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Jednorázové zdravotnické 
a ochranné rukavice

Katalog výrobků
pro profesionální uživatele

PRODUKTOVÝ KATALOG 2022/2023



Kde se používají  
rukavice  ? 

Ve zdravotnickém sektoru a službách s ním spojených 
jsou jednorázové rukavice základním prostředkem 
umožňujícím bezpečnou práci. 

URČENÝ ÚČEL POUŽITÍ:
Jednorázové, nesterilní vyšetřovací a ochranné ru-
kavice pro použití ve zdravotnickém prostředí, určené 
pro ochranu pacienta a uživatele před křížovou kon-
taminací, k provádění lékařských a diagnostických 
vyšetření, léčebných úkonů a prací s kontaminovaným 
zdravotnickým materiálem. 
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Kdo jsme?
Mercator Medical pochází z Krakova. Je to společnost 
s polským kapitálem, která oficiálně zahájila svoji čin-
nost na trhu zdravotnických prostředků v roce 1996. 
Je to jedna ze dvou společností v Evropě, a několika 
málo na světě, která působí na trhu zároveň jako dis-
tributor zdravotnického materiálu pro jednorázové 
použití a jako výrobce jednorázových rukavic.

V současné době patří společnost k nejdůležitějším 
hráčům na mezinárodní scéně. Prodává a distribuuje 
v téměř 70 zemích na světě.

Více než 25 let svého podnikání společnost úspěšně 
vytvářela nezaměnitelnou a velkému uznání ve zdra-
votnickém sektoru se těšící značku MERCATOR.

Ve svém portfoliu má značka MERCATOR širokou 
škálu zdravotnických a ochranných rukavic i textil-
ních výrobků, a stejně tak ve své exkluzivní distribuci 
nabízí výrobky renomovaných mezinárodních značek.

Na jakých trzích působíme?
Mercator Medical Thailand, to jsou dnes 3 flexibilní 
továrny vyrábějící jednorázové zdravotnické a ochran-
né rukavice. Nejnovější a nejmodernější továrna spus-
tila první linku v únoru 2022. Do konce letošního roku 
budou mít továrny skupiny 23 výrobních linek s kapa-
citou 345 mil. rukavic měsíčně (4 mld. ročně). 

Kvalitu našich výrobků a postupů spojených s výro-
bou i s právy zaměstnanců potvrzují certifikáty, které 
jsme získali:

• Systém řízení kvality pro zdravotnické výrobky ISO 

9001 / ISO 13485

• Good Manufacturing Practice (GMP)

• Certifikace Social Accountability 8000

• Notifikace US FDA 510(k)

• Thai FDA
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Skupina Mercator Medical se skládá z  několika sub-
jektů. Centrálou skupiny je Mercator Medical S.A. 
se  sídlem v  Krakově, kde jsou vytyčovány strategic-
ké směry rozvoje všech dceřiných společností a zemí 
exportní distribuce. Zde se rozhoduje také o rozvoji 
výrobků, značek a služeb pro všechny trhy pro celou 
skupinu.

Společnosti patřící do Mercator Medical Group pů-
sobí v těchto zemích:

• Polsko

• Česká republika

• Francie

• Německo

• Rumunsko

• Thajsko

• Ukrajina

• Itálie

• Maďarsko
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Prodej krytý 
továrnou v Thajsku

Prodej zajišťovaný 
zahraničními kancelářemi

Prodej krytý 
exportní distribucí

Prodej a distribuce 
v 70 zemích

Více než 
25 let na trhu

 továrny v Asii
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Hlavní pravidla bezpečnosti 
a hygieny práce 

Povinností zaměstnavatele vymezenou v oddílu IX. zákona ze 
dne 26. června 1974 – zákoníku práce (Sb. Polské republiky č. 
24/1974, pol. 141) je zajistit zaměstnancům bezplatně účinné 
osobní ochranné prostředky přizpůsobené danému typu rizika.

Nezapomeňte!!

Ruce jsou nejčastější cestou přenosu mikroorganismů. 
Správným způsobem, jak zabránit infekci, je dodržovat ve 
zdravotnických zařízeních příslušné hygienické standardy a 
postupy. Používání rukavic pro jednorázové použití správně 
zvolených podle typu prováděné práce je nejen plněním povin-
ností zaměstnavatele vyplývajících přímo ze zákoníku práce, ale 
především přispívá k bezpečnosti personálu.

Hlavní pravidla bezpečnosti 
a hygieny práce 
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Hlavní pravidla bezpečnosti 
a hygieny práce 

Jednorázové 
rukavice

Jednorázové rukavice jsou všeobecně používané 
ochranné prostředky. Mikroorganismy – bakterie, my-
kobakterie, plísně a viry představují hlavní nebezpečí 
ve zdravotnickém prostředí. Dodržování základních 
zásad hygieny rukou společně s používáním rukavic 
správně zvolených podle druhu nebezpečnosti chrání 
jak uživatele, tak pacienta.

Kvalitu rukavic a jejich vlastnosti upravují přísné 
a podrobné směrnice uvedené v příslušných 
nařízeních a normách.

Proč jsou 
rukavice důležité?

Ve zdravotnickém sektoru, kde existuje ohrožení bio-
logickými a chemickými faktory, umožňují jednorázo-
vé rukavice bezpečnou práci. Jejich hlavním úkolem je 
ochránit personál i pacienta před infekcí a kontaktem 
s nebezpečnými přípravky.
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• Široké uplatnění vyšetřovacích a 
ochranných rukavic

•  Přednosti správného výběru 
rukavic
Správně vybrané rukavice přizpůsobené uži-
vateli a pracovním podmínkám při zohlednění 
rizikových faktorů a také správně nastavené pos-
tupy jsou nejúčinnějším způsobem, jak zajistit na 
patřičné úrovni bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci. Ta je žádoucí jak kvůli nutnosti dodržování 
právních předpisů platných v sektoru, tak i 
očekávání veřejnosti a také možnosti dosažení 
příznivých výsledků v organizaci. 

NEZAPOMEŇTE!

Před a po nasazení rukavic proveďte 
pokaždé dezinfekci rukou. Pokud 
máte k tomu důvod, ruce si umyjte. 
Řiďte se směrnicemi WHO.

Rukavice jsou výrobek pro jed-
norázové použití. Rukavice nedezin-
fikujte – je to zakázáno.

Používejte minimálně jeden pár je-
dnorázových rukavic pro jeden vý-
kon. Po jejich sundání je zlikvidujte 
podle místních postupů!

Nepoužívejte rukavice ve styku s 
předměty pro osobní potřebu.

Zabraňte styku rukavic s obecně 
dostupnými povrchy (např. kliky, 
madla), aby bylo vyloučeno riziko 
křížových infekcí.

•  Jak správně vybrat rukavice?

 1.  Určete oblast použití.

 2.  Určete riziko styku 
s biologickým materiálem. 

 3.  Určete riziko expozice virům.

 4.  Určete riziko styku s chemickými látkami, mj. 
se saponáty a dezinfekčními přípravky. 

 5.  Určete potenciální styk s potravinami.

 6.  Určete riziko přecitlivělosti nebo alergických 
reakcí I. typu – na latex nebo/a IV. typu – na 
chemické urychlovače. 

 7.  Po stanovení požadavků zvolte vhodné ru-
kavice podle tabulky přiřazené k nabídce 
výrobků. Je dobré pamatovat nejen na ochra-
nu samotných rukou, ale také zápěstí – pro 
tento účel můžeme použít rukavice s pro-
dlouženou manžetou.

 8.  Nezapomeňte zvolit vhodnou velikost, která 
zajistí komfort při používání rukavic a pre-
ciznost při provádění manuálních úkonů.

Zdravotnické rukavice.

Posouzení shody podle nařízení 2017/745 o 
zdravotnických prostředcích.

Třída I – Vyšetřovací rukavice. 
Třída I sterilní – Sterilní vyšetřovací rukavice.

Třída IIa – Chirurgické rukavice.

Ochranné rukavice.

Posouzení shody podle nařízení 2016/425 o osobních 
ochranných prostředcích.

Kategorie I – pro ochranu před nebezpečím 
s minimálním rizikem.

Kategorie II 

Kategorie III, typ C
Kategorie III, typ B
Kategorie III, typ A

V závislosti na plánovaném použití mohou být ru-
kavice klasifikovány buď dvojím způsobem, tj. být 
zdravotnickým prostředkem a současně osobním 
ochranným prostředkem, anebo jednotlivě, tedy 
jako zdravotnický prostředek, anebo jako osobní 
ochranný prostředek.
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Význam piktogramů na obalech vyšetřovacích  
a ochranných rukavic

Označování velikosti barvou

Systém OVB vznikl, aby usnadnil uživatelům identifi-
kaci správné velikosti bez ohledu na značku výrobku. 
Barevný proužek zvýrazněný na jednotkovém balení 
znamená konkrétní velikost rukavic.

Normativní piktogramy

zdravotnický prostředek

a výrobek pro jednorázové použití

j nesterilní výrobek 

s kvalita rukavic není zaručena v případě poškození obalu

f chraňte před slunečním světlem

F chraňte před vlhkem

H uchovejte při stanovené teplotě

l rukavice vyrobené z přírodního latexu, 
mohou vyvolat alergickou reakci

R kód výrobní šarže

r katalogové číslo

e autorizovaný zástupce v Evropském společenství

dovozce

distributor

t datum expirace

K datum výroby

k výrobce (symbol musí doplňovat název a adresa výrobce)

c značka CE 

i seznamte se s návodem

výrobek vhodný pro styk s potravinami

recyklovatelné – vlněná lepenka

Q k recyklaci – papír

h s obalem lze nakládat jako s komunálním odpadem

Dodatečné piktogramy

N rukavice vyrobené z nitrilu

n rukavice vyrobené z polyvinylchloridu

Dodatečné piktogramy

z označení pudrovaných rukavic

Z označení rukavic bez pudru

x označení rukavic potažených uvnitř polymerovou vrstvou

rukavice s hladkým povrchem

rukavice s mikrotexturovaným povrchem s 
dodatečnou texturou na konečcích prstů

rukavice s hladkým povrchem s texturou na konečcích prstů

rukavice s texturovaným povrchem

ochrana proti účinkům fentanylu podle standardu  
ASTM D 6978

ochrana proti virům a krevním patogenům
podle standardu ASTM F 1671 a ISO 16604

ochrana před cytostatiky podle standardu
ASTM D 6978

AQL: (z angl. acceptance quality limit) – úroveň těsnosti 
rukavic podle standardu EN 455-1 a EN ISO 374-2

speciální systém balení omezující kontaminaci

rukavice vyrobené patentovanou technologií „LOW 
DERMA“ s pozitivním výsledkem klinických testů, 
doporučené pro alergiky a osoby s citlivou kůží rukou

osobní ochranný prostředek

6 počet kusů v obalu dle hmotnosti

doplňková informace na vnitřní straně obalu

b chraňte před účinky ozonu

Normativní piktogramy o zkouškách stupně odolnosti  
proti chemikáliím, bakteriím, plísním a virům

TYP A:
Nejvyšší 
ochrana proti 
chemikáliím

TYP B:
Vysoká 
ochrana proti 
chemikáliím

TYP C:
Základní 
ochrana proti 
chemikáliím

Ochrana 
proti 
bakteriím 
a plísním

Ochrana 
proti 
bakteriím, 
plísním a 
virům

XS S M L XL XXL

Nezapomeňte zvolit vhodnou velikost, která zajistí 
komfort při používání rukavic.
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LATEXOVÉ 
RUKAVICE
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Hevea brasiliensis – strom, z něhož se získává kaučukové mléko a po vho-
dném zpracování mléčná šťáva, která slouží k výrobě latexu.

Aktuálně probíhá 90 % světové výroby latexu v Asii.

Tato surovina se široce využívá v průmyslu, mj. k výrobě jednorázových 
rukavic.

Latexové rukavice se vyznačují:

• pružností a měkkostí,

• odolností a pohodlným používáním,

• vynikající citlivostí v dotyku, která poskytuje uživateli pocit „druhé 
pokožky dlaně“.

Latex, z něhož se rukavice vyrábí, je přírodní surovina

Proteiny obsažené v latexu mohou vyvolat alergii I. typu, proto se mate-
riál nedoporučuje pro osoby náchylné k alergiím.

PREMIUMECONOMY

ROZDĚLENÍ RUKAVIC

STANDARD



LATEXOVÉ VYŠETŘOVACÍ A OCHRANNÉ RUKAVICE BEZ PUDRU

comfort® powder-free

typ rukavic: vyšetřovací, ochranné, nesterilní

barva: světle žlutá 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: texturovaný

AQL: 1,0 nebo 1,5

MD – zdravotnický prostředek: třída I

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie III, typ B

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

odolnost proti cytostatikům*:

jednotkové / hromadné balení: 100 ks / 10 × 100 ks

velikosti: XS S M L XL

referenční číslo: RD100050 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 
vnitřní chlorovaná vrstva = snížený obsah 
alergizujících proteinů a chemických pozůstatků

Latexové rukavice bez pudru s 
vnitřní chlorovanou vrstvou. vnitřní chlorovaná vrstva = snížený obsah 

alergizujících proteinů a chemických pozůstatků

typ rukavic: vyšetřovací, ochranné, nesterilní

barva: krémová 

vnitřní povrch: bez pudru – s polymerovou vrstvou

vnější povrch: texturovaný

AQL: 1,0

MD – zdravotnický prostředek: třída I

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie III, typ B

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

odolnost proti cytostatikům*:

jednotkové / hromadné balení: 100 ks / 10 × 100 ks

velikosti: XS S M L XL

referenční číslo: RD100060 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 
 vnitřní polymerizace = 
snadné navlékání

dermagel® coated
Latexové rukavice bez pudru s 
vnitřní polymerní vrstvou.

Ošetřovatelská 
péče Veterinářství Stomatologie Styk s potravinami Ordinace

specialistů

• Doporučeno pro oblasti použití:

• Doporučeno pro oblasti použití:

Ordinace Veterinářství Ošetřovatelská 
péče Styk s potravinami Stomatologie

ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 
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• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 
silnější než standardní rukavice + dlouhá 
manžeta = vysoký stupeň bezpečnosti

ambulance® high risk

typ rukavic: vyšetřovací, ochranné, nesterilní

barva: tmavě modrá 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: texturovaný

AQL: 1,0

MD – zdravotnický prostředek: třída I

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie III, typ B

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

odolnost proti cytostatikům*:

jednotkové / hromadné balení: 50 ks / 10 × 50 ks

velikosti: S M L XL

referenční číslo: RD100110 02-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

Dlouhé, silné a masivní latexové 
rukavice bez pudru PREMIUM. 
Pro vysoce rizikové výkony 
podle kat. III OOP.

ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 
silnější než standardní rukavice + dlouhá 
manžeta = vysoký stupeň bezpečnostimanžeta = vysoký stupeň bezpečnosti

Uniformované 
služby

Ošetřovatelská 
péče

Centrální 
sterilizace Práce s cytostatiky Záchranná služba

• Doporučeno pro oblasti použití:



• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 
k dispozici ve 3 variantách: 
► hladký povrch = komfort při práci
► texturovaný povrch = lepší úchop
► texturované konečky prstů = přesnost pohybu

santex® powdered
LATEXOVÉ PUDROVANÉ VYŠETŘOVACÍ A OCHRANNÉ RUKAVICE

typ rukavic: vyšetřovací, ochranné, nesterilní

barva: krémová 

vnitřní povrch: kukuřičný škrob (USP)

vnější povrch: texturované konečky prstů 
/ hladký / texturovaný

AQL: 1,0 nebo 1,5

MD – zdravotnický prostředek: třída I

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie III, typ C

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

odolnost proti cytostatikům*:

jednotkové / hromadné balení: 100 ks / 10 × 100 ks

velikosti: XS S M L XL

referenční číslo: 

RD110100 01-05 –  hladké
RD110860 01-05 –  texturované
RD112570 01-05 –  texturované na 

konečcích prstů 

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

Latexové pudrované rukavice. 
Snižují pocení dlaní.

HLADKÝ POVRCH TEXTUROVANÝ POVRCH TEXTUROVANÉ KONEČKY PRSTŮ

• Doporučeno pro oblasti použití:

Ošetřovatelská 
péče Veterinářství Hygiena a 

sanitace práce
Ordinace
specialistů Styk s potravinami
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 simple latex

• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 
ideálně se osvědčí při činnostech vyžadujících 
vysokou dotykovou citlivost

ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 
ideálně se osvědčí při činnostech vyžadujících ideálně se osvědčí při činnostech vyžadujících 
vysokou dotykovou citlivost

LATEXOVÉ PUDROVANÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

typ rukavic: ochranné, nesterilní

barva: krémová 

vnitřní povrch: pudrovaný

vnější povrch: hladký 

MD – zdravotnický prostředek:

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie I

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

schválené pro styk s potravinami

jednotkové / hromadné balení: 100 ks / 10 × 100 ks

velikosti: XS S M L XL

referenční číslo: RP110020 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

Latexové pudrované 
ochranné rukavice.

OCHRANNÉ RUKAVICE JSOU RUKAVICE KLASIFIKOVANÉ JAKO OSOBNÍ OCHRANNÉ 
PROSTŘEDKY, KTERÉ NEJSOU ZDRAVOTNICKÝMI PROSTŘEDKY. 

• Doporučeno pro oblasti použití:

!  Výrobek je dostupný v nabídce do vyčerpání zásob.

Hygiena a 
sanitace práceStyk s potravinami
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NITRILOVÉ 
RUKAVICE 
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PREMIUMECONOMY

ROZDĚLENÍ RUKAVIC

STANDARD

Nitril – butadien-akrylonitrilový kaučuk (NBR) – je materiál vyrobený z 
organických chemických sloučenin. Ve výrobním procesu této suroviny 
došlo k úpravám, díky nimž může konkurovat přírodnímu kaučuku.

Nitrilové rukavice představují ideální alternativu k rukavicím 
vyrobeným z přírodního suroviny.

Nitrilové rukavice:

• neobsahují latexové proteiny – jsou bezpečné pro osoby citlivé na 

latex,

• mají na minimum snížený obsah chemických urychlovačů vulkani-

zace,

• díky svým vlastnostem tvoří dobrou bariéru pro chemické látky.

Minimalizovaný obsah chemických urychlovačů podstatně 
snižuje riziko vzniku alergie IV. typu.



Vysoce kvalitní nitrilové rukavice 
bez pudru – klasická nabídka, která 
se osvědčí téměř v jakýchkoliv 
podmínkách. Odolné proti průniku 
mikroorganismů: virů, plísní a bakterií.

Ochrona 
skóry uczulonej 
na lateks

NADČASOVÁ 
KLASIKA

OVĚŘENÁ KVALITA 
NA DOSAH RUKY 

NITRILOVÉ VYŠETŘOVACÍ A OCHRANNÉ RUKAVICE BEZ PUDRU

Mikrotextura s dodatečnou 
texturou na konečcích prstů.

Testované proti průniku vy-
braných cytostatik.

Bariéra proti virům, 
bakteriím a plísním 

potvrzená přísnými testy.

Testované pro styk 
s potravinami.
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• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 
k dispozici ve 3 barevných variantách: 
modré, fi alové a bílé

Klasické nitrilové 
rukavice bez pudru.

typ rukavic: vyšetřovací, ochranné, nesterilní

barva:

modrá 

fi alová 

bílá 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: mikrotextura s dodatečnou 
texturou na konečcích prstů

AQL: 1,0

MD – zdravotnický prostředek: třída I

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie III, typ B

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

odolnost proti cytostatikům*:

jednotkové / hromadné balení: 100 ks / 10 × 100 ks 
200 ks / 10 × 200 ks

velikosti: XS S M L XL

referenční číslo: 

 100 ks: RD300190 01-05

 200 ks: RD300960 01-05

 100 ks: RD301690 01-05

 200 ks: RD301680 01-05

 100 ks: RD301430 01-05

 200 ks: RD300970 01-05
* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

nitrylex® classic

DOSTUPNÉ VERZE BAREVNÉHO PROVEDENÍ

MODRÁ FIALOVÁ BÍLÁ

• Doporučeno pro oblasti použití:

Styk s vybranými 
chemikáliemi

Laboratoře Ošetřovatelská 
péče

Obvazování ran a 
výměna obvazu

Příprava pacienta 
k výkonu

19



MERCATOR nitrylex® classic long MERCATOR nitrylex

DELŠÍ A PEVNÉ NITRILOVÉ 
RUKAVICE PRO TY, KTEŘÍ 
KLADOU DŮRAZ NA VYSOKÝ 
STUPEŇ OCHRANY

NITRILOVÉ VYŠETŘOVACÍ A OCHRANNÉ RUKAVICE BEZ PUDRU

20

Nitrilové rukavice s dlouhou manžetou vyznačující 
se vysokou kvalitou. Texturovaný povrch umožňuje 
pevný úchop, a to i v mokrém prostředí. Rukavice 
silnější než standardní. Vyrábí se s využitím 
nejmodernějších technologií, a díky tomu vykazují 
vysokou pružnost a dobrou dotykovou citlivost bez 
snížení manuální preciznosti. MERCATOR nitrylex®

classic long je výrobek určený náročným uživatelům! 



Klasické nitrilové rukavice ve 
verzi s dlouhou manžetou, bez 
chemických urychlovačů.

typ rukavic: vyšetřovací, ochranné, nesterilní

barva: modrá   

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: texturovaný

AQL: 1,0

MD – zdravotnický prostředek: třída I

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie III, typ B

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

odolnost proti cytostatikům*:

jednotkové / hromadné balení: 100 ks / 10 × 100 ks

velikosti: S M L XL

referenční číslo: RD302550 02-05  

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

nitrylex® classic longnitrylex classic long
• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 

Dlouhá manžeta = 
vyšší stupeň bezpečnosti.

nitrylex® classic
• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 

texturovaný povrch = lepší úchop
Další varianta klasické nitrilové 
rukavice s texturovaným povrchem.

typ rukavic: vyšetřovací, ochranné, nesterilní

barva: modrá 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: texturovaný

AQL: 1,0

MD – zdravotnický prostředek: třída I

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie III, typ B

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

odolnost proti cytostatikům*:

jednotkové / hromadné balení: 100 ks / 10 × 100 ks
200 ks / 10 × 200 ks

velikosti: XS S M L XL

referenční číslo: 100 ks: RD303090 01-05
200 ks: RD303100 01-05
* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

Centrální 
sterilizace

Práce v mokrém 
prostředí

Kontakt s 
cytostatiky

Péče o ležícího 
pacienta

Hospice a domy 
sociálních služeb

• Doporučeno pro oblasti použití:

Styk s vybranými 
chemikáliemi

Laboratoře Práce v mokrém 
prostředí

Ošetřovatelská 
péče Infekční oddělení

• Doporučeno pro oblasti použití:
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Inovativní dávkovací systém 
pro rukavice typu Safe Pack
Speciální metoda skládání rukavic, která umožňuje dávkovat 
výrobek jednotlivě. Každé potažení rukavice za manžetu vy-
sune další rukavici, a minimalizuje tak riziko znečištění a/nebo 
kontaminace čistých rukavic.

nr
 re

f.:
 K

EU
R0

0
8 

NITRILOVÉ VYŠETŘOVACÍ A OCHRANNÉ RUKAVICE BEZ PUDRU

Proč stojí za to vybrat 
systém Safe Pack?

MINIMALIZACE RIZIKA 
ŘETĚZOVÉHO PŘENOSU NÁKAZ

ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 
PRACOVNÍHO PROSTORU

ÚSPORA – DÁVKOVÁNÍ PO JEDNÉ A 
RYCHLEJŠÍ NAVLÉKÁNÍ RUKAVIC

ZAJIŠTĚNÍ HYGIENY 
A BEZPEČNOSTI
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Možnost 
spojování 

jednotlivých 
držáků 

• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 
novátorský systém dávkování rukavic Safe Pack = 
vytahování rukavic za manžetu po jedné

nitrylex® one by one

Speciálně složené nitrilové 
rukavice bez pudru.

typ rukavic: vyšetřovací, ochranné, nesterilní

barva: modrá 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: mikrotextura s dodatečnou 
texturou na konečcích prstů

AQL: 1,0

MD – zdravotnický prostředek: třída I

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie III, typ B

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

odolnost proti cytostatikům*:

jednotkové / hromadné balení: 200 ks / 10 × 200 ks

velikosti: S M L XL

referenční číslo: RD301240 02-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

• Doporučeno pro oblasti použití:

Neonatologická 
a pediatrická 
oddělení

Výkony spojené s 
přístupem k cévám

Onkologická 
oddělení

Ošetřovatelská 
péče Infekční oddělení
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MERCATOR nitrylex® beFree jsou rukavice:
▪ bez pudru, bez latexu,
▪ bez chemických urychlovačů, 
▪ bez síry. 

nitrylex® beFree

* USA FDA Food and Drug Administration -
Americká vládní instituce Food and Drug Administration

ASTM F 1671, 
ISO 16604
rukavice odolné proti průniku 
virů a krevních patogenů

EN 455-1,
EN ISO 374-2
rukavice odolné proti 
průniku bakterií a plísní na 
úrovni AQL 1.0

ASTM D 6978
rukavice odolné proti 
průniku  cytostatik

KLINICKY 
POTVRZENO

snižuje alergii 
I. a IV. typu zajištěním 
účinné ochrany

STOP 
ALERGIÍM
patentované řešení pro 
nejcitlivější uživatele díky 
technologii LOW DERMA™

LÍDR 
V TECHNOLOGIÍCH

první americké osvědčení FDA 
vydané pro technologii LOW DERMA™ 
u zdravotnických rukavic

NITRILOVÉ VYŠETŘOVACÍ A OCHRANNÉ RUKAVICE BEZ PUDRU



nitrylex® beFree
• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 

určené pro alergiky a osoby 
s citlivou pokožkou rukou

Nitrilové rukavice bez chemických 
urychlovačů, které prošly klinickými 
testy Modifi kovaný Draize test

typ rukavic: vyšetřovací, ochranné, nesterilní

barva: modrá 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: mikrotextura s dodatečnou 
texturou na konečcích prstů

AQL: 1,0

MD – zdravotnický prostředek: třída I

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie III, typ C

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

odolnost proti cytostatikům*:

jednotkové / hromadné balení: 100 ks / 10 × 100 ks

velikosti: XS S M L XL

referenční číslo: RD300830 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 
určené pro osoby s citlivou pokožkou 
rukou, které potřebují zvýšenou ochranu v 
podobě prodloužené manžety

nitrylex® beFree long
Dlouhé nitrilové rukavice bez 
chemických urychlovačů, 
které prošly klinickými testy 
Modifi kovaný Draize test

typ rukavic: vyšetřovací, ochranné, nesterilní

barva: modrá 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: mikrotextura s dodatečnou 
texturou na konečcích prstů

AQL: 1,0

MD – zdravotnický prostředek: třída I

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie III, typ C

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

odolnost proti cytostatikům*:

jednotkové / hromadné balení: 100 ks / 10 × 100 ks

velikosti: S M L XL

referenční číslo: RD302290 02-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

určené pro osoby s citlivou pokožkou 
rukou, které potřebují zvýšenou ochranu v 
podobě prodloužené manžetypodobě prodloužené manžety

• Doporučeno pro oblasti použití:

Péče o ležícího 
pacienta

Gynekologická 
vyšetření

Ochrana rukou u 
osob s alergickými 
problémy

Kontakt s 
cytostatiky

Endoskopická 
pracoviště

• Doporučeno pro oblasti použití:

Stomatologie
Neonatologická 
a pediatrická 
oddělení

Ochrana rukou 
u osob s alergickými 
problémy

Geriatrická 
oddělení

Onkologická 
oddělení
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NITRILOVÉ VYŠETŘOVACÍ A OCHRANNÉ RUKAVICE BEZ PUDRU

nitrylex® complete
Nitrilové rukavice bez pudru. 
Delší než standardní. Výjimečný 
cit, dotyková citlivost a 
pracovní preciznost.

typ rukavic: vyšetřovací, ochranné, nesterilní

barva: fi alová 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: mikrotextura s dodatečnou 
texturou na konečcích prstů

AQL: 0,65

MD – zdravotnický prostředek: třída I

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie III, typ B

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

odolnost proti cytostatikům*:

jednotkové / hromadné balení: 100 ks / 10 × 100 ks

velikosti: XS S M L XL

referenční číslo: RD301020 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 
silnější a delší než standardní rukavice = 
vysoký stupeň bezpečnosti rukou i zápěstí.

nitrylex® high risk
Nitrilové rukavice bez pudru pro vysoce 
rizikové výkony podle kat. III OOP.

typ rukavic: vyšetřovací, ochranné, nesterilní

barva: oranžová 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: texturovaný

AQL: 1,0

MD – zdravotnický prostředek: třída I

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie III, typ B

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

odolnost proti cytostatikům*:

jednotkové / hromadné balení: 100 ks / 10 × 100 ks

velikosti: S M L XL

referenční číslo: RD300010 02-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

silnější a delší než standardní rukavice = 
vysoký stupeň bezpečnosti rukou i zápěstí.vysoký stupeň bezpečnosti rukou i zápěstí.

• Doporučeno pro oblasti použití:

Dekontaminace ploch 
znečištěných potenciálně 
infekčním materiálem

Ošetřovatelská 
péče

Centrální 
sterilizace

Vyšetření 
per rectum

Přeprava 
zdravotnického 
odpadu

Odběr a příprava 
biologického materiálu k 
analytickému vyšetření

Výkony spojené s 
přístupem k cévám

Styk s vybranými 
chemikáliemi Stomatologie

Ošetřovatelská 
péče

• Doporučeno pro oblasti použití:

• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 
precizní způsob složení rukavic a 
konstrukce obalu umožňující vyjímat 
rukavice za manžetu po jedné
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• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 
růžová barva

nitrylex® pink
Nitrilové rukavice bez pudru.

typ rukavic: vyšetřovací, ochranné, nesterilní

barva: růžová 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: mikrotextura s dodatečnou 
texturou na konečcích prstů

AQL: 1,0 nebo 1,5

MD – zdravotnický prostředek: třída I

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie III, typ B

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

odolnost proti cytostatikům*:

jednotkové / hromadné balení: 100 ks / 10 × 100 ks

velikosti: XS S M L XL

referenční číslo: RD301440 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

nitrylex® green
• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 

uklidňující zelená barva
Nitrilové rukavice bez pudru.

typ rukavic: vyšetřovací, ochranné, nesterilní

barva: zelená (mátová) 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: texturovaný

AQL: 1,0 nebo 1,5

MD – zdravotnický prostředek: třída I

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie III, typ B

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

odolnost proti cytostatikům*:

jednotkové / hromadné balení: 100 ks / 10 × 100 ks

velikosti: XS S M L XL

referenční číslo: RD3013080 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

Podávání injekcí Ošetřovatelská 
péče, diagnostika

Neonatologická 
a pediatrická 
oddělení

Estetická medicína Stomatologia

• Doporučeno pro oblasti použití:

Ošetřovatelská 
péče

Neonatologická 
a pediatrická 
oddělení

Stomatologie Infekční oddělení Laboratoře

• Doporučeno pro oblasti použití:
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nitrylex® black
• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 

černá krycí barva
Nitrilové rukavice bez pudru.

typ rukavic: vyšetřovací, ochranné, nesterilní

barva: černá 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: mikrotextura s dodatečnou 
texturou na konečcích prstů

AQL: 1,0 nebo 1,5

MD – zdravotnický prostředek: třída I

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie III, typ B

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

odolnost proti cytostatikům*:

jednotkové / hromadné balení: 100 ks / 10 × 100 ks

velikosti: XS S M L XL

referenční číslo: RD301040 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

• Doporučeno pro oblasti použití:

Veterinářství Hygiena a 
sanitace práce Stomatologie Styk s potravinami Estetická medicína
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• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 
měkké a pružné, doporučovány 
pro osoby citlivé na latex

® simple nitrile
Nitrilové ochranné rukavice.

typ rukavic: ochranné, nesterilní

barva: modrá

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: mikrotextura s dodatečnou 
texturou na konečcích prstů

MD – zdravotnický prostředek:

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie I

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

schválené pro styk s potravinami

jednotkové / hromadné balení: 100 ks / 10 × 100 ks

velikosti: XS S M L XL

referenční číslo: RP300030 01-05_0002

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

nitrylex® magenta
• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 

výrazná barva magenta
Nitrilové rukavice bez pudru.

typ rukavic: vyšetřovací, nesterilní

barva: magenta 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: texturovaný

AQL: 1,5

MD – zdravotnický prostředek: třída I

PPE – osobní ochranný prostředek:

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

odolnost proti cytostatikům*:

jednotkové / hromadné balení: 100 ks / 10 × 100 ks

velikosti: XS S M L XL

referenční číslo: RD303000 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

NITRILOVÉ OCHRANNÉ RUKAVICE BEZ PUDRU

• Doporučeno pro oblasti použití:

!  Limitovaný počet kusů výrobku.

Hygiena a 
sanitace práceStyk s potravinami

• Doporučeno pro oblasti použití:

Ošetřovatelská 
péče, diagnostika

Neonatologická 
a pediatrická 
oddělení

Estetická 
medicína

Stomatologie
Veterinářství

Stomatologie
Veterinářství
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VINYLOVÉ 
RUKAVICE
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Vinyl je jedním z  PVC plastů. Polyvinylchlorid (PVC) má díky svým 
vlastnostem široké uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích.

Vinylové rukavice jsou šetrné ke kůži uživatelů se sklonem k 
alergiím I. a IV. typu.

PREMIUMECONOMY

ROZDĚLENÍ RUKAVIC

STANDARD



VINYLOVÁ 
ZDRAVOTNICKÁ 
BARIÉRA

32

VINYLOVÉ VYŠETŘOVACÍ A OCHRANNÉ RUKAVICE

Bez pudru

Vinylové

Testované 
pro styk 

s potravinami

Transparentní 
barva

Hladký povrch 

Bariéra proti virům, 
bakteriím a plísním 

potvrzená přísnými testy



 hybrid+
• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 

syntetické rukavice ve vinyl-nitrilové formuli
Vinylové rukavice bez pudru

typ rukavic: vyšetřovací, ochranné, nesterilní

barva: modrá (krycí) 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: hladký

AQL: 1,5

MD – zdravotnický prostředek: třída I

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie III, typ B

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

odolnost proti cytostatikům*:

jednotkové / hromadné balení: 100 ks / 10 × 100 ks

velikosti: XS S M L XL

referenční číslo: RD202590 01-05

vinylex® powder-free 
• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 

bez pudrového přípravku 
= snížené riziko alergických reakcí

Vinylové rukavice bez pudru

typ rukavic: vyšetřovací, ochranné, nesterilní

barva: transparentní 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: hladký

AQL: 1,5

MD – zdravotnický prostředek: třída I

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie III, typ C

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

odolnost proti cytostatikům*:

jednotkové / hromadné balení: 100 ks / 10 × 100 ks

velikosti: XS S M L XL

referenční číslo: RD200180 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

• Doporučeno pro oblasti použití:

!  Výrobek je dostupný v nabídce do vyčerpání zásob.

Veterinářství Hygiena a 
sanitace práce

Estetická 
medicína Podávání léků Ošetřovatelská 

péče, diagnostika

• Doporučeno pro oblasti použití:

Veterinářství Styk s potravinami Hygiena a 
sanitární práce 

Drobné montážní 
práce Převoz pacienta

33



 simple vinyl (pp)
Vinylové, pudrované, 
transparentní ochranné 
rukavice.

typ rukavic: ochranné, nesterilní

barva: transparentní 

vnitřní povrch: pudrované

vnější povrch: hladký

MD – zdravotnický prostředek:

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie I

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

schválené pro styk s potravinami:

jednotkové / hromadné balení: 100 ks / 10 × 100 ks

velikosti: XS S M L XL

referenční číslo: RP210150 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

 simple vinyl (pf)
• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 

bez pudrového přípravku 
= snížené riziko alergických reakcí

Transparentní vinylové 
ochranné rukavice bez 
pudru, nezdravotnické.

typ rukavic: ochranné, nesterilní

barva: transparentní 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: hladký

MD – zdravotnický prostředek:

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie I

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

schválené pro styk s potravinami:

jednotkové / hromadné balení: 100 ks / 10 × 100 ks

velikosti: XS S M L XL

referenční číslo: RP200160 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

• Doporučeno pro oblasti použití:

!  Výrobek je dostupný v nabídce do vyčerpání zásob.

Hygiena a 
sanitární práce Styk s potravinami

• Doporučeno pro oblasti použití:

!  Výrobek je dostupný v nabídce do vyčerpání zásob.

Hygiena a 
sanitární práce Styk s potravinami

• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 
snadnější navlékání díky přidání pudrového 
přípravku
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VINYLOVÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

silvie.vedralova
Sticky Note
Upozornění: produkty na straně 34 a 35 nejsou v nabídce.



• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 
modrá barva – vhodná pro styk s potravinami

 simple vinyl (pf blue)
Vinylové ochranné rukavice 
modré barvy.

typ rukavic: ochranné, nesterilní

barva: modrá 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: hladký

MD – zdravotnický prostředek:

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie I

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

schválené pro styk s potravinami:

jednotkové / hromadné balení: 100 ks / 10 × 100 ks

velikosti: XS S M L XL

referenční číslo: P200170 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 
rukavice v matné černé barvě

 simple vinyl (pf black)

• Doporučeno pro oblasti použití:

!  VVýrobek je dostupný na objednávku.

Hygiena a 
sanitární práce Styk s potravinami

Vinylové rukavice v černé krycí barvě.

typ rukavic: ochranné, nesterilní

barva: černá 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: hladký

MD – zdravotnický prostředek:

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie I

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

schválené pro styk s potravinami:

jednotkové / hromadné balení: 100 ks / 10 × 100 ks

velikosti: XS S M L XL

referenční číslo: RP200180 01-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

• Doporučeno pro oblasti použití:

Hygiena a 
sanitární práce 

Styk s 
potravinami
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ODVĚTVÍ
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OCHRANNÉ  
RUKAVICE 
PODLE POUŽITÍ 
V KONKRÉTNÍM 
ODVĚTVÍ

Rukavice jako osobní ochranný prostředek (ochranné rukavice) slouží 
k ochraně rukou proti nežádoucím nebo zdraví škodlivým vnějším fak-
torům.

Průmyslové a ochranné rukavice:

• chrání před škodlivými účinky čisticích přípravků  

a slabších saponátů,

• zajišťují bezpečnost při práci spojené se zneškodněním odpadu,

• chrání proti oděrům a malému poranění při prováděných pracech,

• zajišťují hygienickou ochranu proti kontaminaci rukou,

• zvyšují bezpečnost práce při styku s kluzkými a mokrými předměty.

Ochranné rukavice určené pro technické a provozní práce se vyznačují 
výrazně vyšší odolností proti mechanickému poškození. Jsou minimálně 
dvakrát silnější než klasické rukavice.
Delší manžeta (min. 29,5 cm) chrání nejen ruce, ale také předloktí. Výrazná 
textura ve tvaru diamantu na vnějším povrchu rukavic zvyšuje třecí sílu a 
zajišťuje stabilní úchop, zejména v mastném a mokrém prostředí.
Ochranné rukavice jsou určeny mj. pro elektrikáře, instalatéry, údržbáře, 
zámečníky a truhláře, pracovníky ve stavebnictví, technické a provozní 
pracovníky, pracovníky v hygieně, v technických službách apod.

PREMIUMECONOMY

ROZDĚLENÍ RUKAVIC

STANDARD

TuningTěžký průmysl

DOPORUČENÉ PRO ODVĚTVÍ:

Chemický průmyslAutomotive

Zemědělství, zahradnictví

Sběr ovoce a zeleniny

LakýrnictvíMechanika

Autovýroba

Konstrukce

KutilovéPrůmysl



Pevný úchop,  přesnost, odolnost 
proti vybraným chemikáliím.

38

2x silnější 
než standardní 

rukavice

Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci v náročném prostředí

Odolné proti 
vybraným chemikáliím, 
a také virům, bakteriím 

a plísním

Ovládání 
mobilních zařízení

Schválené pro 
styk s potravinami 

Revoluční 3D textura ve tvaru 
diamantu:

 zajišťuje stabilní a pevný úchop, a to 
i v náročném pracovním prostředí

 zabraňuje pocení rukou při 
používání

Schválené pro 
styk s potravinami 

Pružné a vysoce odolné 
proti roztažení
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• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 
snadné navlékání rukavic a pevný úchop díky 
speciální textuře ve tvaru diamantu, a to i v 
mastném a mokrém prostředí, umožňuje ovládat 
zařízení s dotykovými displeji

Černé nitrilové rukavice s revoluční 
texturou ve tvaru diamantu

typ rukavic: ochranné, nesterilní

barva: černá 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: diamantová 3D textura

AQL: 1,5

MD – zdravotnický prostředek:

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie III, typ B

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

schválené pro styk s potravinami:

jednotkové / hromadné balení: 50 ks / 10 × 50 ks

velikosti: M L XL XXL

referenční číslo: RP300230 03-06_0001

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 
modrá barva – jednoduše rozlišitelné rukavice určené 
pro styk s potravinami, snadné navlékání a pevný 
úchop, umožňují ovládat zařízení s dotykovými displeji

Modré nitrilové rukavice s revoluční 
texturou ve tvaru diamantu.

typ rukavic: ochranné, nesterilní

barva: modrá 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: diamantová 3D textura

AQL: 1,5

MD – zdravotnický prostředek:

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie III, typ B

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

schválené pro styk s potravinami:

jednotkové / hromadné balení: 50 ks / 10 × 50 ks

velikosti: S M L XL XXL

referenční číslo: RP300300 02-06_0001

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

 gogrip blue

 gogrip black

mastném a mokrém prostředí, umožňuje ovládat mastném a mokrém prostředí, umožňuje ovládat 
zařízení s dotykovými displeji

pro styk s potravinami, snadné navlékání a pevný 
úchop, umožňují ovládat zařízení s dotykovými displejiúchop, umožňují ovládat zařízení s dotykovými displeji

2x silnější 
než standardní rukavice – 
tloušťka 0,18 mm (fi nger)

2x silnější než standardní
rukavice – tloušťka 
0,18 mm (fi nger)

• Wskazane do stosowania w branżach: 

Masný 
a rybný 
průmysl 

Mlékárenský 
průmysl 

Výroba 
nápojů

Pekařská a 
cukrářská 
výroba 

Zpracování 
ovoce a 
zeleniny 

Výroba 
mražených 
potravin

• Vhodné pro použití v odvětvích: 

Autovýroba Konstrukce Montáže Průmysl Mechanika Kutilové
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3x silnější 
než standardní 

rukavice

Dobře viditelná, výrazná barva 
vyjímající se v každém prostředí

Odolné vůči 
vybraným chemikáliím 

(typ B)

Ovládání 
mobilních zařízení

Vysoká kvalita 
a odolnost 

Revoluční 3D textura ve tvaru diamantu:

 zajišťuje stabilní a pevný úchop, a to i v 
náročném pracovním prostředí

 zabraňuje pocení rukou při používání

Vysoká kvalita 
a odolnost 

Pevnost a odolnosturčená 
specialistům
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Oranžové nitrilové rukavice s 
revoluční texturou ve tvaru diamantu.

typ rukavic: ochranné, nesterilní

barva: oranžová 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: diamantová 3D textura

AQL: 1,5

MD – zdravotnický prostředek:

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie III, typ B

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

schválené pro styk s potravinami:

jednotkové / hromadné balení: 50 ks / 10 × 50 ks

velikosti: M L XL XXL

referenční číslo: RP300250 03-06_0001

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 
3x silnější než standardní rukavice – dodatečná 
ochrana při současném ovládání zařízení s 
dotykovými displeji

Jedinečné zelené nitrilové 
rukavice s revoluční strukturou 
ve tvaru diamantu

typ rukavic: ochranné, nesterilní

barva: zelená 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: diamantová 3D textura

AQL: 1,5

MD – zdravotnický prostředek:

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie III, typ B

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

schválené pro styk s potravinami:

jednotkové / hromadné balení: 50 ks / 10 × 50 ks

velikosti: M L XL XXL

referenční číslo: RP300290 03-06_0001

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

 gogrip green

 gogrip orange
• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 

3x silnější než standardní rukavice – 
dodatečná ochrana s možností zároveň ovládat zařízení s 
dotykovými displeji

3x silnější než standardní 
rukavice rukavice – 
tloušťka 0,26 mm (fi nger)

• Vhodné pro použití v odvětvích: 

3x silnější než standardní 
rukavice rukavice – 
tloušťka  0,26 mm (fi nger)

Zemědělství, 
zahradnictví

Sběr ovoce 
a zeleniny Automotive Chemický průmysl Kutilové

• Vhodné pro použití v odvětvích: 

Automotive Těžký průmysl Lakýrnictví Chemický průmyslTuning
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ideall® yellow
• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 

anatomický tvar – rozlišení pravé a levé 
rukavice

Průmyslové rukavice jsou 
vyrobené ze žlutého přírodního 
kaučuku – latexu.

typ rukavic: ochranné, nesterilní

barva: žlutá 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch: fl okování 

MD – zdravotnický prostředek:

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie I

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

schválené pro styk s potravinami*:

jednotkové / hromadné balení: 1 pár / 240 párů

velikosti: S M L XL

referenční číslo: RG100040 02-05

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

 high protect
• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 

silné, chemicky odolné nitrilové rukavice vytvořené pro 
profesionály, s nejvyšším stupněm ochrany – kat. III, typ 
A. Vyhovují normě EN 388.

Nitrilové rukavice s nejvyšším 
stupněm odolnosti proti chemikáliím.

typ rukavic: ochranné, nesterilní

barva: modrá 

vnitřní povrch: bavlněná podšívka

vnější povrch: textura v úchopové části

AQL: 1,0

MD – zdravotnický prostředek:

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie III, typ A

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

schválené pro styk s potravinami:

jednotkové / hromadné balení: 1 pár, 24 páry/display, 
96 párů/krabice 

velikosti: S M L XL XXL

referenční číslo: RP300222 02-06

* seznamte se s podrobnou zprávou o zkouškách

Styk s potravinami Úklidové práceHygiena 
a sanitace práce

• Doporučeno pro oblasti použití:

• Doporučeno pro oblasti použití:

Průmysl Úklidové 
práce

Chemická 
výroba

Vhodné pro 
instalatéry, 
elektrikáře

Styk s 
potravinami

Zpracování 
ovoce a 
zeleniny 
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ideall® NITRILE MOTO
• ROZLIŠOVACÍ VLASTNOST: 

rukavice delší a přitom silnější než 
standardní 

ideall® nitrile moto jsou nejpevnější 
rukavice v naší nabídce.

typ rukavic: ochranné, nesterilní

barva: černá 

vnitřní povrch: bez pudru

vnější povrch:
texturované na celém povrchu 
s dodatečnou texturou 
na konečcích prstů

MD – zdravotnický prostředek:

PPE – osobní ochranný prostředek: kategorie I

odolnost proti bakteriím a plísním:

odolnost proti virům:

odolnost proti chemikáliím*:

schválené pro styk s potravinami:

jednotkové / hromadné balení: 100 ks / 10 × 100 ks

velikosti: M L XL XXL

referenční číslo: RD301870 03-06

* Zapoznaj się ze szczegółowym raportem badań

NITRILOVÉ RUKAVICE 
VYTVOŘENÉ PRO 
SPECIÁLNÍ ÚKOLY

33 cm

Styk s potravinamiPrůmyslAutomobilový 
průmysl

Drobné montážní 
práce

Hygiena a 
sanitární
práce

• Doporučeno pro oblasti použití:
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ERGONOMICKÉ 
VÝROBKY –
DRŽÁKY NA OBALY 
S RUKAVICEMI
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ERGONOMICKÉ 
VÝROBKY –
DRŽÁKY NA OBALY 
S RUKAVICEMI

Abychom vyšli vstříc potřebám uživatelů rukavic, kteří ocení 
ergonomicky uspořádaný pracovní prostor, připravili jsme 
nabídku držáků a košíků na vyšetřovací rukavice.

Držáky se montují na stěnu a díky tomu 
můžeme ušetřit místo na pracovní desce. Držák, který na des-
ce stojí, umožňuje snadnější vytahování rukavic z obalu.

Navrženo 
podle potřeb uživatelů

Typické vlastnosti našich držáků:

• praktické 

• snadné na montáž

• univerzální – vhodné pro většinu obalů rukavic dostupných na trhu

• hygienické – při vyjímání rukavic není nutné se dotýkat krabičky, a 

to významně omezuje kontaminaci.
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Držáky

4646

Konstrukce držáků 
umožňuje snadné mytí a 
dezinfekci jejich povrchu.

Držáky jsou určeny k montáži 
pomocí vrutů nebo montážní 
pásky bez nutnosti vrtání.

Držáky ve verzi s háčky 
usnadňují zavěšení obalů 
s rukavicemi na lůžko 
pacienta (při převozu) nebo 
na zákrokový vozík. 

Nástěnné držáky omezují 
kontaminaci obalů rukavic 
a přispívají k lepšímu 
uspořádání pracovní desky.

Široký výběr držáků vhodný 
pro většinu obalů rukavic 
dostupných na trhu.

Držáky v bílé barvě vyrobené z 
ocelových drátů nebo plastové 
v různých variantách.
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Pečujte s námi o Vaše pracoviště

Vyberte si vhodné nástěnné držáky, které umožňují snadné
a rychlé vyjímání rukavic při provádění prací.

Základní kovové držáky
Držáky v bílé barvě vyrobené z ocelových drátů s montážním plíškem.

Držáky typu Safe Pack
Držáky určené pro rukavice vytahované po jedné, balené v systému dávkování Safe Pack. Kompatibilní s ru-
kavicemi MERCATOR nitrylex® one by one.

plastový držák Safe Pack držák Safe Pack jednotlivý / trojitý držák Safe Pack na lištu Modura

Materiál plast ocel ocel

Rozlišovací vlastnost • modulový držák umožňující 
spojovat držáky dohromady

• omezení kontaminace

• umožňuje ušetřit pracovní plochu
• omezení kontaminace

• nevyžaduje montáž ani vrtání
• možnost zavěšení na 

zdravotnické stativy

Referenční č. KEUR010 KEUR007 / KEUR008 KEUR012

držák jednotlivý / trojitý přepravní háčky držák na lištu Modura

Materiál ocel ocel ocel

Rozlišovací vlastnost • umožňuje šetřit pracovní 
plochu na pracovišti

• KEUR001 – možnost připojení 
přepravních háčků

• háčky pro držák KEUR001, 
umožňují využít držák k přepravě

• možnost zavěšení na lůžko 
nebo zákrokový vozík

• nevyžaduje montáž ani vrtání
• možnost zavěšení na 

zdravotnické stativy

Referenční č. KEUR001 / KEUR004 KEUR005 KEUR011
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Jak se nasazují rukavice?

Vytáhněte jednu rukavici z obalu tak, 
že ji potáhnete za manžetu.1

Držte rukavici za manžetu a nasaďte ji, 
aniž byste se dotkli její pracovní plochy, 
na opačnou ruku vůči té, kterou jste 
vytáhli rukavici z obalu. 

2

Natáhněte rukavici na ruku.3 Vytáhněte druhou rukavici rukou, na 
které již máte nasazenou rukavici.

4

Hotovo!6Nasaďte rukavici na ruku 
a rovnoměrně ji rozložte.

5

48

K vyjmutí rukavic přistupujeme po provedení hygieny rukou.

Nezapomeňte!!
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Jak se sundávají rukavice?

Po sundání rukavic opět přistoupíme k hygieně rukou. 

Nezapomeňte!!

Uchopte rukavici prstem druhé ruky 
na úrovni manžety.1 Rukavici shrňte do půlky ruky.2

Druhou rukavici uchopte za její vnější 
okraj.

3 Při sundávání rukavic stahujte rukavice 
na rub.

4

Se sundanými rukavicemi nakládejte 
jako se zdravotnickým odpadem!6Uchopte obě rukavice, aniž byste se 

dotkli kontaminované plochy rukavic.
5
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DEJTE 
VIRŮM 

KOŠEM

VYHAZUJTE JE POUZE A VÝHRADNĚ
DO NÁDOBY VHODNÉ PRO DANÝ 

DRUH ZNEČIŠTĚNÍ.

NEVYHAZUJTE POUŽITÉ RUKAVICE 
DO NÁDOB S BĚŽNÝM ODPADEM.
MOHOU SE STÁT ZDROJEM NÁKAZY 

PRO DRUHÉ.

A NEZAPOMEŇTE – POUŽITÉ RUKAVICE 
JSOU VŽDY KONTAMINOVANÝ 

ZDRAVOTNICKÝ ODPAD
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Sídlo společnosti

ul. Heleny Modrzejewskiej 30
31-327 Kraków Polsko
tel. +48 12 66 55 400
fax +48 12 66 55 415
e-mail: medical@mercatormedical.eu

Mercator Medical s.r.o. 

Vídeňská 153/119b 
619 00 Brno, Česká republika 
Tel.: +420 544 509 091 
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