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         منتج معلومات ال
 
   
      نيوبرين الواقية ازاتففال
 
 ! استعمال القفازاتفي بدء الم بعناية قبل استخدالمعلومات ايرجى قراءة   -1
 
 التخلص منها واألنواع وآيفية صفاتستخدام والالا -2
 

 
مثل  ( )CMR 1دوية التي تحتوي على عقاقير قفازات واقية للتعامل مع المواد الكيماوية واأل  : مجاالت اإلستخدام▪

 .)3 والفيروسات )2والكائنات الدقيقة ) عقاقير مثبطات نمو الخاليا
 العوامل المسرطنة ، المطفرات ومسببات التشوه )1
 على سبيل المثال البكتيريا والفطريات والطفيليات )2
 ASTM F1671-97Bطبقا للجمعية األمريكية لفحص المواد  )3

 
 إال أخرىاستخدام مواد يجب أال يتم . أو الكائنات الدقيقةيائية كيممواد ال أو الCMR ال يوجد ضمان لجميع أدوية :ية حماال  صفات▪

 .بيرنرشرآة شاور مع تبعد ال
 
 

طبقا لكتيب عقاقير مثبطات نمو الخاليا للجمعية  األلمانية للخدمات (  دقيقة 30آل  :تغييرالزمنية للالفترات  ▪
عند التعامل مع مادة الكارموستين أو الثيوتيبا )  في مجال الخدمات الصحيةBGWعاية اإلجتماعية الصحية والر

 !نتاج  وفورا في حالة التلوث الواضحإبعد آل عملية 
 ! فقط لإلسـتخدام مرة واحدة  

 
 من المطاط ، مبطن من الداخل والخارج بمادة البوليمير، خال من المسحوق ، خال، بوليكلوروبرين  :المادة ▪

  . بني فاتح :  ، اللونpH :7درجة الحموضة 
 
▪ AQLاألمان التقني في القفازات الواقية طبقا للمعيار األوروبي على مستوى  اختبار الكثافة المطلوب :مقبول مستوى الجودة الEN 

 AQL = 1.0   ).اختبار تسرب الماء (    374-2
 
 .5داء  ، مستوى األDIN EN 420:2003ار األوروبي المهارة اليدوية طبقا للمعي:   الحرآة▪

 ).أقصى درجة أداء    (
 
 ! غير سليمةقفازات ال يسمح باستخدام !ة التامة للقفازات سالمالالتحقق من يجب  :ستخداماالقبل   ▪
 
 .اماغ إشعاع  باستخدام:طريقة التعقيم . عقمة وغير معقمةم متوفرة في شكل قفازات  :  األنواع المتوفرة▪
 
 

 اع المتوفرةاألنو
 9 أو XL ½8 أو L 8 أو ML ½7 أو M 7أو  SM   ½6 أو  S 6أو  XS  المقاس
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  القفازات الواقية  منالتخلصآيفية  ▪
   

 المصــدر
 الحــــيوان اإلنســــان

 األخطــار المحتمـــلة

 المادة
 
 
 مرتفعة منخفضة مرتفعة منخفضة 

األدوية التي تحتوي على 
  CMRمواد

180101 180108* 180203 180207* 

 *180202 180203 *180103 180104 الكائنات الدقيقة 

 
 

 !ات غير الملوثة على حدة والتخلص منهايجب جمع العبو
  "Duales System Deutschland GmbH" لشرآة " النقطة الخضراء"  ←  
 
 

___________________________________________________________________________ 
  المخاطر الميكانيكية - 3
 

 . EN 388:2003- 12  12.03 طبقا للمعيار األوروبي المخاطر الميكانيكيةتم فحص 
 مستويات األداء على النحو التاليبالنسبة لالترميز 

  ")0= " ، النتيجة 1الدرجة تحت (
 

 درجة األداء       الشـروط
 

  0          )4 – 1( آشط المقاومة 
 0      )5 – 1(مقاومة القطع  

 1  )             4 – 1(مقاومة استمرار القطع 
 0      )4 – 1( مقاومة الثقـب 

___________________________________________________________________________ 
 المخاطر الكيميائية - 4
 

 EN 374-3 (12.03) طبقا للمعيار األوروبي تخللاختبار ال  
 !العملمكان مدة الحماية الفعلية في عكس تال  داءدرجة األ  
   

  األداء درجة   ] دقيقةبال[ختراق االوقت     المادة الكيميائية 
 3           90       آارموستين  
 6          480>           سيسبالتين  
 6          480>    سايكلوفوسفاميد مونوهيدرات  
 6          480>     فينكريستين  
 6          480>   دوآسوروبيسين هيدروآلورايد  
 2          45        ديثالماين  
 3          75      ٪ من هيدروآسيد الصوديوم40  
 2          45       من حامض الكبريتيك٪ 96  

___________________________________________________________________________ 
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 البكتريولوجيةالمخاطر  - 5
 
 
 
 

 EN 374-2 (12.3)اإلختراق طبقا للمعيار األوروبي   
___________________________________________________________________________ 

  األخطار الفيروسـية- 6
 

  ASTM F1671-97b لجمعية األمريكية لفحص الموادطبقا لاختبار إضافي اختياري لإلختراق   
 )(Phi X 174 تم اجتيازه بنجاح. 

___________________________________________________________________________ 
  لمطابقة تعليمات األمان والسالمة األوروبيةCE عالمة   - 7
 

 للمجموعة  EWG/89/686 رقم PSA طبقا لمعيار CEعالمة مطابقة لتعليمات األمان والسالمة األوروبية 
 الجزء   DIN EN 374 المعايير األوروبية  المعقدة من الفئة الثالثة اعتمادا علىPSAاإلقتصادية األوروبية ألنواع 

 .DIN EN 420 (12.03) وDIN EN 388 (12.03)  ، و3 – 1
0 

 ضمان نظام (ضمان الجودة . PS 09050018 رقم بالحصول على شهادة اختبار ية األوروبية جمع المنوثق م
 ) : مراقبة لالتحاد االوروبيالجودة وال
  للمجموعة اإلقتصادية األوروبية11B 89/686/EWG طبقا للمادة )  سنويا:في العادة(مراقبة اجراءات ال

 .0299)(شهادة اإلختبار المستقلة المعتمدة لدى االتحاد االوروبي لمنح الهيئة بواسطة 
_________________________________________________________________ 

 "0299" الجهة المعتمدة  - 8
 

  ، BG-PRÜFZERTاالختبار ومنح الشهادات هيئة ت الحماية الشخصية ، معدالختصة الماللجنة 
 . ألمانيا، Zwengenberger Str. 68, D-42781 Haan:  ، العنوانتقنيات السالمة  مرآز 

 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 نظام إدارة الجودة  -9
 

 DIN EN ISO 9001:2000مطابق لمعيار الجودة األوروبي ة الجودة لدينا نظام إدار
 للخدمات " TÜV"المراقبة التقنية جمعية قبل  تم اختباره ومنح الشهادة من 
 .GmbH شرآة ذات مسئولية محدودة

 
__________________________________________________________________________ 

 زين والنقل التخ شـروط -10
 
   مباشرةالشمس ال  وأشعةألشعة فوق البنفسجيةمن التعرض لة  القفازات  يجب حماي(مظلم  في مكان .( 
 درجة مئوية40+ إلى 5(+في مكان بارد  في درج .(             
 في مكان جاف يخزن ف.      

o  من األوزون وثاني أوآسيد الكربون بترآيز عالالقفازات حماية  يجب. 
 .أو اآلالت الحادة/ببة وذ باألدوات المتصالجنب االت
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_________________________________ 
       تاريخ اإلنتاج  - 11

 شهرال : 6  +5 الرقمالسنة ،  : 4 -1          رقم
_________________________________ 

  تاريخ انتهاء الصالحية- 12
 
 ) سنوات3+ نتاج  تاريخ اإل(شهر ال:  6  +5 الرقمالسنة ،  :  4-1 قمالر
 
 

   رقم الدمغ   - 13
 شهرال : 3  +2السنة ، الفقرة : 1الرقم            

______________________________________________________________________ 
  والملكية الفكرية وق الطبع والنشرحق - 14
 

للقفازات ضمانات ولية أو ئمس ةأي  BERNER INTERNATIONAL)( ولية المحدودة  الدولية ذات المسئبيرنرال تتحمل شرآة 
 تحتفظ الشرآة لنفسها بالحق في التغييرات. الستخدامالمكان المخصص لخارج عمالها يتم استلتي ا  مثبطات نمو الخالياالواقية من

 . جنبيةاأللغات سخة الرسمية التي يعتد بها في الترجمة إلى النسخة معلومات اإلستخدام األلمانية هي الن. ة باإلنتاجرتبطالتقنية والم 
              

 .BERNER INTERNATIONAL GmbHهي عالمات مسجلة لشرآة      و 
 
 ة ذات المسئولية المحدودةنر الدوليحقوق الطبع والنشر لشرآة بير ©
 

 شرآة بيرنر انترناشيونال ذات المسئولية المحدودة
Berner International GmbH 

Mühlenkamp 6 
D-25337 Elmshorn 

Tel: +49 4121 43 56 0 
Fax: +49 4121 43 56 20 

de.international-info@berner 
eu.international-berner.www 

 
 


