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Ražotāja informācija 
 

Neoprēna aizsargcimdi             
 
1. Pirms aizsargcimdu lietošanas rūpīgi izlasiet lietotājiem paredzēto informāciju ! 
 
2. Lietošana, īpašības, veidi un izlietoto aizsargcimdu likvidēšana 
 

 Lietošanas joma: Aizsargcimdi darbam ar ķīmiskām vielām, CMR1) medikamentiem 
(piem., citostatiskajiem līdzekļiem), mikroorganismiem2) un vīrusiem3).  
1) kancerogēnas, mutagēnas, reprotoksiskas vielas  
2) piem., baktērijas, sēnītes, parazīti  
3) saskaņā ar ASTM F1671-97B 
 

 
 Aizsargīpašības: Negarantē aizsardzību pret visiem CMR medikamentiem, ķīmiskajām vielām vai 

mikroorganismiem! Lietošana darbā ar citām vielām tikai pēc konsultācijām ar BERNER. 
 

 Nomaiņas intervāls: Ik pēc 30 min. (saskaņā ar BGW (Vācijas Federālās veselības 
aizsardzības un sociālās aprūpes asociācijas) brošūru “Citostatika veselības aprūpē”), 
strādājot ar karmustīnu vai tiotepu pēc katras izgatavošanas reizes, redzama bojājuma 
gadījumā – nekavējoties!  
Paredzēti vienreizējai lietošanai! 
 
 
 Materiāls: polihloroprēns, no iekšpuses un ārpuses pārklāts ar polimēru, bez pūdera, bez 

lateksa, pH-vērtība: 7, krāsa: smilškrāsa. 
 

 AQL (Acceptable Quality Level): Drošības tehnikas noteikumos paredzēta biezuma pārbaude 
aizsargcimdiem saskaņā ar EN 374-2 (iekļūšanas pretestības noteikšana). AQL = 1,0  
 

 Kustībspēja: Pirkstu kustībspēja pārbaudīta saskaņā ar DIN EN 420:2003, 5. efektivitātes līmenis 
(augstākais efektivitātes līmenis). 
 

 Pirms lietošanas: Pārbaudīt, vai nav bojājumu! Nelietot bojātus cimdus! 
 

 Modeļi: Ir pieejami sterili un nesterili cimdi. Sterilizācijas metode: apstarošana ar gamma stariem. 
 

Veidi 

Izmērs XS vai  
6 

S vai 
6½ 

SM vai 
7 

M vai 
 7½ 

ML vai 
8 

L vai 
8½ 

XL vai 
9 

nesterili 
NV* =25 pāri 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 

Preces 
Nr. sterili 

NV =25 pāri 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 

 
* NV – norēķinu vienība
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 Izlietoto aizsargcimdu likvidēšana:   
  

Izcelsme 

cilvēks dzīvnieks 

potenciālais apdraudējums 

Viela 
 
            

neliels augsts neliels augsts 

CMR medikamenti 180101 180108* 180203 180207* 

mikroorganismi 180104 180103* 180203 180202* 

   
 
- Nepiesārņotu iepakojumu savākt atsevišķi un nodot otrreizējai pārstrādei!  
  Vācijā  “Zaļais punkts” - „Duales System Deutschland GmbH“.  
 

 
3. Mehāniska veida riski 
 

Mehāniska veida riski pārbaudīti saskaņā ar EN 388:2003-12.  
Efektivitātes līmeņus kodē sekojoši  
(vērtība mazāka par 1, rezultāts =”0”) 
 

  Prasības Efektivitātes līmenis 
  Nodilumizturība (1-4) 0 
  Pretestība pret sagriešanu (1-5) 0 
  Pretestība pret plēsumiem (1-4) 1 

 Pretestība perforācijai (1-4)           0 
 

4. Ķīmiskie riski 
 

Ķīmisko vielu iekļūšana pārbaudīta saskaņā ar EN 374-3 (12.03). Efektivitātes līmenis 
neatspoguļo patieso aizsardzības ilgumu darba vietā! 
 
Ķīmiskā viela  Iekļūšanas laiks [min] Efektivitātes līmenis 
Karmustīns 90 3 
Cisplatīns >480 6 
Ciklofosfamīda monohidrāts >480 6 
Vinkristīns >480 6 
Doksorubicīna hidrohlorīds >480 6 
Dietilamīns 45 2 
40% nātrija hidroksīds 75 3 
96% sērskābe 45 2 

 
5.  Bakterioloģiskie riski 
 
       Iekļūšana pārbaudīta saskaņā ar EN 374-2 (12.03). 
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6. Vīrusu riski 
 

Papildus veikts iekļūšanas tests ASTM F 1671-97b (Phi X 174)– tests izturēts. 
 
7.  CE marķējums 

 
CE marķējums saskaņā ar Direktīvas 89/686/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem(IAL) norādījumiem attiecībā uz III 
kategorijas kompleksajiem IAL, pamatojoties uz DIN EN 374 1.-3. daļu (12.03); DIN EN 388 
(12.03); DIN EN 420 (12.03). 
 
Apliecinošs dokuments: EK izdots tipa pārbaudes sertifikāts Nr. PS 09050018. Kvalitātes 
garantija (EK kvalitātes garantijas sistēma ar pārraudzību):  
kontroles pasākumus (parasti reizi gadā) saskaņā ar 89/686/EEK 11.B pantu veic brīvi 
izvēlētā paziņotā iestāde BG-PRÜFZERT (0299). 

 
8.  Pilnvarotā iestāde “0299” 
 

Individuālo aizsardzības līdzekļu ekspertu komisija,  
pārbaudes un sertificēšanas iestāde BG-PRÜFZERT,  
Drošības tehnikas centrs, Zwengenberger Str. 68,  
D-42781 Haan, Vācija. 

 
 
 
 9. Kvalitātes vadības sistēma 
 

Mūsu kvalitātes vadības sistēmu saskaņā ar DIN EN ISO 9001:2000 ir pārbaudījusi un 
sertificējusi TÜV Management Service GmbH (Vācijas Tehniskās kontroles asociācija). 

 
 
10.  Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi 
 

 Tumsā (sargāt no tiešas UV- un saules gaismas). 
 Vēsumā (+5 līdz +40°C). 
 Sausumā. 
 Sargāt no ozona un oglekļa dioksīda augstā koncentrācijā. 
 Nepieļaut kontaktu ar smailiem un/vai asiem 

priekšmetiem. 
 
 

 
  11. Ražošanas datums 
  1.-4. cipars: gads, 5.+6. cipars: mēnesis 
 
  12. Derīguma termiņš 
  1.-4. cipars: gads, 5.+6. cipars: mēnesis (ražošanas datums + 3 gadi) 
 
  13. Izstrādājuma partijas numurs 
  1. cipars: gads, cipars 2.+3.: mēnesis 
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14. Autortiesības un ražotāja tiesības 
 
BERNER INTERNATIONAL GMBH neuzņemas nekādas garantijas vai atbildību par aizsargimdiem, ja tie 
netiek lietoti atbilstoši lietošanas nosacījumiem. Ražotājs saglabā sev  tiesības uz tehnisku un ar ražošanu 
saistītu izmaiņu veikšanu. Tulkojumiem svešvalodās ir saistoša ražotāja informācijas redakcija vācu valodā.  
 

  un              ir BERNER INTERNATIONAL GMBH reģistrētas preču zīmes.  
 
© BERNER INTERNATIONAL GMBH 
 
Berner International GmbH 
Mühlenkamp 6 
D-25337 Elmshorn 
Tel.: +49 4121 43 56 0 
Fakss: +49 4121 43 56 20 
info@berner-international.de 
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