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Przeznaczenie: Nitrylowe rękawice diagnostyczne przeznaczone są do noszenia na rękach 

personelu medycznego i pokrewnego, aby zapobiec skażeniu między personelem medycznym a 

ciałem pacjenta. Są to produkty jednorazowe, bezpudrowe, niesterylne.

KS-ST RT021
należą do:

● Klasy I zgodnie z Załącznikiem VIII Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów 

medycznych

● Kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony 

indywidualnej

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 o 

wyrobach medycznych oraz Rozporządzenia (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony 

indywidualnej oraz z następującymi normami zharmonizowanymi i wspólnymi specyfikacjami:

EN ISO 13485 :2016 Wyroby medyczne — Systemy zarządzania jakością — Wymagania do celów 

przepisów prawnych

EN ISO 14971 :2019 Wyroby medyczne — Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów 

medycznych

EN 1041 :2008 Informacje dostarczone przez wytwórcę wyrobów medycznych

EN ISO 15223-1 :2016 Wyroby medyczne — Symbole do stosowania na etykietach wyrobów 

medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach — Część 1: Wymagania 

ogólne

EN 455-1:2020 Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 1: Wymagania i badania na 

nieobecność dziur
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deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że następujące 
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EN 455-2:2015 Rękawice medyczne jednorazowego użytku — Część 2: Wymagania i badania 

dotyczące właściwości fizycznych

EN 455-3:2015 Rękawice medyczne jednorazowego użytku – Część 3: Wymagania i badania w 

ocenie biologicznej

EN 455-4: 2009 Rękawice medyczne jednorazowego użytku — Część 4: Wymagania i badania 

dotyczące wyznaczania okresu trwałości

EN ISO 21420 :2020 Rękawice ochronne — wymagania ogólne i metody badań

EN ISO 374-1 :2016+A1 :2018 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami 

chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące skuteczności w 

zakresie ryzyka chemicznego

EN ISO 374-5 :2016 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i 

mikroorganizmami -- Część 5: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka przenikania 

mikroorganizmów

Produkty podlegają procedurze oceny zgodności z typem w oparciu o Moduł C2 pod nadzorem 

jednostki notyfikowanej 2777 SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, 

Dublin D15 YN2p Ireland, oraz posiadają Certyfikat Badania Typu EU nr 2777/15747-02/E00-00. 

Rękawice Typu C zgodnie z normą ISO 374-1 :2016.
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