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ANSELL Ê ECONOHANDS

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

A. Zastosowanie
Tej instrukcji użytkowania należy używać w powiązaniu ze szczegółowymi informacjami 
umieszczonymi na zamknięciu każdego opakowania lub w jego wnętrzu.
Niniejsze rękawice zostały zaprojektowane w celu zapewnienia rękom ochrony przed zagrożeniami 
minimalnymi, niemogącymi powodować nieodwracalnych uszkodzeń skóry noszącego. Ich projekt i 
oznakowanie odpowiadają wymogom Europejskiej Dyrektywy 89/686/EEC i wprowadzonym do niej 
zmianom. 
Rękawice oznaczone poniższym piktogramem, oznaczającym kontakt z żywnością, są również 
zgodne z europejskimi rozporządzeniami nr 1935/2004 i 2023/2006, a także z właściwymi przepisami 
krajowymi dotyczącymi materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 
Należy zadbać o to, by rękawice były wyłącznie używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Objaśnienie piktogramów:

Nadają się 
do użycia 
w kontakcie 
z żywnością

Celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wyników osiąganych przez rękawice oraz kopii 
Deklaracji Zgodności, prosimy skontaktować się z firmą Ansell.

B. Środki ostrożności dotyczące użytkowania
1. Przed użyciem należy sprawdzić, czy rękawice nie mają wad lub innych niedoskonałości. Jeśli 
podczas użytkowania rękawice zostały podarte lub przedziurawione, należy je natychmiast wyrzucić. 
W razie wątpliwości, rękawic nie używać, wziąć nową parę.
2. Unikać używania rękawic zabrudzonych od środka – mogą one wywołać podrażnienia prowadzące 
do zapalenia skóry lub poważniejszych urazów.
3. Skażone rękawice należy przed zdjęciem wyczyścić lub umyć.
4. Rękawic nie należy używać do ochrony przed ostrzami ząbkowanymi oraz tam, gdzie zachodzi 
ryzyko, że mogłyby się zaplątać w ruchome części maszyn.
5. Rękawice nie powinny mieć styczności z otwartym ogniem.
6. Nie wszystkie rękawice nadające się do użycia w kontakcie z żywnością mogą być używane z 
każdym rodzajem żywności. Niektóre rękawice mogą uwalniać zbyt wiele substancji do niektórych 
rodzajów żywności. Aby dowiedzieć się, jakie ograniczenia mogą mieć zastosowanie oraz przy jakich 
konkretnych rodzajach żywności można używać rękawic, należy zwrócić się o poradę do działu 
technicznego firmy Ansell lub zapoznać się z deklaracją firmy Ansell w sprawie zgodności produktu z 
normami dotyczącymi żywności. 
7. Jeśli rękawice są oznakowane, zadrukowane powierzchnie nie powinny stykać się z żywnością.

C. Składniki / Składniki niebezpieczne
Niektóre rękawice mogą zawierać składniki, o których wiadomo, iż mogą być ewentualną przyczyną 
alergii u uczulonych na nie osób, u których może się rozwinąć kontaktowe podrażnienie i/lub reakcja 
alergiczna.
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
Celem uzyskania dodatkowych informacji, prosimy skontaktować się z działem technicznym firmy 
Ansell.

D. Instrukcje utrzymania rękawic
Magazynowanie:  Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego; przechowywać 

w chłodnym i suchym miejscu.
 Nie wystawiać na działanie źródeł ozonu i otwartego ognia.

Czyszczenie:  Rękawice nie nadają się do prania.

E. Utylizacja rękawic
Używane rękawice mogą być zanieczyszczone zakaźnymi lub innymi niebezpiecznymi substancjami.
Należy się ich pozbywać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. Zakopywanie lub spalanie 
rękawic należy przeprowadzać w warunkach kontrolowanych.




