Använd alltid handskar vid:
• Risk för kontakt med blod, urin, avföring, saliv samt sår- och luftvägssekret
• Risk för stick- och skärskador
• Hantering av de flesta kemikalier och rengöringsmedel
• Beredning och administrering av toxiska läkemedel
• Sterilt arbete
Välja rätt handskar
Det finns många faktorer att ta hänsyn till vid val av handskar, t ex:
• Vad ska handskarna skydda mot?
• Vem ska skyddas?
• Hur länge ska handskarna skydda?
• Finns allergi hos personal eller patienter, t ex latexallergi och/eller kontaktallergi?
• Är det viktigt att kunna greppa bra? Behövs fingertoppskänsla?
Hur väl handskarna skyddar mot risker beror bland annat på följande faktorer:
• Handskarnas material
• Handskarnas tjocklek
• Kvalitet från tillverkningen
• Ålder på handskarna
• Hur handskarna förvarats
• Handskarnas renhetsgrad (ren eller steril)
De handskar som väljs måste vara de som bäst uppfyller kraven på skyddsnivå, komfort och passform.
Olika typer av handskar till olika arbetsmoment
Operationshandskar är sterila och används vid kirurgiska ingrepp och andra arbetsmoment där sterilitet krävs.
Dessa handskar skyddar både bäraren och patienten. De har en jämnare och noggrannare kontrollerad kvalitet
än undersöknings- och skyddshandskar.
Undersöknings- och skyddshandskar är rena och används framförallt vid vård- och behandlingsmoment där
sterilitet inte krävs, samt vid kontakt med de flesta kemikalier och läkemedel.
•
•
•

Handskar skyddar mot nedsmutsning av händerna och handdesinfektionen blir därmed effektivare.
Handskar skyddar genom att de minskar smittdosen om bäraren skulle skära/sticka sig på ett föremål som
är förorenat av blod.
Handskar skyddar mot lokala skadeverkningar av huden exempelvis irritationer, frätning och förgiftning,
som kan uppstå vid kontakt med kemikalier och läkemedel.

Läs mer om vilken typ av handskar och material som rekommenderas vid olika arbetsmoment under val av
operationshandskar alternativt val av undersöknings- och skyddshandskar.
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Vid användning av handskar
Användning av handskar medför en risk för att växla mellan smutsiga och rena moment med samma handskar på. Handskar blir förorenade på utsidan och sprider smittämnen på samma sätt som den obehandskade
handen.
•
•
•
•
•

Undersöknings- och skyddshandskar används vid arbetsmoment som innebär risk för nedsmutsning av
händerna eller risk för kontakt med kroppsvätskor. Användning av handskar när det inte behövs innebär en
ökad kostnad och är negativt ur en miljösynpunkt.
Desinfektera händerna innan du tar på dig handskar, detta för att inte smutsa ner handskarnas utsida.
Byt handskar mellan olika arbetsmoment, även hos samma patient.
Desinfektera händerna efter användning av handskar.
Handskar är en engångsprodukt och får aldrig återanvändas eller desinfekteras. Desinfektionsmedel förstör
den skyddande funktionen.

Råd vid förvaring av handskar
Om handskar förvaras fel påskyndas åldringsprocessen och de blir sköra och går lätt sönder.
Så här ska de förvaras:
• I transport- eller avdelningsförpackning tills de ska användas så att renhetsgraden bevaras.
• I uppsatta hållare placerade där de behövs och i de storlekar som används mest.
• I en temperatur som ligger under 25 °C, helst mellan 15-25 °C och där den relativa luftfuktigheten inte är så
hög att det bildas kondens.
• I skydd mot värme, ljus (till exempel från lysrör), joniserande strålning (till exempel från röntgenutrustning)
och ozonalstrande utrustning (till exempel från fluorescerande lampor, elektriska apparater eller annan
utrustning som kan bilda gnistor eller elektriska laddningar).
• Skyddade från stänk exempelvis från handfat.
Ovanstående gäller både vid förvaring i förråd samt förvaring i väggfast hållare. Alla handskar har begränsad
hållbarhet, se förpackningen.
Handskar som avfall
Brännbart avfall
Handskar som används vid undersökning, vård och behandling hanteras som brännbart avfall d.v.s. läggs i den
vanliga soppåsen.
Smittförande avfall
Handskar som är kraftigt förorenade med kroppsvätskor, vilket skulle kunna resultera i ett läckage från soppåsen och utsätta annan person för fara, placeras i plastpåse som därefter läggs i plastbehållare märkt ”smittförande avfall” (orange kärl).
Farligt avfall
Handskar som förorenats av cytostatika samt läkemedel med bestående toxisk effekt läggs i plastpåse och placeras därefter i plastbehållare märkt ”cytostatika och läkemedel med bestående toxisk effekt”(rött kärl).
Hudproblem, allergier och hur du undviker dem
Orsaker till besvär av handskar
Huden luckras upp under täta handskar. Detta ökar risken för hudbesvär. I de flesta gummihandskar, både latex- och syntetgummi, finns rester av kemikalier från tillverkningen. Många av dessa kemikalier kan ge upphov
till allergiskt kontakteksem hos den som bär handskarna med klåda, rodnad, svullnad, blåsor och hudsprickor.
Latexallergi
Det finns både vårdpersonal och patienter som är allergiska mot latex. Risken för att utveckla allergi beror på
hur ofta man kommer i kontakt med ämnet.
Latexallergi kan uppträda som:
• Rodnande hud, upphöjda hudutslag och stark klåda. I extrema fall kan allergisk chock uppstå. Risken är
särskilt stor vid direktkontakt med slemhinnor.
• Svullnader kring ögon, läppar och i ansikte, med tårbildning, samt klåda i ögonen.
• Rinit/astma med svullnad, hosta och andningssvårigheter. I värsta fall kan astmaanfall framkallas.
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Så undviker du besvär
• Använd bara handskar när du behöver.
• Tvätta och desinfektera händerna samt använd handkräm efter avslutat arbete.
• Använd ej latexhandskar vid behandling av patienter som har latexallergi, eller om du själv har latexallergi.
Vid misstanke om allergi eller hudproblem kontakta arbetsmiljöenheten:
010-242 28 30
arbetsmiljoenheten@rjl.se
Synpunkter eller åsikter om sortimentet
Har du synpunkter eller åsikter om sortimentet för handskar inom regionen är ni välkomna att kontakta område inköps kundservice. (Kontaktinformation nedan).
Reklamation av handskar
En vara som inte är riktig ska reklameras. Exempel på vad som kan vara fel på handskarna är att de kan vara
trasiga, smutsiga eller innehålla främmande partiklar. De kan också ramla ur förpackningen, att förpackningen
är svår att öppna på rätt sätt eller att den går sönder.
Reklamation anmäls enligt rutin i Tjänstekatalogen och varan skickas sedan till Länsförsörjning.
Vid frågor kring reklamation kontakta kundservice:
010-241 41 41
inkopsavdelningen.kundservice@rjl.se
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Val av undersöknings- och skyddshandskar
Undersöknings- och skyddshandskar finns i olika material:
• Nitril
• Vinyl (PVC)
• Plast/polyeten (PE)
• Copolymer – sterila handskar
I första hand rekommenderas undersöknings- och skyddshandskar av nitril. Alla nitrilhandskar är godkända för
livsmedelshantering. Vid kontaktallergier för gummikemikalier hos personal rekommenderas acceleratorfria
nitrilhandskar. Undersökningshandskar av vinyl (PVC) är ett tredjehandsalternativ.
Upphandlade undersöknings- och skyddshandskar - Nitril
Produktnamn Beskrivning

Material Användning

Leverantör Bild

Evercare Nitrile
SATIN

Nitril

Avsedd för patientoch tandvård, samt
vid punktdesinfektion,
punktstädning och
livsmedelshantering

OneMed
Sverige AB

Nitril

Avsedd för patient- och Procurator
tandvård, samt för
Sverige AB
provtagning och andra
behandlingar där ökad
känsel i fingertopparna
önskas

Nitril

Avsedd för patient- och OneMed
tandvård, eller behand- Sverige AB
ling där en något längre
handske önskas, samt
cytostatika/antibiotikahantering och städning.
Kan även användas
vid diskning/rengöring
av instrument, liksom
analys- och
laboratoriearbete

Nitril

Avsedd för patient- och OneMed
tandvård, prehospital
Sverige AB
vårdmiljö där en något
längre och kraftigare
handske önskas, samt
cytostatika/antibioti
kahantering, och
städning. Kan även
användas vid diskning/
rengöring av instrument, liksom analysoch laboratoriearbete

Storlek / art.nr.
XS
05531901
S
15531901
M
15531902
L
15531903
XL
15531904

Nitrile Milky
Sensitive
Storlek / art.nr.
XS
05534100
05534200
S
05534300
M
L
05534400
XL
05534500

Evercare Nitrile
SATIN X-long
Storlek / art.nr.
XS
15531905
S
15531906
M
15531907
L
15531908
XL
15531909

Undersökningshandske
24 cm
Texturerade fingertoppar
Vit

Undersökningshandske
24 cm
Släta fingertoppar
Vit

Undersökningshandske
29 cm
Texturerade fingertoppar
Vit
Tunn

Evercare Nitrile
SAFE X-long
Storlek / art.nr.
XS
15531800
S
15531801
M
15531802
L
15531803
XL
15531804

Undersökningshandske
29 cm
Texturerade fingertoppar
Blå
Kraftig
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Produktnamn Beskrivning

Material Användning

Leverantör Bild

Purple Nitrile MAX Undersökningshandske
Storlek / art.nr.
S
15532000
40 cm
M
15532001

Nitril

Avsedd för diskning/
rengöring av instrument, men även för
städning och längre
kontakt med på marknaden vanligt förekommande kemikalier
i vården

Vingmed AB

Nitril

Rekommenderas för
typ I(1) allergiker och
för acceleratorrelaterade typ IV(4) allergiker.
Avsedd att användas vid patient- och
tandvård, provtagning,
läkemedelshantering,
punktdesinfektion och
städning

OneMed
Sverige AB

Nitril

Skyddshandske för
hantering av kemikalier
inom laboratorieverksamhet t ex formaldehyd och vid hantering
och tillredning av
plastgips

Nordic Biolabs
AB

Nitril

Skyddshandske för
Nordic Biolabs
hantering av kemikalier AB
inom laboratorieverksamhet t ex triflourättiksyra (TFA), myrsyra
och xylen, där en längre
handske önskas

L

15532002

Texturerade fingertoppar och handflata
Lila
Extra kraftig

Evercare Nitrile
LIME
Storlek / art.nr.
XS
05533600
S
05533700
M
05533800
L
05533900
XL
05534000

ecoSHIELD Eco
Nitrile PF 250
Storlek / art.nr.
S
15532100
M
15532101
L
15532102
XL
15532103

SHIELDskin CHEM
NEO NITRILE 300
Storlek / art.nr.
M
15532300
L
15532200
XL
15532201

Undersökningshandske
Acceleratorfri
Släta fingertoppar
Grön (Lime)

Skyddshandske
25 cm
Grön

Skyddshandske
30 cm
Röd

Upphandlade undersöknings- och skyddshandskar - Vinyl
Produktnamn Beskrivning
Material Användning
Vinyl Gloves
Papyrus Supplies
Storlek / art.nr.
XS
05531904
S
05531903
M
05532702
L
05533501
XL
05532704

Undersökningshandske
Kontaktallergenfri
24 cm
Transparent

Vinyl (PVC)

Leverantör Bild

Rekommenderas till
Procurator
personer med kontakSverige AB
tallergi då acceleratorfri
niltrilhandske inte
fungerar. Avsedd för
patient- och tandvård,
provtagning, livsmedelshantering, punktdesinfektion och städning
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Upphandlade undersöknings- och skyddshandskar - Plast/Polyeten (PE)
Produktnamn Beskrivning
Material Användning
Leverantör Bild
PE Polyethene
Gloves Papyrus
Supplies
Storlek / art.nr.
S
01916600
M
09327800
L
05595400

Selefa PE – glove,
extra lång
Storlek / art.nr.
01917400

Skyddshandske
34 cm

Plast/Polyeten (PE)

För enkla, korta arbets- Procurator
moment vid omvårdnad Sverige AB
som inte kräver någon
precision, lokalbehandling med läkemedel,
livsmedelshantering
och enklare rengöring

Plast/Polyeten (PE)

För enkla, korta arbets- OneMed
moment vid omvårdnad Sverige AB
och behandling exempelvis på hudkliniken

Transparent

Skyddshandske
Armbågslång
Transparent

Upphandlade undersöknings- och skyddshandskar - Copolymer
Produktnamn Beskrivning
Material Användning
Leverantör Bild
Selefa copolymer
Storlek / art.nr.
S
01921601
M
01922401
L
01923201

Undersökningshandske
Steril
Evathene på papper
Transparent

Copolymer

Vid korta undersökningar och behandlingar där en steril
undersökningshandske
behövs samt vid allergi
mot operationshandskar, då dessa kan
användas under operationshandskarna

6

OneMed
Sverige AB

Val av operationshandskar - sterila
Enkla och dubbla operationshandskar finns upphandlat i två material.
• Polyisopren (Latexfri)
• Latex
Vid känd eller misstänkt latexallergi ska operationshandskar av polyisopren alltid användas. På grund av risken
att utveckla latexallergi är operationshandskar av polyisopren Region Jönköpings läns förstahandsval. Risken
för stick- och skärskador och för att blod penetrerar genom huden minskar kraftigt genom att handskar med
punktionsindikering används. När operationshandskar har utsatts för kemisk påverkan, från t ex bencement,
måste de bytas då handskmaterialet snabbt påverkas negativt av akrylater i bencementen.
Upphandlade operationshandskar — Latexfria
Produktnamn Beskrivning
Material Användning

Leverantör Bild

Biogel PI Indicator Operationshandske
System
Punktionsindikering
Storlek / art.nr.
5,5
10100001
6,0 10100002
6,5 10100003
7,0
10100004
7,5
10100005
8,0 10100006
8,5 10100007

Polyisopren

Operationsverksamhet,
andra sterila ingrepp
t ex inläggning av
central venkateter och i
omvårdnadsarbete där
steril rutin ska tillämpas

Mölnlycke
Health Care
AB

Biogel PI
UltraTouch

Operationshandske

Polyisopren

Operationsverksamhet,
andra sterila ingrepp
t ex inläggning av
central venkateter och i
omvårdnadsarbete där
steril rutin ska tillämpas

Mölnlycke
Health Care
AB

Operationshandske

Polyisopren

Operationshandske för
användning vid kortare
ingrepp inom operation, tandvård, röntgen
och olika mottagningar
t ex akutmottagningen

Mediplast AB

Operationshandske

Polyisopren

En tunn operationsMediplast AB
handske för användning
vid mikrokirurgi och
ögon- öronkirurgi

Storlek / art.nr.
6,0 17849200
6,5 17849300
7,0
17850100
7,5
17860100
8,0 17870100
8,5 17880100

Protexis PI
Storlek / art.nr.
5,5
04383000
6,0 04383100
6,5 04383200
7,0
04383300
7,5
043833400
8,0 043833500
8,5 04384000
9,0 04384100

Protexis PI Micro
Storlek / art.nr.
6,0 04386000
6,5 04386100
7,0
04386200
7,5
04386300
8,0 04386400
8,5 04386500
9,0 04386600
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Upphandlade operationshandskar — Latex
Produktnamn Beskrivning

Material Användning

Leverantör Bild

Biogel Eclipse
Indicator System

Latex

För användning vid alla
kirurgiska ingrepp

Mölnlycke
Health Care
AB

Operationshandske

Latex

För användning vid alla
kirurgiska ingrepp

Mölnlycke
Health Care
AB

Operationshandske

Latex

En extra tunn operaMediq Sverige
tionshandske med ökad AB
fingertoppskänslighet
för användning vid
mikrokirurgi och ögonöronkirurgi

Operationshandske

Latex

För användning vid
kortare ingrepp inom
operation, tandvård,
röntgen och olika mottagningar exempelvis
akutmottagningar

6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5

19723801
09723801
09723804
09723805
09723806
09723807

Biogel Eclipse
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0

04385200
04381000
04382800
04383600
04384400
04385100
14385100
14385101

Gammex Latex
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0

Punktionsindikering

14384441
23869002
23869003
23869004
23869005
23869006
23869007

Profeel — Micro
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0

Operationshandske

04384440
04384450
04384460
04384470
04384480
04384490
04384411
04384410

Bröderna
Berner
Handels AB

Handskrekommendationer – kemikalier/läkemedel
Om det vid hantering av kemikalier finns risk för att dessa tas upp genom huden eller orsakar hudskada bör
skyddshandskar användas. Detta gäller till exempel vid hantering av frätande och/eller toxiska ämnen. Skyddshandskar skyddar huden mot lokala skadeverkningar, t ex irritation, frätning eller förgiftning som kan uppstå
på grund av att kemikalier tas upp genom huden. Vid val av handskar ska man beakta vilken handske som
skyddar mot ämnet och hur länge materialet skyddar från hudkontakt, s.k. genombrottstid. För information om
lämpligt val av handske för att hantera en viss kemikalie se säkerhetsdatablad (SDB) under avsnitt 8 begränsning av exponeringen / personligt skydd. Vid hantering av cytostatika använd godkända nitrilhandskar.
Du finner mer information gällande genombrottstider för de olika cytostatika godkända nitrilhandskarna i
tabell (s. 9)
Handskarna är testade och godkända för cytostatika samt kemikalier enligt svensk standard EN 371.
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Tabell över genombrottstider
Produktnamn

Kemikalier

Skydd

Klass Cytostatika

Skydd

Klass

Evercare Nitrile SATIN

Etanol 70 %
Isopropanol 100 %
Formaldehyd 10 %

15 minuter
21 minuter
> 480 minuter

1
1
6

Etoposide
Fluorouracil
Cyclophosphamide

> 480 minuter
> 480 minuter
> 480 minuter

6
6
6

Nitrile Milky Sensitive

Etanol 35 %
Isopropanol 100 %
Formaldehyd 4 %
Klorhexidin 4 %

13,7 minuter
<1 minut
>480 minuter
>480 minuter

1
3
6
6

Etoposide
Fluorouracil
Cyclophosphamide

> 480 minuter
> 480 minuter
> 480 minuter

6
6
6

Evercare Nitrile SATIN X-long

Etanol 70 %
Isopropanol 40 %
Formaldehyd 37 %
Virkon 1 %

15 minuter
69 minuter
> 480 minuter
>480 minuter

1
3
6
6

Etoposide
Fluorouracil
Cyclophosphamide

> 480 minuter
> 480 minuter
> 480 minuter

6
6
6

Evercare Nitrile SAFE X-long

Etanol 70 %
Isopropanol 100 %
Formaldehyd 37 %

25 minuter
47 minuter
>480 minuter

1
2
6

Etoposide
Fluorouracil
Cyclophosphamide

> 480 minuter
> 480 minuter
> 480 minuter

6
6
6

Purple Nitrile MAX

Isopropanol 70 %
Formaldehyd 10 %

159 minuter
> 480 minuter

4
6

Etoposide
Fluorouracil
Cyclophosphamide

> 240 minuter
> 240 minuter
> 240 minuter

5
5
5

Evercare Nitrile LIME

Etanol 70 %
Isopropanol 100 %
Formaldehyd 4 %

2 minuter
< 1 minut
> 480 minuter

0
0
6

Etoposide
Fluorouracil
Cyclophosphamide

> 480 minuter
> 480 minuter
> 480 minuter

6
6
6

ecoSHIELD Eco Nitrile PF 250

Etanol 70 %
Isopropanol 100 %
Formaldehyd 37 %
Myrsyra 97,8 %
Triflourättiksyra 99 %
Xylen 98,5 %

31 minuter
33 minuter
87 minuter
3 minuter
0 minuter
2 minuter

2
2
3
0
0
0

SHIELDskin CHEM NEO NITRILE 300

Etanol 99,9 %
Isopropanol 70 %
Myrsyra 98,5 %
Trifluorättiksyra
Xylen 98,5 %

154 minuter
> 480 minuter
125 minuter
57 minuter
8 minuter

4
6
4
2
0

Biogel PI Indicator System

Etanol 100 %
Isopropanol 100 %
Formaldehyd 40 %

41 minuter
64 minuter
410 minuter

2
3
5

Etoposide
Fluorouracil
Cyclophosphamide

> 240 minuter
> 240 minuter
> 240 minuter

5
5
5

Biogel PI UltraTouch

Etanol 100 %
Isopropanol 100 %
Formaldehyd 40 %

10,8 minuter
14,6 minuter
> 480 minuter

1
1
6

Etoposide
Fluorouracil
Cyclophosphamide

> 240 minuter
> 240 minuter
> 240 minuter

5
5
5

Protexis PI

Isopropanol 70 %
Formaldehyd 10 %

26,5 minuter
> 480 minuter

1
6

Etoposide
Fluorouracil
Cyclophosphamide

> 240 minuter
> 240 minuter
> 240 minuter

5
5
5

Protexis PI Micro

Isopropanol 70 %
Formaldehyd 10 %

11,3 minuter
> 480 minuter

1
6

Etoposide
Fluorouracil
Cyclophosphamide

> 240 minuter
> 240 minuter
> 240 minuter

5
5
5

Biogel Eclipse Indicator System

Etanol 100 %
Isopropanol 100 %
Formaldehyd 40 %

18 minuter
22 minuter
> 480 minuter

1
1
6

Etoposide
Fluorouracil
Cyclophosphamide

> 240 minuter
> 240 minuter
> 240 minuter

5
5
5

Biogel Eclipse

Etanol 100 %
Isopropanol 100 %
Formaldehyd 40 %

4 minuter
4 minuter
> 480 minuter

0
0
6

Etoposide
Fluorouracil
Cyclophosphamide

> 240 minuter
> 240 minuter
81 minuter

5
5
3

Etanol 70 %
Isopropanol 75 %
Formaldehyd 35 %

< 1 minut
1 minut
> 480 minuter

0
0
6

Vinyl Gloves Papyrus Supplies
PE Polyethene Gloves Papyrus Supplies
Selefa PE – glove, extra lång
Selefa copolymer

Profeel — Micro
Gammex Latex
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Allmän information om material i handskar
Undersöknings- och skyddshandskar
Material
Fördelar

Nackdelar

Nitrilgummi (syntetiskt gummi)

Elastiska
Stor draghållfasthet
Högt punktionsmotstånd, ger tydlig
indikation om det ändå uppstår
Bra skydd mot kroppsvätskor
Godkända för livsmedelshantering
Ger i allmänhet det bästa skyddet
mot många kemikalier som t ex
etanol, isopropanol, formaldehyd
och klorhexidin
Är ogenomträngliga mot ett tiotal
av våra vanliga cytostatika

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Polyeten (PE-plast)

•
•
•

Inga kända hälso- eller miljörisker
Lämplig som extra underhandske
Billig

•

Inga genombrottstider för kemikalier har angetts. Polyetenhandskar
är därför olämpliga att använda vid
kemikaliehantering

Vinyl (PVC) ftalatfria

•

Lämpar sig vanligen för personer
som är latexallergiska eller allergiska mot gummikemikalier
Innehåller inte allergiframkallande
restkemikalier och är därför lämpliga för personer som är allergiska
mot dessa

•

Mycket få genombrottstider för
kemikalier har angetts. PVC-handskarna är därför mindre lämpliga
att använda vid kemikaliehantering
Miljöbelastande
Region Jönköpings län vill minska
användningen av PVC då det är en
klorerad plast med mjukgörande
ämnen som kan vara skadliga

•

Copolymer av EVA

•

Kommentar/övrigt

Tillsatsämnen i icke kontaktaller•
genfria handskar kan eventuellt ge
upphov till allergiska kontakteksem
Skyddar dåligt mot bl.a. aceton

•
•

Lämplig som extra underhandske
vid allergi mot operationshandskar

•

Det finns en acceleratorfri
handske av nitril, som är
ett lämpligt alternativ för
typ I (1) allergiker och för
acceleratorrelaterade typ
IV (4) allergiker
Priset på nitrilhandskar
är i dag jämförbart med
vinylhandskar

Steril

Operationshandskar - Sterila
Material
Fördelar

Nackdelar

Kommentar/övrigt

Polyisopren (syntetiskt gummi)

•

Lämpar sig vanligen för personer
som är latexallergiska

•

Kan innehålla restkemikalier som
eventuellt kan ge upphov till allergiska kontakteksem

•

Latex (Naturgummi)

•
•

God känslighet
Utmärkt passform och flexibilitet

•

Kan orsaka allergisk reaktion såväl
på användaren som på patienten

Handskhållare
Metall
Leverantör: Sanaqua Innovation AB
Väggfästet är som en linjal, på den sätter man sedan hållaren.
Väggfäste och hållare behövs.
Passar för alla bredder på handskförpackning.
Artikelnummer
15543000
15543100
15543200
15543300
15543400
15543500

Produkt
Fäste med hållare för 1 förpackning
Fäste linjal för 2 hållare
Fäste linjal för 3 hållare
Fäste linjal för 4 hållare
Fäste linjal för 5 hållare
Hållare för handskar utan fäste

Plast
Leverantör: Onemed Sverige AB
Max bredd på handskförpackning är 24 cm.
Artikelnummer
15542900
15542901		
15542800

Produkt
Hållare plast för 1 förpackning handskar
Hållare plast för 2 förpackningar handskar
Hållare plast för 3 förpackningar handskar

Kontakt
Arbetsmiljöenheten - arbetsmiljoenheten@rjl.se
Smittskydd vårdhygien - smittskydd.vardhygien@rjl.se
Område inköp - inkopsavdelningen@rjl.se
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