BRILLANT
mănuşi de protecţie

mănuşi de unică folosinţă pentru desfăşurarea activităţii în siguranţă

CE SUNT MĂNUŞILE DE PROTECŢIE BRILLANT?
MĂNUŞILE DE PROTECŢIE BRILLANT sunt mănuşi de
unică folosinţă din latex, nitril sau vinil, care datorită diverselor proprietăţi sunt create exact pentru nevoile diverselor domenii. Datorită acestor proprietăţi ele garantează
siguranţa optimă a purtătorului şi a mediului acestuia. Ele
îndeplinesc în acelaşi timp cerinţele normelor şi testelor relevante, dar asigură şi confortul în timpul purtării. Mănuşile
de protecţie BRILLANT sunt destinate unei singure utilizări
şi vor fi aruncate după utilizare.

PROPRIETĂŢI DE DIFERENŢIERE
Mărime şi formă
Mănuşile de protecţie BRILLANT ale firmei HAGLEITNER
sunt disponibile în mărimile S, M şi L. Datorită formei simetrice adaptabile, pot fi purtate pe mâna stângă sau dreaptă.
Material
Materiile prime utilizate cel mai des pentru mănuşile de
unică folosinţă sunt latex, nitril şi vinil. Mănuşile de protecţie BRILLANT sunt disponibile în toate 3 variantele.
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Prelucrarea interiorului
Îmbrăcarea mănuşilor de protecţie BRILLANT este mult
mai facilă, datorită suprafeţei interioare stratificate, care
creează un grad ridicat de confort. Mănuşile de protecţie
BRILLANT sunt disponibile numai în varianta fără pudră,
pentru a nu afecta pielea. Mănuşile fără pudră conţin mai
puţine reziduuri chimicale şi au un conţinut mai scăzut de
proteine solubile.

Compoziţia părţii exterioare
Mănuşile de protecţie BRILLANT sunt disponibile în formă
netedă, cu vârful degetelor texturat / rugos sau în forma
complet texturată pentru o prindere îmbunătăţită, în special în mediul ud.
Culoare
Mănuşile de protecţie BRILLANT sunt livrabile în cinci culori diferite. Culorile sunt stabilite în funcţie de domeniul de
utilizare. Mănuşile de protecţie albastre corespund, de exemplu, standardelor HACCP din domeniul alimentelor.

Latex
Datorită gradului ridicat de elasticitate, mănuşile din latex
asigură o formă optimă şi o senzaţie plăcută la purtare.
Mănuşile de protecţie BRILLANT din latex oferă o bună rezistenţă la o multitudine de solvenţi şi baze. Acestea sunt
totuşi permeabile la multe substanţe solvente. Proteinele
naturale de latex conţinute pot cauza sau declanşa alergii.

Nitril
Mănuşile din nitril se disting printr-o rezistenţă ridicată la
chimicale (în special uleiuri) şi printr-o opacitate excelentă,
precum şi confort ridicat la purtare. În cazul alergiilor la latex, acestea sunt prima alegere, datorită proprietăţilor similare ale materialului.

Vinil
Acest material care nu irită pielea este destinat utilizatorilor
care suferă de o alergie la latex sau la chimicale. Atunci
când forţele mecanice şi bariera de protecţie au un rol mai
mic, mănuşile din vinil sunt o alternativă care este şi economică.
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PROPRIETĂŢILE MATERIALULUI
Următorul tabel indică o vedere de ansamblu asupra materialelor utilizate pentru mănuşile de protecţie BRILLANT şi ajută
la selectarea produsului potrivit.
Latex

Confort
Elasticitate

Nitril

Vinil

BRILLANT latexCOMFORT

BRILLANT nitrilCOMFORT
BRILLANT nitrilX-TREME
BRILLANT nitrilSTYLE

BRILLANT vinylSTRETCH

ll
ll

l
l

l
l

800%*

600%*

300%*

Prindere / simţ tactil

ll

ll

l

Rezistenţă la rupere

ll

ll

l

Opac

l

ll

l

Rezistenţă la chimicale

l
l

ll
l

l
l

Proteine din latex

conţine

l

Catalizator**

conţine

l

Emolient***

ll foarte bun
**

nu conţine

l bun

l

nerecomandat

nu conţine

l

conţine

l

nu conţine

nu conţine

l

nu conţine

l

conţine
* elasticitatea specifică a materialului

Catalizatorii sunt utilizaţi în cadrul procesului de producţie pentru realizarea elasticităţii de durată şi pentru o mai mare
rezistenţă la rupere a produsului final
*** Plastifianții conferă materialelor plastice proprietățile de a fi mai moi, mai flexibile, mai maleabile, mai elastice.
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INDICATORI DE CALITATE
Impermeabilitate - nivel AQL
Nivelul AQL este un cod statistic din cadrul asigurării
calităţii. Acesta indică numărul de unităţi defectuoase
permis în cadrul unei şarje de produse finite. Acesta este
stabilit prin verificarea unei anumite probe, selectate aleatoriu. Cu cât este mai scăzut nivelul AQL, cu atât mai
ridicat este nivelul calitativ calculat şi cu atât mai ridicat
este nivelul de protecţie personală. În cazul mănuşilor de
protecţie, pentru riscuri complexe (EN 374-2) precum şi
în cazul mănuşilor medicinale (EN455), în Europa este
obligatorie conform standardelor, o valoarea maximă AQL
de 1,5.
Proprietăţi de rezistenţă la tracţiune - rezistenţă la
rupere
Chiar şi atunci când sunt supuse unor forţe puternice,
mănuşile de protecţie BRILLANT trebuie să ofere siguranţă maximă. Din acest motiv, caracterul robust şi rezistenţa la tracţiune au o importanţă deosebită. Rezistenţa
la tracţiune este definită sub forma unei forţe care acţionează asupra unei probe definite în funcţie de grosime
şi lăţime, până când aceasta se rupe. Norma europeană
pentru mănuşi medicinale (EN455) prevede o rezistenţă la
rupere mai mare sau egală cu 6 newton (median). Această
normă este respectată de toate mănuşile de protecţie
BRILLANT. Ce e sigur, e sigur.
Formulă şi greutate
Calitatea apreciată subiectiv a unei mănuşi este de multe

ori legată de o greutate mai mare. Acest aspect este însă
înşelător. Fiindcă mulţi producători utilizează materiale de
umplutură grele, pentru a reduce costurile de producţie
pentru o mănuşă. Dacă sunt utilizate moderat, materialele de umplutură pot îmbunătăţi anumite proprietăţi ale
mănuşilor, în timp de utilizarea în exces poate cauza o
reducere majoră a caracteristicilor de performanţă ale
mănuşii. Din acest motiv, la fabricarea mănuşilor de protecţie BRILLANT s-a renunţat la utilizarea materialelor de
umplutură neesenţiale.

ALERGII
Ce potenţial alergenic au mănuşile de unică folosinţă?
Proteinele hidrosolubile care pot fi degajate prin transpiraţie din mănuşile din latex natural, pot cauza alergii şi
reprezintă principala cauză a reacţiilor alergice cauzate de
mănuşile de unică folosinţă. Alergiile cauzate de proteinele din latexul natural sunt alergii cu declanşare imediată
(tipul 1). În raport cu acestea, reacţiile alergice cauzate
de chimicalele utilizate în cadrul procesului de producţie,
sunt denumite alergii de tipul iv (alergii cu declanşare
întârziată).
Cum poate fi împiedicată declanşarea unei alergii
cauzate de latex?
Alergia cauzată de latex poate fi împiedicată prin utilizarea mănuşilor care nu conţin latex, de exemplu, mănuşi
din nitril sau vinil sau prin utilizarea mănuşilor din latex

fără pudră, cu un conţinut scăzut de proteine. Din acest
motiv, toate mănuşile de protecţie BRILLANT sunt fără
pudră. De asemenea, o îngrijire consecventă a pielii, de
exemplu, uscarea completă a mâinilor după spălare şi utilizarea regulată a unei loţiuni, cum ar fi, handCREAM de la
Hagleitner, pot împiedica declanşarea unei alergii.
Există o limită valorică pentru conţinutul de proteine
din mănuşile din latex?
Mănuşile fără pudră sunt de regulă supuse unui proces intens
de halogenare şi spălare, care trebuie aibă ca efect minimizarea ingredientelor sensibilizante. Producătorii sunt instruiţi să
reducă numărul proteinelor care pot fi degajate, la o valoare
cât mai redusă. Totuşi, la utilizarea mănuşilor din cauciuc-latex natural (NR) nu este posibilă evitarea totală a expunerii la
proteine alergene şi nu există o valoare limită fixă stabilită. Prin
urmare, ca parte integrantă a măsurilor de control a riscurilor
pentru toate mănuşile fabricate din latex natural, se va indica în
clar pe ambalajul primar faptul că mănuşa conţine cauciuc - latex natural. De asemenea, acestea trebuie să conţină un mesaj
suplimentar de prevenire, cu referire la faptul că produsul poate
cauza reacţii alergice. Informaţiile din etichetă care indică un
conţinut de proteine mai scăzut decât de obicei, nu sunt permise. Cel mai scăzut conţinut de proteine care poate fi indicat de
producător pentru mănuşile de consultaţie este reglementat de
standardul european EN 455-3, 50 ug/g. Mănuşile de protecţie
BRILLANT latexCONFORT relevante pentru această normă se
situează cu mult sub această valoare. Documentarea conţinutului de proteine pentru produsul nostru BRILLANT latexCOMFORT se regăseşte pe www.hagleitner.com
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Cerinţe normative
Cele două baze legale relevante pentru mănuşile de unică folosinţă în Europa sunt Directiva pentru echipamentul personal de protecţie (PSA)89/686/EWG şi Directiva pentru produse
medicale. (MDD) 93/42/EWG. Prima face referire la protecţia utilizatorilor echipamentelor personale de protecţie (de exemplu, curăţenie, prepararea alimentelor), a doua face referire la
protecţia pacienţilor şi a personalului de specialitate din domeniul medical.
Mănuşi de protecţie

Echipament personal de protecţie

Produse medicale

BRILLANT latexCOMFORT

Categorie III

Clasă I

BRILLANT nitrilCOMFORT

Categorie III

Clasă I

BRILLANT nitrilX-TREME

Categorie III

Clasă I

BRILLANT nitrilSTYLE

Categorie III

Clasă I

BRILLANT vinylSTRETCH

Categorie I

Clasă I

Echipament personal de protecţie
Echipamentul personal de protecţie este împărţit în funcţie
de risc în trei categorii diferite:
• categoria I: 	protejarea de riscuri minime
(echipament de protecţie simplu)
• categoria II: protejarea de riscuri moderate
• categoria III: 	protejarea de riscuri complexe, pericole mortale sau afectarea gravă sau
ireversibilă a sănătăţii
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Pentru mănuşile desemnate ca echipament de protecţie,
norma de bază este EN 420. Aceasta stabileşte cerinţele
generale pentru mănuşi de protecţie, de exemplu, conţinutul informaţiilor pentru utilizator, siguranţa materialului
mănuşii, precum şi proprietăţile produsului (de exemplu,
lungime, mărime, ş.a.m.d.). În combinaţie cu EN 420 este
valabilă şi norma EN 374 pentru mănuşile de protecţie utilizate pentru protejarea împotriva chimicalelor şi a microorganismelor.

Produse medicale
Produsele medicale sunt încadrate în diverse clase, în funcţie de riscul pe care îl reprezintă pentru pacient. Clasele

relevante pentru mănuşile de unică folosinţă sunt
:
• Klasse I:
mănuşi de consultaţie nesterile
• Klasse Is: mănuşi de consultaţie sterile
• Klasse lla: mănuşi pentru sala de operaţii
Norma de bază pentru mănuşile medicale de unică folosinţă este EN 455. Aceasta stabileşte cerinţele pentru impermeabilitate, proprietăţi şi mărimi fizice, precum şi metodele de verificare pentru compatibilitate biologică, inclusiv
cerinţe de etichetare.
Informaţii mai exacte sunt disponibile pe
www.hagleitner.com/at/produkte/objekthygiene/handschuhe/

PICTOGRAME DE PE AMBALAJ

EN 374:2003

EN 374:2003

Indică fabricantul de pe piaţă al mănuşii
(distribuitor)

indică faptul că o mănuşă are rolul unei bariere
microbiologice eficiente, în concordanţă cu
EN 374
indică o mănuşă impermeabilă pentru un risc
redus la chimicale, conform EN 374

indică faptul că trebuie citite instrucţiunile de
utilizare
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indică faptul că produsul este destinat unei
singure utilizări

single use

indică faptul că produsul îndeplineşte prevederile ordonanţei de urgenţă europene
1935/2004 şi că acestea sunt indicate pentru
contactul cu alimentele.
indică data fabricaţiei

indică numărul de şarjă a fabricantului, astfel
încât lotul să poată fi identificat

indică termenul de valabilitate

indică faptul că mănuşile sunt fabricate din
latex natural
confirmă faptul că un produs corespunde
directivelor EG în vigoare. Acesta poate fi
completat de un număr format din patru cifre,
care indică poziţia numită, care a fost prezentă
la declararea conformităţii.

7

8

BRILLANT latexCOMFORT
BRILLANT latexCOMFORT este produsul cu cele mai multe întrebuinţări din categoria mănuşilor de protecţie. Acesta oferă un simţ tactil excelent şi asigură o prindere foarte
bună datorită suprafeţei sale texturate. Materialul deosebit
de elastic este comod la purtare şi se distinge printr-o foarte mare rezistenţă la rupere.

Material
Culoare
Faţă exterioară
Faţă interioară
Forma mănuşii
Mărimi / Lungime
Mărime ambalaj
Conformitate cu normele
Certificare CE

latex natural
alb
texturată
fără pudră şi stratificată
plană cu capăt rulat, utilizabilă pentru ambele mâini
S, M, L, XL / 240 mm
100 buc./ cutie, 10 cutii / carton
EN 455:2000, EN 420:2003, EN 374:2003, directiva alimentelor 1935/2004
produse medicale clasa I
Mănuşă de protecţie de unică folosinţă pentru riscuri complexe categoria III
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BRILLANT nitrilCOMFORT
Prin BRILLANT nitrilCOMFORT vă stă la dispoziţie o
mănuşă de protecţie din nitril care dispune de o rezistenţă
mecanică ridicată şi care nu reprezintă o problemă pentru
cei alergici la latex. În plus, mănuşa oferă o bună protecţie
împotriva substanţelor de curăţenie şi împotriva solvenţilor.
Datorită culorii sale albastre este indicată pentru prepararea alimentelor, deoarece corespunde standardelor HACCP.

Material
Culoare
Faţă exterioară
Faţă interioară
Forma mănuşii
Mărimi / Lungime
Mărime ambalaj
Conformitate cu normele
Certificare CE
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nitril
albastru
texturată la vârfurile degetelor
fără pudră & stratificată
plană cu capăt rulat, utilizabilă pentru ambele mâini
S, M, L, XL / 240 mm
200 buc /ambalaj, 10 cutii/ carton
EN 455:2000, EN 420:2003, EN 374:2003, directiva alimentelor 1935/2004
produse medicale clasa I
Mănuşă de protecţie de unică folosinţă pentru riscuri complexe categoria III

BRILLANT nitrilX-TREME
Această mănuşă de protecţie se distinge nu numai datorită unei bune stabilităţi faţă de substanţele de curăţenie.
Aceasta poate intra în contact cu grăsimi şi uleiuri, fără
probleme. Manşeta foarte lungă (30 cm) oferă o protecţie
bună sub braţ. Această mănuşă îşi păstrează caracteristicile tactile extraordinare chiar şi la lucrul în mediu umed.

Material
Culoare
Faţă exterioară
Faţă interioară
Forma mănuşii
Mărimi / Lungime
Mărime ambalaj
Conformitate cu normele
Certificare CE

nitril
albastru deschis
texturată la vârfurile degetelor
fără pudră & stratificată
plană cu capăt rulat, utilizabilă pentru ambele mâini
S, M, L, XL/ 290 mm
100 buc /ambalaj, 10 cutii/ carton
EN 455:2000, EN 420:2003, EN 374:2003, directiva alimentelor 1935/2004
produse medicale clasa I
Mănuşă de protecţie de unică folosinţă pentru riscuri complexe categoria III
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BRILLANT nitrilSTYLE
Prin BRILLANT nitrilCOMFORT vă stă la dispoziţie o
mănuşă de protecţie din nitril a cărei culori negre elegante
este utilizată cu plăcere ca accesoriu la modă în gastronomie şi în domeniul înfrumuseţării. Elasticitatea sa şi capacitatea de întindere fac din această mănuşă un ajutor la
care nu se poate renunţa, care are o rezistenţă mecanică
ridicată.

Material
Culoare
Faţă exterioară
Faţă interioară
Forma mănuşii
Mărimi / Lungime
Mărime ambalaj
Conformitate cu normele
Certificare CE
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nitril
negru
texturată la vârfurile degetelor
fără pudră & stratificată
plană cu capăt rulat, utilizabilă pentru ambele mâini
S, M, L, XL/ 240 mm
100 buc /ambalaj, 10 cutii/ carton
EN 455:2000, EN 420:2003, EN 374:2003, directiva alimentelor 1935/2004
produse medicale clasa I
Mănuşă de protecţie de unică folosinţă pentru riscuri complexe categoria III

BRILLANT vinylSTRETCH
În domenii cu un consum mare de mănuşi, BRILLANT vinylSTRETCH este prima alegere. Această mănuşă cu un
preţ foarte convenabil, dar confortabilă la purtare este concepută înainte de toate pentru o durată de purtare scurtă
cu un schimb des al mănuşilor. Deoarece este fabricată din
vinil, poate fi utilizată şi de alergicii la latex.

Material
Culoare
Faţă exterioară
Faţă interioară
Forma mănuşii
Mărimi / Lungime
Mărime ambalaj
Conformitate cu normele
Certificare CE

policlorură de vinil (PVC)
transparent
netedă
fără pudră
plană cu capăt rulat, utilizabilă pentru ambele mâini
S, M, L, XL/ 240 mm
100 buc /ambalaj, 10 cutii/ carton
EN 455:2000, EN 420:2003, EN 374:2003, directiva alimentelor 1935/2004
produse medicale clasa I
Mănuşă de protecţie de unică folosinţă pentru riscuri complexe categoria I
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MĂNUŞI DE PROTECŢIE PENTRU PREPARAREA ŞI PROCESAREA ALIMENTELOR
Mănuşile de protecţie sunt, în domeniul alimentar, însoţitori la care nu se poate renunţa. Acestea protejează atât purtătorul
cât şi consumatorul. În cel mai bun caz, arată şi bine. Mănuşile de protecţie BRILLANT prezentate mai jos, conforme cu
cerinţele HACCP sunt indicate pentru utilizarea la alimente şi nu conţin substanţe care dăunează sănătăţii. În domeniile
unde are loc contactul cu clienţii, recomandăm mănuşa neagră, la modă, BRILLANT nitrilSTYLE. În domeniul alimentar,
este nevoie de un simţ tactil fin. De aceea, în afara tipului BRILLANT vinylSTRETCH, toate mănuşile de protecţie au vârfurile
degetelor texturate, pentru o mai bună prindere.

Informare:
la prepararea alimentelor se utilizează de obicei mănuşi
de culoare. Datorită faptului că această culoare este prezentă rar în alimente, mănuşile sunt observate imediat,
atunci când ajung vizibil în alimente

Mănuşile de protecţie sunt indicate pentru contactul cu
alimentele şi corespund EN 1935/2004.

Recomandarea noastră pentru acest domeniu:
BRILLANT nitrilSTYLE

BRILLANT nitrilCOMFORT

BRILLANT latexCOMFORT

BRILLANT vinylSTRETCH
nu sunt indicate pentru contactul cu
alimente cu conţinut de grăsime
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CURĂŢENIE / SPĂLĂTORIE
În curăţenie, un rol important este reprezentat în special de protecţia purtătorului. Pentru a nu intra în contact cu substanţe de curăţenie agresive, sunt recomandate mănuşile de protecţie din nitril. La activităţile din mediul umed, respectiv acolo unde există contact cu lichide, se poate apela la BRILLANT nitrilX-TREME cu manşetă foarte lungă.
În domeniile în care mănuşile sunt schimbate des sau în care durata de purtare este scurtă, pot fi utilizate mănuşile BRILLANT vinylSTRETCH. Acestea sunt indicate numai pentru utilizarea uscată şi sunt comode şi aerate la purtare.

EN 374:2003

Mănuşa de protecţie rezistentă la apă a fost
testată pentru pătrunderea anumitor chimicale,
conform EN374

EN 374:2003

Informare:
Informaţii detaliate referitoare la rezistenţa la chimicale a
mănuşilor de protecţie BRILLANT se regăsesc pe pagina
noastră de internet: www.hagleitner.com

Mănuşa este o barieră microbiologică eficientă, în
conformitate cu EN374

Recomandarea noastră pentru acest domeniu:
BRILLANT nitrilX-TREME

EN 374:2003

EN 374:2003

BRILLANT nitrilCOMFORT

EN 374:2003

EN 374:2003

BRILLANT vinylSTRETCH

indicat numai pentru utilizarea uscată (de ex. sortarea
hainelor)
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SĂNĂTATE ŞI ÎNGRIJIRE
În domeniul sănătăţii şi îngrijirii se află în prim plan protecţia împotriva infecţiilor. Şi simţul tactil excelent, precum şi forma
adaptabilă au un rol important. Mănuşile de protecţie recomandate pentru acest domeniu sunt în plus şi dintr-un material
foarte elastic - astfel asigură o capacitate ridicată de întindere.
Mănuşile de protecţie BRILLANT latexCOMFORT şi nitrilCOMFORT sunt ambele produse medicale din clasa I şi protejează împotriva riscurilor complexe. În cadrul activităţilor uşoare cu un consum ridicat de mănuşi, pot fi utilizate mănuşile de
protecţie vinylSTRETCH.

Informare:
Aplicarea de substanţe dezinfectante pe mănuşa de protecţie nu este indicată, deoarece această acţiune poate
deteriora stratul de protecţie.

EN 374:2003

Mănuşa este o barieră microbiologică eficientă, în
conformitate cu EN374

Recomandarea noastră pentru acest domeniu:
BRILLANT latexCOMFORT

BRILLANT nitrilCOMFORT

EN 374:2003

EN 374:2003

BRILLANT vinylSTRETCH

indicat numai pentru utilizarea
în condiţii de risc minim (de exemplu, acţiuni uşoare de îngrijire)
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BEAUTY / BODY ART
În domeniile Beauty/Body Art vă recomandăm BRILLANT nitrilSTYLE. Aceasta nu este atractivă doar din punct de vedere
vizual, ci oferă datorită elasticităţii sale o bună protecţie împotriva chimicalelor (de exemplu, vopsele de păr) sau a bolilor
infecţioase.
Mănuşa de protecţie este utilizată cu plăcere şi în saloanele de tatuaj, deoarece pe de o parte, este rezistentă la rupere şi
pe de altă parte, găurile sunt imediat vizibile în materialul negru.

EN 374:2003

Informare:
vârful degetului texturat este indicat în special pentru
activităţi sensibile în contact cu pielea (vopsirea părului,
tatuarea, salon de unghii, cosmetică)

EN 374:2003

Mănuşa de protecţie rezistentă la apă a fost
testată pentru pătrunderea anumitor chimicale,
conform EN374.

Mănuşa este o barieră microbiologică eficientă,
în conformitate cu EN374.

Unsere Empfehlung für diesen Bereich:
BRILLANT nitrilSTYLE

EN 374:2003

EN 374:2003

BRILLANT vinylSTRETCH

Recomandarea noastră pentru acest domeniu:
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FARMA / LABORATOR
În domeniul farma/laborator sunt situate în prim plan siguranţa şi protecţia purtătorului, precum şi puritatea şi aspectul intact al substanţelor utilizate. La utilizarea umedă un rol foarte important îl are capacitatea de prindere. Mănuşile de protecţie
recomandate în acest caz prezintă o rezistenţă ridicată la chimicale. Timpii de permeabilitate se regăsesc în lista rezistenţei
la chimicale.

EN 374:2003

Informare:
mănuşile de protecţie BRILLANT sunt certificate simultan ca produse medicale şi ca echipament personal de
protecţie.

EN 374:2003

Mănuşa este o barieră microbiologică eficientă,
în conformitate cu EN374.

Mănuşa de protecţie rezistentă la apă a fost
testată pentru pătrunderea anumitor chimicale,
conform EN374.

Recomandarea noastră pentru acest domeniu:
BRILLANT nitrilX-TREME

EN 374:2003

EN 374:2003

BRILLANT nitrilCOMFORT

BRILLANT latexCOMFORT

EN 374:2003

EN 374:2003

EN 374:2003

EN 374:2003
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