
-1- 

BERNER INTERNATIONAL,    
LT 12 0723-A 

Informacija naudotojui 
 

Apsauginės pirštinės iš 
neopreno 
1. Prieš naudojant būtina atidžiai perskaityti informaciją! 
 
2. Naudojimas, savybės, rūšys ir utilizavimas 
 

 Naudojimo sritis: apsauginės pirštinės, naudojamos dirbant su chemikalais, CMR1)-
vaistiniais preparatais (pvz.: citostatikai), mikroorganizmais2) ir virusais3).  
1) kancerogeniškumas, mutageniškumas, toksiškumas reprodukcijai 
2) pvz.: bakterijos, grybeliai, parazitai  
3) pagal ASTM F1671-97B metodą 
 

 

  Apsaugos savybės: Garantija nesuteikiama dėl jokių CMR vaistinių preparatų, chemikalų arba 
mikroorganizmų! Kitas medžiagas galima naudoti tik pasitarus su firma „BERNER“. 
 

 Keitimo intervalas: Kas 30 min. (remiantis BGW brošiūra „Citostatikai ir sveikatos 
apsauga“), dirbant su Karmustinu arba ThioTepa – po kiekvieno gamybos proceso, o jei 
pastebima kontaminacija – nedelsiant!  
Vienkartinės! 
 
 
 Medžiaga: polichloroprenas, vidinė ir išorinė pusė padengtos polimerais, be pudros,  

be latekso, pH vertė: 7, spalva: smėlinė. 
 

 AQL (Acceptable Quality Level) (reikiamas kokybės lygis): Techniniam saugumui užtikrinti 
apsauginėms pirštinėms yra nustatytas sandarumo patikrinimas pagal EN 374-2 (vandens skverbimosi 
patikrinimas).          AQL = 1,0  
 

 Judrumas: pirštų vikrumas patikrintas pagal DIN EN 420:2003, 5 tvirtumo pakopa 
(aukščiausia tvirtumo pakopa). 
 

 Prieš naudojimą: patikrinkite, ar nepažeistos! Nenaudoti pažeistų pirštinių! 
 
 Rūšys: galima įsigyti sterilių ir nesterilių. Sterilizavimo metodas: švitinimas gama spinduliais. 
 

Rūšys 

Dydis XS arba  
6 

S arba 
6½ 

SM arba 7 M arba 7½ ML arba 
8 

L arba 
8½ 

XL arba 
9 

Nesterilios 
pakuotėje 25 
poros 

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 
Gaminio
Nr. Sterilios 

pakuotėje 25 
poros 

2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 
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 Utilizavimas:   

  

kilmė 

žmogus gyvūnas 

Pavojaus potencialas 

Medžiaga 
 
            

mažas didelis mažas didelis 

CMR vaistiniai preparatai 180101 180108* 180203 180207* 

mikroorganizmai 180104 180103* 180203 180202* 

   
 
- Nekontaminuotos pakuotės surenkamos atskirai ir utilizuojamos!  
   „Duales System Deutschland GmbH“ ženklas “Grüner Punkt”.  
 

 
3. Mechaniniai pavojai 
 

Mechaniniai pavojai patikrinti pagal EN 388:2003-12.  
Tvirtumo pakopų kodai pateikiami žemiau: 
(vertė – 1, rezultatas = „0“) 
 
Reikalavimas     Tvirtumo pakopa 
Atsparumas trynimui (1-4)    0 
Atsparumas įpjovimams (1-5)   0 
Atsparumas tolimesniems įtrūkimams (1-4)  1 
Atsparumas dūriams (1-4)           0 

 
4. Cheminiai pavojai 
 

Prasiskverbimas patikrintas pagal EN 374-3 (12.03). Tvirtumo klasė neatspindi tikrosios       
apsaugos trukmės darbo vietoje! 
 
Chemikalai   Prasiskverbimo laikas [min] Tvirtumo klasė 
Karmustinas 90 3 
Cisplatinas >480 6 
Ciklofosfamido monohidratas >480 6 
Vinkristinas >480 6 
Doksorubicino hidrochloridas >480 6 
Dietilaminas 45 2 
40% natrio hidroksidas 75 3 
96% sieros rūgštis 45 2 

 
5.  Bakterinis pavojus 
 
       Prasiskverbimas patikrintas pagal EN 374-2 (12.03). 
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6. Virusų pavojus 
 

Papildomas, laisva valia atliktas ASTM F 1671-97b (Phi X 174) prasiskverbimo testas  – 
testas išlaikytas. 

7.  CE ženklinimas 
 
CE ženklas suteikiamas pagal AAP direktyvą 89/686/EEB, kuri taikoma visoms 
III kategorijos AAP priemonėms, remiantis DIN EN 374 1-3 dalimi (12.03); DIN EN 388 
(12.03) ir DIN EN 420 (12.03). 
 
Dokumentai suteikti remiantis EB tipo atitikties sertifikatu Nr. PS 09050018. Kokybės 
apsauga (EB kokybės apsaugos sistema su kontrole): 
veikianti paskelbtoji įstaiga „BG-PRÜFZERT“ (0299) taiko kontrolės priemones (visada kasmet) 
pagal 89/686/EEB 11B straipsnį. 

 
8.  Paskelbtoji įstaiga “0299” 
 

Asmeninių apsaugos priemonių ekspertų komisija,  
„BG-PRÜFZERT“ patikros ir sertifikavimo tarnyba,  
saugos technikos centras, Zwengenberger Str. 68,  
D-42781 Haan, Vokietija. 

 
 
 
 9. Kokybės vadybos sistema 
 

„TÜV Management Service GmbH“ patikrino mūsų kokybės vadybos sistemą pagal 
DIN EN ISO 9001:2000 standartą ir suteikė sertifikatą. 

 
 
10.  Laikymo ir transportavimo sąlygos 
 

 Tamsa (saugoti nuo tiesioginių saulės ir UV spindulių). 
 Vėsa (nuo +5 iki +40°C). 
 Sausumas. 
 Saugoti nuo didelės ozono ir anglies dioksido 

koncentracijos. 
 Vengti kontakto su duriančiais ir / arba aštriais 

daiktais. 
 
 

 
  11. Pagaminimo data 
  Skaičius 1-4: metai, skaičius 5+6: mėnuo 
 
  12. Galiojimo pabaigos data 
  Skaičius 1-4: metai, skaičius 5+6: mėnuo (3 metai nuo pagaminimo datos) 
 
  13. Partijos numeris 
  Skaičius 1: metai, skaičius 2+3: mėnuo 
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14. Autorių ir apsaugos teisės 
 
“BERNER INTERNATIONAL GMBH“ nesuteikia garantijos ir neprisiima atsakomybės už apsaugines 
pirštines, jei jos buvo naudojamos ne pagal paskirtį. Įmonė pasilieka teisę atlikti techninius ir su gaminiu 
susijusius pakeitimus. Verčiant į užsienio kalbas turi būti naudojamas vokiečių kalba sudarytas informacijos 
naudotojui variantas. 
 

   ir              tai BERNER INTERNATIONAL GMBH įregistruoti prekės ženklai. 
 
© BERNER INTERNATIONAL GMBH 
 
Berner International GmbH 
Mühlenkamp 6 
D-25337 Elmshorn 
Tel: +49 4121 43 56 0 
Faks.: +49 4121 43 56 20 
info@berner-international.de 
www.berner-international.eu 


