
REFLEXX S.P.A. UNIPERSONALE VIA PASSERI, 2  46019 VIADANA (MN) | TEL. + 39 0375 758891 

Cap.Soc. 1.200.000 € (i.v.) | PIVA  02085450209 | M5UXCR1 | R.E.A. 223166 | info@reflexx.com www.reflexx.com

INFORMATIVNI LIST 
Ime: REFLEXX 40 Datum: 19. 1. 2023 Rev: 016

PROIZVAJALEC 

REFLEXX SpA 

Via Passeri, 2    46019 VIADANA (MN) 

Tel.: + 39 0375 758891 Faks: + 39 0375 464504 info@reflexx.com 

www.reflexx.com

SKLADNOST IN UČINKOVITOST 
Osebna carovalna oprema kat. III 

0465 ANCI_CIMAC, Via Aguzzafame, 60/b 27029 Vigevano (PV)
Uredba Eu 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 TIP C - EN ISO 374-5:2016 - EN 374-2:2014 - EN 420:2003 + A1 2009 

Medicinski pripomoček

Uredba EU 2017/745 - EN 455 1,2,3 & 4 
(CND T010201 NEKIRURŠKE ROKAVICE IZ LATEKSA)  

Uredba ES 1935/2004 – Uredba EU 10/2011 – Min. odlok 21/03/73. Glede tovrstne uporabe natančno 
preberite izjavo o primernosti za stik z živili (DICA). 

TVEGANJA, PRED KATERIMI JE OVO ZASNOVANA ZA ZAŠČITO: 

OPIS: ■ rokavice s pudrom za enkratno uporabo za preglede, ne-sterilne ■ Material: naravni lateks ■ 
Oblika: obojestranske; pet prstov, zavihana manšeta ■ Barva: bela ■ Značilnost: gladka površina ■ 
Pakiranje: 100 kosov/škatlico; 10 škatlic/škatla ■ ISO 2859: AQL 1.5 (stopnja G1) brez lukenj; AQL 2.5 
(stopnja G1) večje napake; AQL 4 (stopnja G1) manjše napake

VELIKOSTI 

Koda/Številka 
Dolžina, min(mm) Širina, 

(±5 mm) 

R40/ XS (6)   

R40/ S (7) 240 85 

R40/ M (8) 240 95 

R40/ L (9) 240 106 

R40/ XL (10) 240 116 

Debelina
mm 

Dlan (+/- 0,02) 0,09 

EN 455-
2:2009/A1 

Natezna trdnost 6 N  

EN ISO 3741:2016 

Kemična sestava: 

EN 165231:2015 TIP C EN 3744:2013 

KODA 
Stopnja 

učinkovitosti 

Prebojni čas % razgradnje 

Natrijev hidroksid 40% K 3 >60’ 5% 

EN ISO 
374-5:2016 

Zaščita pred 
mikroorganizmi 

(bakterije in 
glivice)  

Virusna 
zaščita  
 ISO 

16604:2004 
opravljeno opravljeno 

KODA Zaščita 
K Natrijev hidroksid 40% CAS:1310-73-2 Zaščita pri uporabi anorganskih baz 
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PRIPOROČILA ZA UPORABO Večnamenska rokavica za zaščito rok in/ali ravnanje z izdelki in je 

namenjena tudi splošni uporabi ■ Podane informacije ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na 
delovnem mestu in razlikovanje med zmesmi in čistimi kemičnimi snovmi ■ Kemična odpornost je 
bila ocenjena v laboratorijskih pogojih samo z vzorci, ki so bili odvzeti izključno z dlani (razen v 
primerih, ko je rokavica enaka ali večja od 400 mm – kjer je predmet preizkusa tudi manšeta) in se 
nanaša samo na kemično testiranje. Ta se morda razlikuje, če se kemična snov uporablja v obliki 
zmesi ■ Priporočamo, da preverite, ali so rokavice primerne za predvideno uporabo, ker se lahko 
pogoji na delovnem mestu razlikujejo od tipskega preizkusa glede na temperaturo, obrabo in 
razgradnjo. ■ Pri uporabi lahko zaščitne rokavice zagotavljajo manjšo odpornost proti nevarnim 
kemikalijam zaradi sprememb fizikalnih lastnosti. Premiki, luknje, odrgnine, razgradnja, ki so 
nastali zaradi stika s kemikalijami itd. lahko občutno skrajšajo dejanski čas uporabe. Pri korozivnih 
kemikalijah je razgradnja lahko najpomembnejši dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri izbiri 
rokavic, ki so odporne na kemikalije. ■ Pred uporabo preglejte rokavice, če so prisotne morebitne 
napake ali nepopolnosti ■ Prebojna odpornost je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih in se 
nanaša samo na testirani vzorec ■ OPOZORILA Pred uporabo izdelek preizkusite v dejanskih 

okoliščinah uporabe ■ Rokavica je pripomoček, ki je podvržen obrabi, zato je priporočljiva pogosta menjava 
in v vseh primerih, ko opazite nepravilnosti. ■ Rokavice nosite na suhih in čistih rokah ■ Izdelek vsebuje 
naravni lateks, ki lahko povzroči alergijske reakcije tipa I in IV zaradi preobčutljivosti. V primeru reakcije 
prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom ■ Uporabnik mora obvestiti proizvajalca in pristojni 
organ o kakršnihkoli incidentih, ki so se zgodili med uporabo varovalne opreme SKLADIŠČENJE IN 

ODLAGANJE Rokavice hranite v originalni embalaži na suhem mestu. ■ Ne izpostavljajte jih neposredni 
sončni svetlobi in virom toplote. ■ Rok uporabe je 3 leta od datuma izdelave, ki je naveden na prodajni 
embalaži in velja za pravilno shranjen izdelek. ■ Rokavice je treba odlagati v skladu z lokalnimi predpisi ■ 
Izjava o skladnosti je na voljo na www.reflexx.com


