EU pidErmprotEct
wolnij skórę dłoni od alErgii

OpatentOwana technOlOgia

ochronnE i diagnostycznE rękawicE nitrylowE
z opatEntowaną tEchnologią low dErma™

Uwolnij dłoniE od alErgii
• solidna ochrona dla każdEgo typU skóry
• BEz pUdrU, BEz latEksU
• BEz akcElEratorów chEmicznych
• BEz siarki
• ochrona dla skóry rąk
• BEz wUlkanizatorów
• niEskazitElniE czystE jak kryształ

Poznaj wyjątkową ochronę dla skóry rąk.

Czy sądzisz, że
wybrałeś
odpowiednią ochronę dla rąk?
Nie mogę
pracować bez rękawic, a
alergia na skórze cały czas się
pogarsza.

Co myślą pracownicy
dotknięci alergiami?

Znów
musiałem pójść na
zwolnienie lekarskie przez moją
chorobę skóry. Co mogę
zrobić?

Pracownicy i pracodawcy często są
nieświadomi czynników, które wywołują choroby zawodowe skóry.
Powszechnie wiadomo, że noszenie
rękawic ochronnych może zapobiegać problemowi alergii wywoływanych
przez czynniki drażniące. Często dochodzi do sytuacji, kiedy to nieodpowiednio
dobrane rękawice są przyczyną problemów skórnych u osób pracujących
w rękawicach. Dzieje się tak ponieważ
niektóre alergeny zawarte w rękawicach również mogą wywołać zmiany skórne, takie jak typ I (alergia na białka lateksowe) i typ IV
(opóźnione kontaktowe zapalenie skóry).
Powody reakcji alergicznych na skórze
mogą być tak złożone, że nawet zmiana
lateksowych rękawic na nitrylowe może
ponownie wywołać nadwrażliwość typu
I, i nie powstrzymać nadwrażliwości typu
IV. Staje się to dużym wyzwaniem dla
wszystkich użytkowników, którzy podatni są na alergie. Ponadto, istnieje również ryzyko dla ludzi, którzy
jeszcze nie cierpią na żadną z alergii,
że nadwrażliwość zostanie wywołana poprzez powtarzający się kontakt
z alergenami z rękawic. Kiedy alergia

Co jest ze mną
nie tak? Wszędzie mnie
swędzi i mam wysypkę na
całym ciele.

Choroby skóry są jednymi z najczęstszych chorób
zawodowych. Według najnowszych danych Niemieckiego Zakładu Wypadkowych Ubezpieczeń Społecznych
(DGUV), w 2017 zostało zgłoszonych 21.063 przypadków
podejrzenia zawodowej choroby skóry. Jak niedawno
stwierdziło
Niemieckie
Stowarzyszenie
Lekarzy
Medycyny Pracy (VDBW), zawodowe choroby skóry są przodującą grupą wśród zgłaszanych
w Niemczech chorób zawodowych. Należą do nich m.
in. poważne lub powtarzające się egzemy skóry rąk jak
również reakcje alergiczne.
Źródło: Niemiecki Zakład Wypadkowych Ubezpieczeń Społecznych. (DGUV), statystyki
DGUV 2017, opublikowane w październiku 2018

zostanie już wywołana, użytkownicy mogą na nią cierpieć do końca
życia. Zapobieganie wystawianiu
skóry na kontakt z alergenami jest
najlepszym sposobem zapobiegania alergiom skórnym.
„Nie jesteś sam! Choroby skóry są
częścią chorób zawodowych”
Pomimo stałego zwracania uwagi
na kwestie zdrowotne, zawodowe
choroby skóry są nadal niedostrzegane. Połowa wszystkich przypadków chorób skóry występuje u
osób, które pracują w opiece
zdrowotnej. Konsekwencje chorób
skóry są poważne: w Niemczech,
w 2017 roku, wydanych zostało
102.2 milionów euro na rehabilitacje oraz zasiłki chorobowe dla
osób dotkniętych chorobami skóry.
Trzeba też wziąć pod uwagę kwestię społeczną. W wielu przypadkach,
szczególnie przy częstych nawrotach choroby, pracownik który
cierpi na chorobę skóry związaną
z
wykonywanym
zawodem,
jest zmuszony do zaprzestania pracy, a nawet może ją

stracić. Choroby skóry przyczyniają się do pogorszenia warunków
życia osób dotkniętych chorobą oraz
wzrostu kosztów dla pracodawcy, który
musi ponieść koszty absencji. Choroby
skóry generują również koszty dla ubezpieczycieli, którzy ponoszą koszty za
odszkodowania, leczenie i środki na
przekwalifikowania zawodowe. Traci
na tym prawie każdy sektor w ekonomii
i przedsiębiorstwie, od pracy zdalnej
do sektora usług. Szczególnie narażeni
są pracownicy: opieki zdrowotnej
i społecznej, przemysłu spożywczego i gastronomii, farmacji, fryzjerzy,
mechanicy,
pracownicy
przemysłu
budowlanego.
Co jest rozwiązaniem?
Odpowiednio
dobrane
rękawice!
Możesz znaleźć je u nas! Jednym
z najnowszych produktów AMPri są
rękawice epidermprOtect wyprodukowane bez substancji wspomagających
wulkanizację,
ochronne,
diagnostyczne, jednorazowe rękawice nitrylowe z patentem LowDerma.
Te rękawice są najlepszym wyborem
dla osób z nadwrażliwością na typowe wulkanizatory lub kontaktowym
zapaleniem skóry typu IV.

EpidErmprotEct
ochrona rąk w nowym wydaniu
OpatentOwana technOlOgia

Zastosowanie technologii Low Derma™ zapewni idealną ochronę dla osób z wrażliwą skórą rąk.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy i zdrowie pracownika są naszym priorytetem.

Czym jest EpidErmprotEct?
• idEalna ochrona: Rękawice przystosowane dla każdego typu skóry
• niEskazitElna czystość: Nie zawiera siarki, pudru, lateksu ani wulkanizatorów takich jak tiuram, tiazole czy węglany
• alErgiE i nadwrażliwości: Rękawica testowana klinicznie - redukuje alergie typu I i IV (stan zapalenia skóry, który pojawia
się dopiero po pewnym czasie)

• zastosowaniE: Rękawica może być używana w każdym rodzaju przemysłu
• BEzpiEczny skład: Rękawica nie przenosi żadnych alergenów w miejscu pracy (np. do ran otwartych)
• w troscE o środowisko: Ze względu na zoptymalizowany proces produkcji, szkodliwe składniki chemiczne, które
powodują długotrwałe szkody dla środowiska poprzez jego zanieczyszczenie są mocno zredukowane lub całkowicie wyeliminowane w
procesie produkcyjnym

• odpowiEdzialność: Użytkowanie środka ochrony indywidualnej kategorii III zapewnie ochronę skóry użytkownika przed kontakten z
substancjami, które wywołują reakcje alergiczne

• pEwność siEBiE: Produkt pozwala użytkownikom z wrażliwą skórą na bezpieczną i komfortową pracę.
• idEalna ochrona skÓry rĄk

Dla kogo zostały wyprodukowane rękawice EpidErmprotEct?

Służba zdrowia

Stomatologia

Służba ratownicza

Laboratoria

Policja/ochrona

Przemysł spożywczy

Weterynaria

Przemysł

Służby porządkowe

EpidErmprotEct
SpEcyfikacja tEchniczna.

friendly

Nr artykułu

01166

Dostępne rozmiary

od XS do XL

Normy

EN 420, EN 455, EN 374

Kolor

Lawendowy

Kategoria ŚOI

III

Produkt klasy medycznej

1

Bezpieczny dla żywności zgodnie z Rozporządzeniem (WE)
1935/2004

Tak

Grubość

ok. 0.05 mm

Długość

≥240 mm

Charakterystyka produktu

•
•
•
•
•
•
•

Wymiary opakowania

240 x 120 x 50 mm

Odpowiedni pojemnik

09054-M (uchwyt ze stali
nierdzewnej)

PZN

15318328

PPN

111531832880

OpatentOwana technOlOgia
ISO 374-1/Type C
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VIRUS

ALFA I OMEGA SP. Z. O. O. SP. K.
ul. Adama Mickiewicza 55C
67-200 Głogów
info@aio.com.pl

aio.com.pl

AQL 1.5
Niepudrowany
Teksturowane opuszki palców
Oburęczny
Małe ryzyko zapalenia skóry
Standardowy mankiet rolowany
Odporny na bakterie, grzyby i wirusy

