
Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS 
Sp. z o.o.  
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polsko 
tel. +48 32 271 69 91 fax. +48 32 274 72 84 
 

w w w . z a r y s . c o m . p l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Verze I, Zabrze 08.10.2014  

 

 

 

 
 

easyCARE 
Diagnostické nitrilové rukavice, nesterilní 

 

 

VÝROBCE: G.C.Z.M ZARYS Sp. z.o.o, Polsko 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastnosti: 

 Materiál: 100% nitril (akrylonitril-butadien) 

 Barva: modrá 
 Lem: srolovaný 

 Pudr: bez pudru, obsah zbytku pudru méně než 2 mg na rukavici  

 Obsah latexových protein: nejsou 
 Povrch/syntetické vrstvy: chlorované uvnitř, polymerová vrstva zevnitř 

 AQL: 1,5 
 Zbytky chemikálií použitých při výrobě: výrazně pod úroveň zjištění, což snižuje riziko vzniku alergie IV. 

typu a podráždění kůže 
 Vynikající schopnost uchopení v suchých a mokrých podmínkách: pevné uchopení díky výrazné 

textuře na prstech 

 Tvar rukavice: univerzální tvar sedí na pravou i levou ruku, správná přilnavost rukavice, srolovaný lem 
 Standardy: Produkt je zaregistrován jako zdravotnických výrobek (93/42/EHS - třída I.) v souladu s 

požadavky EN 455 část 1,2,3 a 4 
 Systém zabezpečení jakosti: Výrobní proces v souladu s US FDA Quality System Regulation (QSR), BS EN 

ISO 9001 Quality System a EN ISO 13485. 

 Jednotlivé balení: XS-L balení po 200 kusech, barevně odlišené podle velikosti; XL balení po 180 kusech, 
barevně odlišené 

 Balení v kusech: 10 balení v kartonu 
 Velikost: XS-XL 

 

 

Diagnostické nesterilní rukavice,  
nitrilové, bez pudru 

 
easyCARE 

 
vyrobeny ze syntetické pryskyřice, neobsahující 
latexové proteiny. Tyto vlastnosti mají pozitivní vliv na 
práci osob, které jsou citlivé na latexové proteiny. 
Jemnost materiálu a jeho vhodná tloušťka poskytují 
uživatelům vynikající pocit, tvar, pohodlí a pružnost, a 
zároveň snižuje únavu dlaní. Vyznačují se dobrou 
odolností vůči olejům, mazivům a mnoha chemickým 
toxickým sloučeninám a rozpouštědlům. Nitrilové 

rukavice jsou vysoce odolné proti oděru a propíchnutí. 
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Technická specifikace easyCARE: 

 Velikosti, katalogová čísla 

Velikost Katalogové číslo  Šířka dlaně (mm) Délka (mm) 

(XS) RNB01XS ≤80 min. 240 

(S) RNB01S 80 ±10 min. 240 
(M) RNB01M 95 ±10 min. 240 
(L) RNB01L 110 ±10 min. 240 

(XL) RNB01XL ≥110 min. 240 

 Tloušťka 

Místo měření Jednotlivá stěna (mm) 

Palec (13mm od špičky) min. 0,07 

Dlaň (uprostřed) min. 0,06 

Lem (25 mm od konce lemu) min. 0,05 

 Fyzikální vlastnosti 

Parametr Před stárnutím Po stárnutí 

Pevnost v tahu (MPa) min. 14 min. 14 
Roztažnost (%) min. 500 min. 400 

Síla roztržení (N) min. 6 min. 6 

 Parametry kvality 

Kritérium Úroveň  AQL: 

Vodní test 1000ml G-I 1.5 
Vizuální kontrola – hlavní vady G-I 2.5 

Vizuální kontrola – malé vady G-I 4.0 

 


